Politsei hinnangul on elu Viimsis turvaline >> Loe lk 2.

nr 6 (273)

Tiraaž 7190

20. märts 2009

Püha Jaakobi kogudus tähistas
5. märtsil oma 15. sünnipäeva.
Kirikus andis sel puhul kontserdi
Tõnis Mägi.
Loe lk 3.

Head lehelugejad!
Kindlasti on teie seas neid, kes on pikka
aega olnud Viimsi Teataja lugejad. Küllap
on paljudel kodus alles ka lehe vanu aastakäike.
Juunis täitub lehel 20 aastat ja sellega seoses
püüame koostada lehe ajalugu ning kogume
selleks materjale. Eriti oleme huvitatud 1989.–
1999. aastakäikudest.
Kui teil on alles nende või teistegi aastakäikude lehti ning olete valmis neid ära andma kas päriselt või ajutiselt, siis palun võtke
ühendust Viimsi raamatukoguga (tel 606 6934)
või Viimsi Teataja toimetusega (tel 606 6833,
606 6864).

VT

Hetk näituse avamiselt (vasakult): President Meri poeg Mart Meri, Viimsi vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa, presidendi lesk
Helle Meri ja peaminister Andrus Ansip kuulavad, mida ütleb vallavanem Haldo Oravas. Foto Kristjan Lepp.

Lennart Merile mõeldes
„Lennart Meri 80”. Näitus Viimsi Rannarahva muuseumis (Nurme
tee 3) 13. märtsist 11. aprillini.
Tütarlastekoori Ellerhein kontsert Lennart Meri mälestuseks Viimsi
Püha Jaakobi kirikus 28. märtsil kell 16.
President Lennart Meri koduuksed
olid tema 75. juubeliaastal viis aastat tagasi avatud kõigile teda õnnitleda soovijatele. Nüüd, viis aastat
hiljem, kui tähistame presidendi
80. sünniaastapäeva, ei ole juubilari enam meie keskel, kuid oleme
oma mõtetega teda meenutamas ja
mäletamas.
Presidendi kirjalik pärand on
suuresti kättesaadav kõigile huvilistele. Tema kirjutatud lennukad
ning kaasa mõtlema ja reisima kutsuvad reisikirjad, äsja taasavaldatud ja paljudeni taasjõudnud „Hõbevalge”, „Eesti mõtteloo” sarjas
ilmunud „Presidendi kõned”, „Poliitiline testament” jt on raamatud,
mida tasub tunda ja aina uuesti lugeda. Arvan, et igaüks leiab neist
midagi tähtsat ja vajalikku mitmele
Eestit, Euroopa ajalugu ja ajakäsitluse telge puudutavale küsimusele.
Lennart Meri dokumentaalfilmid kui meie sugulasrahvaste elu
ja ajalugu käsitlevad teosed on

ainulaadsed filmidokumendid mitmete soomeugri rahvaste veel elus
püsinud, kuid paljus juba hääbumisohus või tänavuseks lausa hävinud igapäevastest ja aastasadu
põlvest põlve ja isalt pojale edasi
antud tavadest.

Vabariigi sümbol
Enamik eestimaalasi mäletab Lennart Merit värvika ja kirka inimesena. Tema kõned olid mõttetäpsed.
Ta ei olnud ükskõikne inimene ei
enda, oma lähedaste, kaasteeliste
ega ka ümbritseva maailma suhtes.
Need, kes teda lähedalt tundsid, on
osa saanud tema alatisest huvist
targa dialoogi vastu ja pühendumisest inimestele, keda ta usaldas.
Välisministri ja presidendina on ta
olnud eestlastele taasiseseisvunud
vabariigi ja Euroopaga lõimumise
sümbol.
On hämmastav, kuidas ta jõudis ja jaksas korda saata hoopis
enamat, kui võiks ühelt inimeselt

oodata ja tahta. Tema pühendumus,
vaimuerksus, toetav sõna ja täpne
mõte on need, mida paljud igatsevad. Nii mõneski küsimuses tahaksin nüüdki kuulda vastust, tarka nõu või vähemalt uudishimust
teada, mida Lennart arvab, mis on
tema lahendus. Lugedes aga tema
kirjapandud sõna, ei ole mina ega
teised küsijad jäädavalt vastuseta.
Tema väljaöeldu peab ajaproovile
vastu ja kõnetab lugejat ka tulevikus.

Mälestusnäitus kui
tänuavaldus
Alates 13. märtsist on Viimsi Rannarahva muuseumis avatud presidendi mälestusnäitus. See on
Viimsi rahva tänuavaldus Lennart
Merile.
Näitus ei pretendeeri akadeemilisele ülevaatele kõigest, mis
on seotud meie suurmehega. Välja on pandud mitmed unikaalsed
fotod Lennartist ja temaga seotud
inimestest, moodustades mosaiigi,
mille struktuur on äratuntav tervikus – meenutamaks Lennartit eri
piltnike ja näituse koostajate silme
läbi.

Lisaks on näitusel võimalus
näha väikest osa president Merile
kingitud meenetest ja antud tänumedalitest, tema audoktori regaalid
ja Eesti kaitseväe ohvitseri mõõk.
Teadlikult on välja jäetud presidendile antud kõrged riiklikud ordenid ja medalid.
Meil kõigil on võimalus tulla ja
osa saada mitte ainult Viimsi aukodaniku, vaid kogu elu Eestile elanud suurmehe mälestusest. Töö ja
lahke kaasabi eest on korraldajad
südamest tänulikud proua Helle
Merile.
Näituse ajal on võimalik näha
Lennart Meri dokumentaalfilme.
Täpsemat teavet saab Rannarahva
muuseumist.
Lennart Meri oli Viimsi Püha
Jaakobi kiriku ehitamise patroon,
kuigi ta ei näinud kiriku avamist.
28. märtsil, tema sünniaastapäeva
eelõhtul kell 16 laulab tema mälestuseks Viimsi Püha Jaakobi kirikus
tütarlastekoor Ellerhein. Mälestusnäitus Viimsi Rannarahva muuseumis on avatud 14. aprillini. Olete
oodatud!

Erkki Juhandi
näituse „Lennart Meri 80” kuraator

Harju maava
litsuse pere
konnaseisuosakond
ootab abiellujaid!
Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakond asub Tallinnas Rävala pst 8 C-korpuse II korrusel. Abiellujate kasutuses on saal
70 inimesele. Noorpaari autole on parkimiskoht maja ees.
Riigilõiv abiellujatele on 300 krooni ja pidulik
tseremoonia veel 300 krooni.
Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonna vastuvõtuajad on esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 9.00–11.30 ja 14.00–17.00, kolmapäeviti kell 10.00–12.00 ja 14.00–18.00 ning
neljapäeval 9.00–12.00. Reedeti on abielude
registreerimine graafiku alusel.
Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonnas saab lisaks abielu registreerimisele
teostada järgmisi perekonnaseisutoiminguid: sünniaktide koostamine, surmaaktide
koostamine, abielu lahutamine, nime muutmine, perekonnaseisuaktide muutmine,
parandamine, taastamine ja tühistamine;
arhiiviteenused.
Täpsem info Harju maavalitsuse kodulehel
www.harju.ee.

Täna kell 13.43 algab kevad!
Foto: Jüri Tõnts
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Ülemkomissar Tarvo Ingerainen:
Viimsis on rahulik ja turvaline
kord puhtsüdamliku ülestunnistuse
puhul võib piirduda ka hoiatusega.
Kooli me ei teata, kuid lapsevanemate informeerimine on kohustuslik. Peab vältima olukorda, kus
alaealist karistatakse rahatrahviga,
kuid laps kodus juhtunust ei räägi ja
n-ö likvideerib postkasti saabunud
teated. Vanem saab juhtunust üllatusega teada alles siis, kui kohtutäitur hakkab võlga sisse nõudma.

Ülemkomissar Ingerainen kohtus vallavolikogu liikmetega ning seejärel vastas VT
küsimustele valla õiguskorrast.
Mullu suurenes sõidukitest varguste arv.
Mida varastatakse?
Velgesid, makke, GPS-seadmeid, üldse esemeid, mis on nähtaval.
Kas autost lahkudes peaks kaasa võtma
raadio- vm muusikamängija paneeli?

Tabasite ka kergliiklejaid.
Kes need on?

Ikka paneel kaasa kui võimalik. Varas üritab
enamasti kompleksset asja saada.

Põhiliselt jalakäijad või jalgratturid.

Kuidas vargusi autost veel ennetada?

Mida nemad valesti tegid?

Ütlen sada korda korrutatud tõde: nähtavale ei
tohi mitte midagi jätta. Ja mis sest, kui auto on
oma maja hoovis – uksed tuleb ikkagi lukustada.
Nimetasite, et kelmuste arv suureneb. Millised need kelmused on?
Petetakse raha välja. Tehakse fiktiivseid lepinguid, lubatakse mõnd tööd teha või pakutakse
teenust ja see jääb tegemata. Pettasaanud inimene teeb sel juhul politseisse avalduse ja edasi tegeleb asjaga juba majanduspolitsei. Samas
peab arvestama, et iga tegevus ei pruugi olla
kelmus kuriteo mõistes, vaid tegu võib olla ka
tsiviilvaidlusega, mida lahendatakse kohtus.
Kuidas tabatakse narkootilisi aineid tarbinud isikuid?
Tuleb teade, et selliste tunnustega isik viibib
avalikus kohas või lamab kusagil. Siis läheb
politseipatrull kohale ja viib isiku ära. Või siis
kontrollitakse rutiinse töö käigus narkojoobe
tunnustega isikut.
Millised on narkootiliste ainete tarbimise
tunnused?
Pupillid, jutt, käitumine. Äratundmine eeldab
kogemust, et aru saada, kas on alkoholi- või

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 3. aprillil.

Ülemkomissar Tarvo Ingerainen: „Neli politseinikku Viimsi
vallas on optimaalne arv.”
narkojoove või hoopis tervisehäire. Igal ainel on omad nõksud, kuidas seda tuvastada. Süstijal näiteks
reedavad randmed ja veenid.
Tihti avastatakse ka rutiinse
kontrolli käigus. Kuna enamasti on
igas politseiautos arvuti, saab teada inimese tausta, kas ta on enne
narkootiliste ainete tarvitamisega
vahele jäänud vm.
Mis edasi juhtub, kui tuvastatakse narkootilise aine tarvitamine?
Inimene toimetatakse ekspertiisi,
kus võetakse uriiniproov ning arst
teeb meditsiinilise läbivaatuse. Kui
proov on positiivne, järgneb rahatrahv, korduva rikkumise korral
taotleme aresti.
Siinkohal tahaksin lisada Viimsi
eripära. Viimsis on enamik väärja kuritegusid kajastavad arvud
väikesed. Protsentuaalselt võivad
seega mõned arvud näida äärmiselt
hirmutavatena. Näiteks eelmisel
aastal registreeriti siin kaks röövimist, 2007. aastal mitte ühtki.
Suurenemine on statistika järgi
200 protsenti. Narkojoobes tabati
2008. aastal 24 isikut. Lasnamäega
võrreldes aga on Viimsi arvud väga
väikesed ja siin on rahulik elada.
Kas on suurenenud alaealiste
arv, keda tabati tubakatooteid

või alkoholi tarvitamas?
On kaks võimalust: nad kas tabati rutiinse patrullkontrolli ajal või
tuli vihjeid, et noored armastavad
koguneda kindlasse kohta teatud
kellaajal ja ilmselt tarvitavad seal
alkoholi. Siis juba plaanime oma
tegevust ja kontrollime neid kohti. Kui sellist olukorda nähakse,
tuleks helistada eelkõige numbril
110. Ent kodanik peaks veenduma,
et tegu on alaealistega, kes tarvitavad alkoholi. Kui tuleme kohale ja
noored joovad limonaadi, on see
tühisõit.
Ja kui polegi alaealised, vaid on
täisealised?
Avalikus kohas alkoholi tarvitamine on kõigile keelatud. Ja mis
tubakatoodetesse puutub, siis alaealine ei tohi suitsetada ega tubakatooteid omada. Jutt, et sõber
koolis andis suitsud hoiule, ei loe.
Vastutab ikkagi see, kes omas.
Mida selliste korrarikkujate
noortega teete?
14aastaseid ja vanemaid saab (aga
tingimata ei pea) väärteo korras karistada. Alla 14aastaste kohta saadetakse materjalid alaealiste komisjoni. 14 on vanusepiir, kust alates
võib määrata rahatrahvi. Esimene

Põhilised rikkumised on vales kohas või keelava fooritule ajal üle
tee minek, pimedal ajal valgustamata teel helkurita kõndimine.
Seadus ei nõua valgustatud teel
helkuri kandmist, aga sügispimeduses on helkurita tumedates riietes inimest ka valgustatud teel raske näha. Helkur võiks ikka olla.
Milline on selle eksimuse puhul
karistus?
Valgustamata teel ja helkurita kõndimisel hoiatus või rahatrahv, oleneb kodaniku käitumisest.
Millised on Viimsi vallas liiklusohtlikud teelõigud?

kas siis liiklusmärk või teekattemärgistus. Kui seda pole, ei tohi
kõnniteele parkida. Selle kohta on
meile tulnud palju signaale. Praegu oleme piirdunud vestlusega, kui
see ei mõju, võetakse tarvitusele
järgmine meede. On ju ebanormaal
ne, et lapsevankriga jalakäija peab
teelt kõrvale minema, sest autod
laiutavad kõnniteel.
Üks praktiline küsimus. Kas vastab tõele, et autojuhil ei pea enam
kindlustuspoliisi ega juhilubagi
kaasas olema, sest politseinikel on
arvutid ja kogu info kontrollimiseks sealt kättesaadav?
Aga võib juhtuda, et info on „toppama” jäänud või arvuti ei tööta.
Siis tehakse ikkagi protokoll ja kuu
aja jooksul tuleb otsus. Kui inimene suudab tõestada, et tal oli kehtiv
dokument kontrollimise ajal olemas, siis menetlus lõpetatakse.
Juhiloaga on samamoodi: kui
info on arvutis lünklik, peab kodanik
tõestama, esitama vastulauseid jne.
Pigem olgu dokumendid kaasas, see
säästab mõlema poole närve.
Lõpetuseks. Viimsi vallas on neli
politseinikku. Kas seda on vähe
või piisavalt?

Arvan, et see on optimaalne arv. Vähe
neid pole. Põhja politsei prefektuuri
Liiklusõnnetuste puhul, millega Ida politseiosakonna teeninduspiirkaasnesid inimvigastused, saab konnad on Lasnamäe ja Pirita linnaära märkida Haabneeme aleviku, osad ning Viimsi vald.
Lasnamäe varjutab mõnevõrra
Randvere teel Metsakasti ja LeppViimsit ning
neeme vahekohalikud
lise teelõigu „Viimsis on enamik arve
probleemid
ning Rohuneeme tee. Sa- väga väikesed, juhtumeid tunduvad pisikesed. Näiteks
mas räägime
vähe. Statistikas aga
võime saada
jälle väikesLasnamäel
test arvudest. tulevad protsentuaalsed
ainuüksi öiLõigud, kus
sel ajal lärme
tuleks olla et- kõikumised välja väga
puudutavaid
tevaatlik teele suured.”
väljakutseid
jooksvate loomade suhtes, on Kelvingi küla Rei- nädalavahetusel 15–16 (rääkimata
nu tee ja Randvere tee Lubja küla lebavatest joodikutest, kinnipeetud
varastest jne). Ja kogu Viimsis võib
ja Randvere küla vahel.
olla samal ajal kokku 1–2 väljakutset.
Milliste eksimustega olete siin
Viimsis ei näe kakerdavaid narkoveel kokku puutunud?
maane ega räuskavaid noori. Linnaga
Parkimine. Liikluseeskiri lubab võrreldes on siin rahulik ja turvaline.
kõnniteele parkida siis, kui seda
reguleerib liikluskorraldusvahend, Küsinud Annika Poldre

Õiguskorrast Viimsi vallas
Kuriteod
2008. aasta möödus politseile Viimsi vallas
töörohkelt. Registreeritud kuritegude arv küll
mõnevõrra vähenes, kuid samas suurenes varavastaste kuritegude arv, sh vargused sõidukitest (+25) ja sõidukite vargused (+7). Pead
on tõstmas kelmuste toimepanemine (+6).
Positiivse aspektina võib välja tuua eluruumidest varguste olulise vähenemise (–15).
Erinevalt Tallinnast saab Viimsi valla
puhul rääkida väikeste numbrite eripärast,
kus andmete protsentuaalne väljatoomine
mõjuks pigem ehmatavalt.

Väärteod
Narkootilisi aineid tarbinud isikuid tabati
üle kahe korra rohkem kui 2007. aastal.
Samas võib väita, et valla tänavapildis
narkomaanid probleemiks pole.
Arvuliselt on vähenenud avalikus kohas
alkoholi tarvitavate või avalikku kohta ilmunud joobes täisealiste isikute arv. Samas on

tunduvalt suurenenud alaealiste arv, kes tabati tarvitamas tubakatooteid või alkoholi.

Liiklus
Liiklusjärelevalvele suuremast panustamisest räägivad enda eest arvud. Võrreldes
2007. aastaga tabati rohkem joobes juhte,
piirkiiruse ületajaid, kergliiklejaid.
On äärmiselt positiivne, et möödunud
aastal ei hukkunud Viimsi valla teedel ühtki liiklejat. Samas sai 13 liiklusõnnetuses
vigastada 14 inimest. Lähtudes liiklusõnnetuste statistikast (õnnetuse liik, aeg, koht
jne) on prioriteediks patrullide suunamine
just liiklusohtlikele teelõikudele.
2008. aasta lõpu ja 2009. aasta alguse
kogemustest lähtudes võib väita, et märgatavalt on vähenenud lubatud piirkiiruste
ületamine ning turvavööta juhte hakkab
silma ühe vähem.

Tarvo Ingerainen
Ida politseiosakonna ülemkomissar

Hea meel on tõdeda, et Viimsi vallas on jätkuvalt rahulik ja turvaline elada. Seda kinnitab ka
ametlik politseistatistika. See aga ei tähenda, et
selline trend üldises majanduslanguse keskkonnas jätkuda võib.
Olen seda meelt, et kogukonna turvalisuse nimel
saavad palju ära teha kogukonnaliikmed ise,
andes kas või aktiivselt infot valla konstaablitele
õigusrikkumistest ning kahtlastest tegemistest.
Selge on see, et politsei ei jõua kogu aeg igale
poole.
Tõhus kogukonnakeskne politseitöö saab toimuda
üksnes siis, kui ka kogukonnaliikmed on aktiivsed.
Veel üks võimalus turvalisust ja turvatunnet tõsta,
on luua naabrivalve sektoreid. Kutsun jätkuvalt ka
kodanikke selles suunas aktiivselt mõtlema.

Jan Trei
abivallavanem
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Viimsi Püha Jaakobi
koguduse 15 aastat
Viimsi Püha Jaakobi kogudus
tähistas 15 aasta möödumist
esimesest jumalateenistusest.
5. märtsil 1994 kogunesid inimesed esimest korda Püünsi koolis jumalateenistusele
Püünsi kuulutuspunkti nime
all. Sellest sai alguse protsess,
mille tulemusena sündis tolle aasta sügisel EELK Viimsi
Püha Jaakobi kogudus.
15 aasta möödumist tähistas
kogudus 5. märtsil Tõnis Mäe
kontserdiga ja pühapäeval, 8.
märtsil koguneti tänujumalateenistusele, et tänada Jumalat

möödunud aastate eest. Koos
koguduse õpetaja Mikk Leedjärvega olid sel päeval kogudust teenimas diakon Erkki
Juhandi ja koguduse kammerkoor.
Nii nagu kogu Viimsi vald,
on ka Jaakobi kogudus noor ja
arenev, teenides kogukonda ja
inimesi. Kogudus on sattunud
möödunud aastate jooksul erinevatesse olukordadesse, kuid
valmis on saanud kaunis kirik
tänu lahketele annetajatele.
Kogudus vaatab lootusrikkalt
tulevikku, sest inimesi, keda
teenida, on Viimsi vallas väga
palju.

Kogudus ootab enda hulka
inimesi, kes on asunud elama
Viimsisse, kuid on siiani olnud
koguduse liikmed kusagil mujal Eestimaal. See on loomulik,
et inimene kuulub kogudusse,
mis on tema kodule kõige lähemal, sest vaid nii on võimalik
inimesi hästi teenida. Niisamuti on oodatud leerikooli kõik,
kellel on soov kogudusega liituda, kuid senimaani pole see
mingil põhjusel teoks saanud.
Koguduses toimuvaga on
võimalik tutvuda kodulehel
www.eelk.ee/viimsi.

Mikk Leedjärv
koguduse vaimulik

Viimsi Püha Jaakobi koguduse 15. sünnipäeva tähistati märtsikuus mitme
üritusega. 5. märtsil andis rahvarohkes kirikus kontserdi Tõnis Mägi, kelle
hingestatud esinemist toetas pühakoja atmosfäär ja küünalde sära.

Viimsi koolis kogunesid rahvatantsu
harrastavad õpetajad
Laupäeval, 7. märtsil korraldas
Viimsi kooli õpetajate segarühm õpetajate XI vabariikliku
tantsufestivali, kus osales kokku 16 tantsurühma üle Eesti:
Väike-Maarjast ja Hiiumaalt,
Saaremaalt ja Võrust, Kadrinast
ja Viljandist, Kilingi-Nõmmelt
ja Luunjast, Vokast ja Tallinnast, Kohtla-Järvelt ja Olustverest, Tartust ja Viimsist.
Õpetajate vabariikliku tantsufestivali traditsioon sai alguse
1998. aastal, kui festivali korraldajaks olid Kohtla-Järve tantsijad,
eesotsas nende innukas tantsujuht
Urve Kilk. Festivalid on toimunud linnades, kus tegutsevad õpetajate rahvatantsurühmad: kahel
korral Viljandis ja Kohtla-Järvel,
Võrus, Luunjas, Kilingi-Nõmmel
ja Tallinnas Kuristiku gümnaasiumis. Kokku on festivalidel läbi
aegade osalenud 30 rühma.
Festivali sümboliks on loo
reha, mille abil õpetajad üle
Eesti kord aastas „kokku riisutakse”. 2008. aastal sai KohtlaJärvel reha enda kätte Viimsi
kooli õpetajate segarühm ja
see tähendas järgmise festivali
korraldamise au, õigust ja kohustust.

Tantsufestivali mitu
eesmärki
Tantsufestivalil on mitu eesmärki. Kokku saavad ühiste huvidega õpetajad ja selle ürituse raames ei ole ühisosa mitte õpetamine, vaid tantsimine. Tänavusel
aastal oleks lausa patt olnud, kui
poleks lihvitud suvise üldtantsupeo tantse. Loomulikult seda
tehti. Tiiu Pärnits juhatas lausa
kaht mentorkoolitust, ühe N1- ja
teise N2-naisrühmadele.

Pühapäeval, 8. märtsil peeti koguduse 15. aastapäeva puhul tänujumalateenistust
koos armulauaga. Teenisid koguduse õpetaja Mikk Leedjärv ja diakon Erkki Juhandi.

Kuna festivalil osales vaid
üks segarühm, võõrustajad ise,
ei tulnud segarühmade proovist
midagi välja, küll aga viibis
kohal D-segarühmade liigijuht
Erika Põlendik.
Kuid festivali peamine eesmärk on läbi aastate olnud ikka
koos tantsida ja lustida. Aktiivne kaasalöömine rahvatantsurühmades on ju üks paljudest
kogukondliku läbikäimise vormidest.

Mõnus ühistunne ja
kaasaelamine
Festivalikontsert oli seekord
ülesehituselt rahvapidu. Rühmad marssisid aulasse õhtu
üldjuhi, tuntud tantsupedagoogi ja Viimsi kooli õpetajate
rühma juhendaja Maido Saare
vaimukate tervituste saatel.
Peo avas Viimsi vallavalitsuse kultuuriameti juht Ott Kask.
Tantsijad istusid aulas ringiratast
ja esinemine toimus keskel. See
lõi mõnusa ühistunde ja võimaluse kõigile tantsudele vahetult

kaasa elada. Vahepausid täitsid
Viimsi õpetajad rahvalike lugude või rahvalaulukatketega iga
rühma kodupaigast.
Pärast kontserti pakkus Viimsi kooli noortekoor külakostiks
riigi sünnipäevaks valminud
kava „Eesti ajalugu laulus, sõnas ja pildis”, mis sai vaimustava vastuvõtu osaliseks. Õhtu
lõppes väsimatute õpetajate
hoogsa jalakeerutusega rahvapilliansambli Pirita saatel.
Tantsimine annab õpetajale energiat, mis teda õpetajatöös kindlasti aitab. Tantsivate
õpetajate kokkusaamistel on
tekkinud sünergia, mis tõstab
iga osaleja enesehinnangut ja
aitab kindlasti olla parem ja
laste suhtes mõistvam õpetaja.
Tantsufestivalilt minnakse alati
ära hea tundega, innustunult ja
järgmise festivali ootuses.
2010. aastal riisutakse koolmeistritest tantsurahvas kokku
Kadrinasse.

Leelo Tiisvelt
projektijuht

27.03.–14.04.2009 tööpäevadel kl 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella
16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Leppneeme küla, Kiigemäe maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on ca 0,4 ha ja asub Muuga
lahe ääres ning piirneb Loosaare tee 6, 8, Leppsilla tee 14, Hiire V kinnistutega. Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja
abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava elamu suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m². Moodustatavate
elamukruntide suurused on 1500 ja 2832 m².
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Lennart Meri mälestusnäitus
Rannarahva muuseumis
Reedel avati Rannarahva
muuseumis president Lennart Meri sünniaastapäevale
pühendatud mälestusnäitus
„Lennart Meri 80”.
Enamik näituse eksponaate
saadi Helle Merilt, fotod pärinevad erakogudest. Näituse
idee tuli Lennart Meri healt
sõbralt, diakon Erkki Juhandilt, kes oli ühtlasi ka näituse
kuraator. Näituse osaks on
Lennart Meri filmilooming ja
jooksvalt demonstreeritakse
tema kaht filmi: „Kaleva hääled” ja „Toorumi pojad”.
Näitus on kindlasti huvitav
neile, kes mäletavad suurmeest
isiklikult. Kuid ehk veel tähtsam on see nooremale põlvkonnale, kelle jaoks Lennart
Meri võib jääda vaid nimeks
ajalooraamatus.
Sisuliselt meenutab näitus
akadeemik Hans Trassi mõtteavaldust pärast president Meri
teise ametiaja lõppu, et Eesti
ei saa saja aasta jooksulgi teist
sellise kaliibriga presidenti.
„Kindlasti tuleb häid presidente, oma tööd tundvaid presidente, kuulekaid presidente,
küllap tarkugi, aga sama säravat isiksust, sama kõrgetasemelist mõtlejat ja omanäolist
inimest me enam ei saa.”
Viimsiga on Lennart Meril
üsna eriline ja lähedane suhe.
Ta oli Viimsi valla aukodanik
ja elas viimased kümme elu-

aastat Viimsi poolsaare tipus
Kabelineemel – paigas, mille kohta ise ütles: „Siin käies
saan ma alati nohu.”. Ta oli ka
Viimsi uue Püha Jaakobi kiriku
patroon.
Rannarahva
muuseumis
eksponeeritav näitus ei ole
akadeemiline ülevaade tähtsa
poliitikategelase elust, vaid kaleidoskoop, kus Lennart Meri
elu tähtsamaid etappe märkivatest kildudest moodustub kirev
tervik.
Näituse avamisele kogunes
vägagi esinduslik seltskond,
nende seas nii peaminister
Andrus Ansip kui ka Lennart
Meri sõber ja helilooja Arvo
Pärt. Huvi näituse vastu tundub olevat suur ja külastajaid
on kahe esimese päeva jooksul
olnud üle kahesaja.
Avatuks jääb näitus kuni
11. aprillini. Müügil on ka esindusliku köites raamat „Hõbe
valge” (erihinnaga), samuti CD
„Arvo Pärt. In Principio”, millel
Pärdi teoseid esitavad Eesti filharmoonia kammerkoor, Eesti
riiklik sümfooniaorkester ja
Tallinna kammerorkester Tõnu
Kaljuste juhatusel. Plaadile
nime andnud teose tellis Pärdilt
Grazi linn 2003. aastaks, kui
ta oli Euroopa kultuuripealinn.
Teiste hulgas on plaadil teos,
mis telliti Pärdilt Lennart Meri
matusetseremooniaks.

Näituse avamisele oli kogunenud arvukas ja väärikas seltskond. Fotod: Kristjan Lepp

Külvi Kuusk
näituse kuraator

Presidendi poeg Mart Meri ja proua Helle Meri.

Presidendi asjade ja fotode vaatamine pani mõtlema.

Vallavanem vaatab, kuidas peaminister
külalisteraamatusse kirjutab.

Helilooja Arvo Pärt vestlushoos proua Helle Meriga.

Ka pidulikul üritusel võib end vabalt tunda.

Tõnu Kaljuste ja Arvo Pärt on fotol midagi tuttavat leidnud.

Presidendi mõõk ja kübar.

Presidendile antud Maarjamaa Risti teenetemärgid.
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Ajaloo ja diplomaatia mõjul sündinud
portreed Laidoneri mõisas
Laidoneri mõisas saab veel
nädal aega vaadata põnevat
kunstinäitust.
Reedel, 6. märtsil avati Laidoneri mõisas huvitav kunstinäitus, mille kohta Kindral Laidoneri muuseumi direktor Indrek
Tarand avamisel ütles, et pole
midagi loomulikumat kui nende tööde jõudmine siia mõisa.
Mõisahoone teisel korrusel on
välja pandud Poola-Ameerika
kunstniku, skulptori ja portretisti Irena Baruch Wiley tööd,
mis on valminud maailma eri
paigus, kuhu kunstnik sattus
oma abikaasa John Cooper
Wiley ameti tõttu. Wiley oli
Ameerika Ühendriikide diplomaat 1930.–1960. aastail.
1938–1940. aastail oli John
Cooper Wiley USA saadik Lätis ja Eestis.
Irena Wiley sai kunstihariduse Londonis, Varssavis ja
Viinis. Näitusetöödes tulevad
eriti esile tema joonistusoskus
ja klassikaline koolitatus.
USA saadiku abikaasa suhtles tihedalt kindral Laidoneri
abikaasa Mariaga, oma rahvuskaaslasega, ning külastas
Laidonere veel mõni päev
enne nende sundviimist Venemaale.

Muljeid vahetavad USA saatkonna ajutine asjur Karen B. Decker, saatkonna kultuuri- ja pressiatašee
James Land ning Viimsi vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam.
Keerulistel aegadel päästis Irena Wiley hulga Austria
juute natside käest ning aitas
eestlastel ja lätlastel põgeneda Nõukogude võimu eest.
„Diplomaatia 40ndatel lõppes,
aga kunsti kaudu jõudis ta sõjamuuseumisse,” ütles Indrek

Näitus on avatud.

Tarand. Direktor avaldas lootust, et näitus toob uusi huvilisi
muuseumisse, kus on ka Irena
Wiley 1962. aastal ilmunud
mälestusteraamatu üks eksemplar. „Siin on selle näituse
kodu,” lausus avamisel USA
saatkonna ajutine asjur Karen
B. Decker.
USA saatkonna kultuuri
assistent Tiiu Vitsut rääkis pildikollektsiooni põnevast saamisloost, kuidas kunstniku tööd
leiti USAs juhuslikult ning nende ostja jõudis Interneti kaudu
Eesti Ekspressis ilmunud artiklini, kus oli juttu USA saadikust
ja tema abikaasast.
Oksjonimajast pildid leidnud William B. Adair on öelnud, et armus silmapilkselt
nendesse nägudesse portreedel
ja kunstniku käesse, mis oli

Viimsi kooli etendus „Ma vaatan
maailma Igaviku Aknast” läks
publikule südamesse
6. veebruaril esietendus Laidoneri mõisas Viimsi kooliteatri
etendus „Ma vaatan maailma
Igaviku Aknast”. Etendus oli
mõtteline järg 2004. aastal
esietendunud lavastusele „Ma
väga armastasin ja muu ei
loe”. Mõlemad etendused olid
pühendatud Johan ja Maria
Laidonerile. Ühine oli mõlema
etenduse puhul ka see, et peategelastena astusid üles Laura
Ojala ja Rünno Karna, kes on
Viimsi kooli vilistlased.
Etendustel sai publik teha
emotsionaalse ajarännaku Eesti
rahva ajalukku, lavastuse keskseks sümboliks oli aken, mille kaudu said eri põlvkonnad
omavahel suhelda ning teiste
sugupõlvede kogemustest õppida.
Sajandid vahetuvad, kuid
elu püsiväärtused ei muutu.
Sama kõrgelt kui siis, on ka
tänapäeva ühiskonnas hinnatud
truudus, ustavus, töökus, siirus,
usaldus ja headus. Ilma nende-

Noored muusikahuvilised ümber oma legendaarse
muusikaõpetaja Maria Laidoneri.
ta ei ole inimest ega ammugi
mitte rahvast.
Täname kõiki, kes olid etendusega seotud ning oma panuse andsid: väikesed ja suured
näitlejad, lavatagune personal, sponsorid ja toetajad ning

loomulikult suurepärane publik, kelleta poleks ka neid imelisi kogemusi, mida etendustel
nautida. Aitäh teile!

Annika Remmel
Viimsi kooli kommunikatsioonijuht

need loonud. „Kulus poolteist aastat, enne kui 30 pildist
koosnev kollektsioon Eestisse jõudis,” sõnas Vitsut.
Näituse töödest on välja antud kataloog. Näitus, mille
korraldaja on Gold Leaf Studios, on olnud Washingtonis
USA välisministeeriumis ja tänavu veebruaris Tallinnas
rahvusraamatukogus.
Laidoneri mõisas saab Wiley töid vaadata kuni
26. märtsini. Seejärel viiakse näitus edasi Viljandisse
Kondase keskusesse.

Kiriku-uudiseid
17. märtsil pidas EELK Tallinna
praostkond oma sinodi Viimsis. Sinod on praostkonna üldkogu, kus
osalevad praostkonna koguduste
õpetajad ja nõukogude valitud ilmiksaadikud. EELK-l on üle Eesti 12 praostkonda, neist kolm on
Harjumaal (Tallinna, Ida-Harju ja
Lääne-Harju praostkonnad). Viimsiga on selline naljakas lugu, et
Naissaare ja Viimsi Püha Jaakobi
kogudused on Tallinna praostkonna
all, Prangli ja Randvere kogudused
aga Ida-Harju praostkonnas.
Sinod peab muude otsuste kõrval
valima ka saadikud kirikukogusse.
Kirikukogu on EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ. Kirikukogu otsused on kohustuslikud
tervele EELK-le, tema ametiisikutele ja kogudustele. Kirikukogu
võtab vastu kirikuseadusi, otsustab
piiskopliku nõukogu ettepanekul
kõrgeima astmena õpetuslike ja liturgiliste küsimuste üle, muudab
EELK põhikirja, kinnitab arengukava, võtab vastu eelarve ja kinnitab majandusaasta aruande, valib
peapiiskopi, piiskopi ning konsistooriumi assessorid ja kantsleri,
komisjonide ja kirikukohtu liikmed
jm.
Kirikukogu liikmed on ameti
poolest peapiiskop, piiskop, konsistooriumi assessorid ja kantsler ning
praostkonna praost.
Tallinna sinod valis ülekaaluka häälteenamusega kirikukokku
Viimsi eksvallavanema Urmas Arumäe. Soovime talle selleks jõudu!

VT

Annika Poldre

Mesimagus naistepäev
Naistepäeva nädalavahetusel peeti Pirita lillepaviljonis
meepäevi nimetusega „Mesi
magus naistepäev”.
Müüdi suures valikus mett,
nii lisanditega, nagu pähklid,
kaneel, ingver jm, kui ka ilma
lisanditeta ning igasuguseid
mee- ja muid loodustooteid,
näiteks teesegusid, kreeme,
õlisid, loodusravimeid jm.
Hõrku kaupa pakkus kohvik,
kus sai pannkooke meega vaid
10 krooni eest. Rahvast jätkus
ka loengutele, mida peeti eesti
ja vene keeles.
Ostjaid jagus ja korraldajad olid rahul. Korraldas Eesti
meetootjate ühendus. Meepäe-

Pole paremat paika kui meepäevad, et saada ülevaadet,
kui suures valikus on Eestimaal mett ja meetooteid.
vade eestvedaja, viimsilane
Sirkka Arro rõõmustas, et kü-

lastajate seas oli nii palju omakandi rahvast.

Kolmapäeval, 8. aprillil 2009 kl 20 Viimsi Vanavara- ja Antiigigaleriis, Mõisa tee 2

salongiõhtu: TÕNIS MÄGI
Piletid ainult eelmüügist galeriis 200 kr.
E–R 11–18, L 11–16
Info: tel 527 3049
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Pidu, mis on parem kui Madonna kontsert
Pimestav prožektorivalgus,
tunde kestev soundcheck,
lõputud tantsuproovid ja
kostüümidraamad – need on
ühe korraliku rokipeo lahutamatud osad.

Millest jutt käib?
Jutt käib rokipeost, õigemini
Rockipeost Keila moodi. See
pidu on Keila kooli iga-aastane
traditsioon, millele pani aluse
35. lend ja mis on toimunud
juba 18. aastat (!) järjest.
Esialgne idee oli staare jäljendades natuke nalja teha. Suumaigutamine Anne Veski lugude
saatel on aga praeguseks asendunud särtsakate tantsukavade
ja professionaalse valgustus- ja
helitehnikaga etenduseks. Ainus,
mis rokipeo juures muutunud ei
ole, on ühine tegutsemistahe ja
peoeelne elevus.

Mis selles Rockipeos
nii erilist on?
Lisaks sellele, et show on humoorikas ja ahhetama panev
meelelahutus, on Rockipeol
iga Keila kooli õpilase jaoks ka
sümboolne tähendus. Sellest,
mis oli varem kõigest naljategemine, on nüüdseks saanud
pigem auasi või võistlus.
Igal aastal ripub õhus küsimus, kas järgmine lend suudab
eelmise aasta peo üle trumba-

ta. Seega peavad ideed olema
aasta-aastalt järjest üllatavamad ja pöörasemad.

Millal see toimub?
Tavaliselt toimub Rockipidu
Keila gümnaasiumis detsembri
algul. See on üritus, mida ooda
takse isegi rohkem kui suvevaheaega. Rahvas tormab sel
õhtul aulasse tormi nagu James
Blunti või Madonna kontserdile, et saada koht esireas. Kuid
tegelikult on pidu hoopis parem kui tavaline ühestaarikontsert: kõikide muusikastiilide
austajad leiavad lavalt midagi
endale. Poppi, rokki, hiphoppi,
diskot – you name it! Sel aastal
on asjad aga natuke teisiti.

Mis teisiti on?
Pidu toimus küll 5. detsembril Keila gümnaasiumis, kuid
nagu öeldakse Top Shopi reklaamideski, see pole veel kõik.
52. lend otsustas minna täiesti
üle võlli ja teha midagi enneolematut – anda lisakontserdi.
Ja seekord mitte Keilas.

Kus ja millal siis?
Pidu, mis kannab ametlikult nime
Heategevuslik Playback Show,
toimub 29. märtsil kl 18 Viimsi
koolis. Ülesastuvate staaride valik on mitmekesine: filmisõprade
jaoks tulevad lavale kartmatud
Tondipüüdjad, õrnema soo esin-

dajaid hullutab meie oma Enrique Iglesias, rokkida aitab Pink
ja puusad paneb liikuma Lady
GaGa. Lisaks nimetatud artistidele on lava broneeritud ka paljudele teistele tähtedele.

Kes on korraldaja?
Mõte korraldada Rockipeo lisakontsert pärineb heategevuslikult organisatsioonilt Ladies
Circle Eesti (LCE), kelle otsustada jäi ka peo toimumiskoht.
Õnnelikuks väljavalituks sai
Viimsi kool, kus on varemgi
korraldatud põnevaid üritusi ja
meeldejäävaid kontserte.
Ladies Circle (LC) on noorte
naiste rahvusvaheline klubiline
liikumine. Ühendusse kuuluvad
noored vanuses 18–45 eluaastat
ning liikumine juhindub motost „Sõprus ja abivalmidus”
(Friendship and Service).
Esimesed LC-klubid moodustati juba 1930. aastal Inglismaal ning rahvusvahelised
mõõtmed sai LC liikumine
1959. aastal, tähistades seega
praegusel hooajal oma igati auväärset viiekümnendat juubeli
hooaega.
Eesti organisatsioon Ladies
Circle Eesti on 18aastane ning
liikumisse kuulub 90 aktiivset
naist üheksas klubis üle Eesti.
Heategevusliku rokipeo korraldamise on oma õlgadele
võtnud LC-1 klubi Tallinnast.

Üritusele tulles saad
toetada abivajajaid
Tähtis on ära märkida, et ürituse tulu läheb Ladies Circle Eesti
heategevusprojekti „Vaimupuudega laste suvelaagrite kaasfinantseerimine” toetuseks.
Vaimupuudega laste suvelaagrites osalevad raske või sügava vaimu- ja/või liitpuudega
(st vaimu- ja liikumispuudega)
lapsed vanuses 6–18 eluaastat,
samuti üheksa üle 19aastast raske ja sügava intellektipuudega
noorukit. Varem korraldatud
laagrites on olnud vaimupuu-

dega lapsi ja noorukeid Tartust,
Viljandist, Põlvast, Valgast,
Pärnust, Põltsamaalt, Türilt,
Tallinnast ja Harjumaalt.

Kas mina võin ka tulla?
Loomulikult! See on pidu, mis
ei ole mõeldud vaid Liis Lassile
ja Anu Saagimile (kuigi ka nemad on oodatud), vaid Ladies
Circle Eesti ja Keila gümnaasiumi 52. lend kutsuvad Heategevuslikule Playback Show’le
kõiki inimesi mis tahes vanuses mis tahes maailmanurgast.
Tule ise ja võta perekond või
sõbrad kaasa!

Kui aga plaanid on juba tehtud, siis – kahju küll – tuleb
need tühistada, sest Rockipeo
mahamagamine on patt, mida
kahetsetakse terve elu. Kontserdipilet maksab 50 krooni.
Pileti saab osta nii kohapeal
kui ka eelmüügist kauplusest
Quality Outlet, Kaluri tee 5,
Haabneeme.

Annika Sõrmus
Ladies Circle-1 asepresident

Liisa Suba
Keila gümnaasiumi abiturient
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 10.03.2009
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
10.03.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 12 Idaotsa külas Prangli jõujaama maaüksuse
munitsipaliseerimine
nr 13 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Viimsi alevik Aiandi tee
23
nr 14 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Tammneeme küla Pällu
VI maaüksus
nr 15 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine: Randvere küla, Tamme
3 maaüksus
nr 16 Prangli saar Kelnase küla maaüksus TisleriUuetoa IV Prangli saar, Kelnase küla maaüksus
Tisleri-Uuetoa IV

planeeringu koostamisel on arvestatud Harju Maavanema
28.12.2007. a kirjas nr 2.1-13/6535 esitatud märkustega,
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Tammneeme küla Pällu VI maaüksuse detailplaneering (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ, Projekt nr 24-07), millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast väikeelamute maaks,
kinnistu jagamiseks kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse
määramiseks olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks ja
ühe uue elamu ehitamiseks. Elamute suurim lubatud kõrgus
on 8,5 meetrit, ehitusalune pindala on 328 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. märts 2009 nr 15

nr 17 Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme küla, maaüksuse Kristle IV ja osaliselt maaüksuste Rootsi VIII, Kristle V ja Luugi I

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Randvere küla, Tamme 3
maaüksus

nr 18 Viimsi Vallavolikogu fraktsioonides koosseisude muutmine

Juhindudes „Planeerimisseaduse“ § 18 lõikest 1 ja „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punktist 5 ning arvestades, et
planeering on koostatud vastavalt lähteülesandele ja detailplaneeringus on arvestatud Harju Maavanema 12. veebruari
2009. a kirjas nr 2.1-13/161 esitatud märkustega, samuti Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohtadega, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule OÜ Aarius Projekt töö nr 005/08 Viimsi vallas Randvere külas Tamme 3 maaüksuse detailplaneering üldplaneeringu kohase
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks põllumajandusmaast
väikeelamumaaks, maa-ala jaotamiseks 1699 m², 1774 m²,
1756 m² ja 1638 m² suurusteks elamukruntideks ning krundi
ehitusõiguse määramiseks nelja üksikelamu ja abihoonete
ehitamiseks. Hoonete suurim lubatud ehitusalune pindala
ühel krundil on 340 m², 350 m², 350 m² ja 320 m² ning elamute maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on 8,5
m.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

10. märts 2009 nr 12
Idaotsa külas Prangli jõujaama maaüksuse munitsipaliseerimine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 6 lõik 1, “Maareformi seaduse” § 25 lõik 1 ja § 28 lõik 1
punkti 1, Vabariigi Valitsuse 2. juuni 2006 määrusega nr 133
kinnitatud “Maa munitsipaalomandisse andmise korra” § 6
punkti 1, Viimsi Vallavolikogu 10. oktoobri 2000 otsusega
nr 200 “Üldplaneeringu kehtestamine: Prangli saar” ning arvestades sellega et 27. jaanuari 2009 ehitisregistri andmete
alusel kuulub Prangli jõujaam Viimsi vallale, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Idaotsa külas (Prangli saar) asuv Prangli jõujaama maaüksus, pindalaga 2932 m2, sihtotstarbega tootmismaa, vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise
taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. märts 2009 nr 13
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Viimsi alevik Aiandi tee 23
„Planeerimisseaduse” § 10 lõike 6, § 18 lõike 1, „Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel ja arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning
detailplaneeringu koostamisel on arvestatud Harju Maavanema 10.02.2009. a kirjas nr 2.1-13/285 esitatud märkustega, samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi
vallas Viimsi alevikus Aiandi tee 23 maaüksuse detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, Projekt nr 09-08),
millega tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast ärimaaks, kinnistu
jagamiseks kaheks ärikrundiks ja ehitusõiguse määramiseks
ühe 3-korruselise äri- ja büroohoone ning automaattankla rajamiseks. Ärihoone suurim lubatud kõrgus 1. korruse põrandapinnast katuseharjani on 13,6 meetrit, ehitusalune pindala
on 460 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
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10. märts 2009 nr 14
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Tammneeme küla Pällu VI
maaüksus
„Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, „Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel ja arvestades, et detailplaneering
on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detail-
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10. märts 2009 nr 16
Detailplaneeringu kehtestamine ja kinnistu omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Prangli saar Kelnase küla maaüksus TisleriUuetoa IV
Planeeritav ala hõlmab kininistut Tisleri-Uuetoa IV ning
piirneb kinnistutega Rätsepa-Madise I, Männikivi, Palmi II
ja Tisleri-Uuetoa III. Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga on kavandatud ehitusõiguse andmine ühe
kuni 60 m² ehitusaluse pindalaga suvemaja ehitamiseks kinnistu omaniku tarbeks ja kinnistu sihtotstarbe muutmiseks
sihtotstarbeta maast osaliselt elamumaaks. See tähendab,
et vastavalt detailplaneeringuga kavandatule moodustab
elamumaa osakaal 10744 m² suurusest kinnistust vaid 5%.
2799 m² suurune katastriüksus on planeeritud avalikes huvides transpordimaaks, mille omanik nõustus loovutama kohalikule omavalitsusele, et tagada avalikult kasutatav juurdepääs saare põhja- ja loodepoolsetele aladele. Kavandatav
väikeehitis on planeeritud kinnistu kirdeossa 141 meetri
kaugusele tavalisest veepiirist olemasoleva juurdepääsutee
äärde, piirnevana kinnistul Männikivi paikneva hoonestusalaga, kus looduslikud kooslused on juba inimtegevusest
teatud määral mõjutatud.
Keskkonnateenistus hoiuala valitsejana asus samuti seisukohale, et planeeringuga kavandatava ühe suvemaja rajamine
ei kahjusta hoiuala kaitse-eesmärke. Samas juhtis tähelepanu vajadusele jätta hoone ümbrus võimalikult looduslikuks
ning pinnakate võimalikult muutmata ja selgitas, et ei toeta
Tisleri-Uuetoa IV maaüksuse edasist jagamist või hoonestamist. Viimsi vald on käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koostamisel arvestanud kaitseala valitseja
seisukohti, mistõttu on detailplaneeringuga elamumaaks
määratud vaid 5% kinnistu pindalast ja see moodustab ca
530 m² suuruse ala planeeritava hoone ümber. Olemasoleva loodusliku haljastuspildi säilitamiseks ei kavandata kinnistule täiendavat kõrg- ega madalhaljastust ning samuti ei
lubata paigaldada piirdeid, see tähendab, et hoone ümbruses
säilitatakse täielikult olemasolev looduslik olukord.
Pärast keskkonnaministrilt nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks (alus: Keskkonnaministeeriumi
12.12.2008 kiri nr. 16-3/21216-7) korraldati detailplaneeringu tutvustamiseks avalik väljapanek. Avalikul väljapanekul
(09.01.2009 – 23.01.2009) ei esitatud planeeringu kohta

kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid, kuid arvestades, et
käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga tehakse
ettepanek üldplaneeringu osaliseks muutmiseks, palus vald
Harju maavanemal läbi viia Planeerimisseaduse § 23 kohase järelevalvemenetluse. Harju Maavanem oma 17.02.2009
kirjas nr. 2.1-13/708 nõustus muudatustega üldplaneeringus
ja andis heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks, kuid
juhtis tähelepanu asjaolule, et juurdepääsutee planeeritava
kinnistuni kulgeb valdavalt erakinnistutel. See võib hiljem
kujuneda probleemiks juhul, kui kinnisasjade omanikega nende kinnistutel asuvate praegu erateede kasutamises
kokku ei lepita. Harju Maavanem soovitas kohalikul omavalitsusel võtta tarvitusele abinõud selleks, et Prangli saarel
erakinnistutele jäävad teed, mis on vajalikud avalikuks kasutamiseks, vormistataks avalikult kasutatavate teedena.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga ei kavandata ühtegi uut tehnovõrku, ei rajata uusi teid ega kavandata olemasolevate teede rekonstrueerimist. Juurdepääs
kinnistule kulgeb mööda olemasolevat ajalooliselt väljakujunenud liivapinnasega teed, mis on saare elanikele olnud
aastakümnete jooksul igapäevaselt kasutatav. Tegemist on
saartele iseloomuliku olukorraga, kus väljakujunenud teedevõrgustik paikneb valdavalt erakinnistutel. Kuna kogu saare
teede avalikuks kasutamiseks vormistamine ei ole lahendatav käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga ja
kuivõrd detailplaneeringuga ei seata naaberkinnisasjadele
täiendavaid kitsendusi, ei ole ainuüksi asjaolu, et juurdepääs
planeeritavale kinnistule kulgeb erakinnistutel, takistuseks
detailplaneeringu kehtestamisele.
Käesolev otsus võetakse vastu „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 33, „Haldusmenetluse
seaduse“ § 5 lõike 2, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 6 ning
§ 24 lõike 3 ja lõike 5, „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2
punkti 7 alusel ja võttes arvesse eeltoodud kaalutlusi, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Prangli saare Kelnase küla maaüksuse Tisleri-Uuetoa IV detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus
OÜ, Projekt nr. 21-07), millega tehakse ettepanek Prangli
saare üldplaneeringu muutmiseks sihtotstarbeta maast osaliselt elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe kuni 60
m² ehitusaluse pindalaga ja kuni 5 meetri kõrguse suvemaja
püstitamiseks.
2. Kiita heaks Tisleri-Uuetoa IV kinnistu ( registriosa nr.
6941802) omanikuga 09.03.2009.a. sõlmitud notariaalne
leping kinnistu jagamisel tekkiva maaüksuse tasuta omandamiseks.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

m². Elamute suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 meetrit. Planeeringuala teed on ette nähtud avaliku kasutusega.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus
(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
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10. märts 2009 nr 6
Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate
koosseis ja töö tasustamise kord
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seaduse” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktide 19, 21, 35 ja 36 ning lõike 3 alusel, juhindudes
Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50
“Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste
kehtestamine”.
1. peatükk
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA
TEENISTUJATE KOOSSEIS
§ 1. Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate
koosseisu kinnitamine
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis
kinnitatakse vastavalt määruse lisale 1.
§ 2. Vallavalitsusele õiguste andmine
Vallavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a vallavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate
koosseisus vallavolikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.
2. peatükk
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE
TÖÖ TASUSTAMISE KORD
1. jagu
Palgapoliitika
§ 3. Palgapoliitika põhimõtted
(1) Viimsi valla ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö
tasustamise praktika peab toetama Viimsi kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata,
säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega vallateenistujaid.
(2) Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja
Viimsi valla õigusaktidest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

(3) Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama kohalikule
omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja
olema avalikud.

10. märts 2009 nr 17

(4) Vallavalitsuse eesmärgiks on maksta teenistujatele nende
töö eest adekvaatset tasu, mis oleks Viimsi tööjõuturu keskmisel tasemel.

Detailplaneeringu kehtestamine:
Rohuneeme küla, maaüksuse Kristle IV ja osaliselt maaüksuste Rootsi VIII, Kristle V ja Luugi I
Planeeritav ala hõlmab kinnistut Kristle IV tervikuna ja
osaliselt kinnistuid Rootsi VIII, Kristle V ja Luugi I ning
piirneb läänes elamukruntidega Rohuneeme tee 140, 142 ja
144. Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga
on kavandatud seitse elamukrunti Rohuneeme tee ja üldplaneeringuga kehtestatud perspektiivse tee vahelisele alale.
Perspektiivne tee on tänaseks projekteeritud kogu lõigus algusega Annuse teelt kuni Kalmistu teeni olemasoleva elektri
kõrgepingeliini koridoris ja sinna on välja ehitatud vee- ja
kanalisatsioonitrassid. Seetõttu on volikogu pidanud otstarbekas Annuse tee ja Kalmistu tee vaheline ala kavandada
väikeelamute alaks.
Pärast detailplaneeringu kooskõlastamist võeti detailplaneering Viimsi Vallavolikogu 08.04.2008. a otsusega nr
24 vastu ja avalikustati. Avaliku väljapaneku (19.06.2008
– 02.07.2008) tulemusena ei jäänud lahendamata planeeringuvaidlust, kuid arvestades, et käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga tehakse ettepanek üldplaneeringu kohase maakasutuse muutmiseks maatulundusmaast
elamumaaks, palus vald Harju maavanemal läbi viia „Planeerimisseaduse“ § 23 kohase järelevalvemenetluse. Harju
maavanem nõustus muudatustega üldplaneeringus ja andis
heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks 28.11.2008.a
kirjaga nr 2.1-13/6851.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 6 ning § 24 lõike 3 ja lõike 5 ja
„Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punkti 7, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Rohuneeme külas maaüksuse Kristle IV ja
osaliselt maaüksuste Rootsi VIII, Kristle V ja Luugi I detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ, Projekt nr
13-07), millega tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks
ning moodustatakse ca 1,4 ha suurusele maaüksusele seitse väikeelamukrunti ja kaks transpordimaa sihtotstarbega
krunti. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuue
kahekorruselise üksikelamu ja ühe kaksikelamu ning abihoonete püstitamiseks. Suurim lubatud ehitusalune pindala
on üksikelamukruntidel 250 m², kaksikelamukrundil 350

(5) Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama teenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni
tõstmiseks.
(6) Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile teenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.
(7) Arvestades teenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja
kompetentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.
(8) Vallateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka,
mis tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks
pidevat enesearendamist.
(9) Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel põhinevatest lisatasudest ja preemiatest. Põhilise osa
palgast moodustab ametipalk.
(10) Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, et osaliselt toetatakse teenistujate tööga otseselt
seotud vajaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või
sidekulude hüvitamine), tervise ja töövõime säilimist ning
sotsiaalsete garantiide tagamist.
(11) Vallavalitsus peab tagama töö tasustamiseks valla eelarves ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.
2. jagu
Töö tasustamise süsteemi ülesehitus ja rakendamine
§ 4. Üldsätted
(1) Valla ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise
ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, samuti kinnitab vallavolikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles
muudatusi.
(2) Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu
ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on vallavolikogu ainupädevuses.
(3) Valla ametiasutuste (v.a vallavolikogu kantselei) struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsus.
Vallavolikogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu
ning palgamäärad ja palgatingimused esitab vallavolikogule
kinnitamiseks vallavolikogu esimees.
(4) Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omava-
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litsuse ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuuluvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.
(5) Vallavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri,
teenistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse
vastavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks
üldjuhul samaaegselt valla eelarve kinnitamisega.
(6) Lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste
struktuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgamääradest kinnitab vallavolikogu esimees vallavolikogu
kantselei osas ning vallavanem teiste valla teenistujate osas
teenistujate koosseisunimestikud koos ametikohtade ametipalkadega, vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud palgamääradele (koefitsientidele).
(7) Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga
töölepingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel riigi
ning valla õigusaktidest.
(8) Vallaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab vallavolikogu.
§ 5. Töö tasustamise süsteemi ülesehitus
(1) Teenistujate ametikohad on tulenevalt “Avaliku teenistuse seadusest” jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:
1) ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale nimetatud või valitud isik;
2) abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenistuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.
(2) Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel
põhigruppidesse:
1) juhid;
2) nõunikud;
3) vanemametnikud;
4) nooremametnikud.
(3) Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametikohal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike
puhul (v.a vallavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud
isikud) kajastatakse ametijuhendites.
(4) Teenistujate töö tasustamise aluseks on koefitsient vallavanema ametipalgast. Vallavolikogu kehtestab igale ametnike põhigrupile koefitsiendi alam- ja ülemmäära. Teenistuja
ametipalga määrab vallavanem teenistuja otsese juhi ettepanekul, võttes aluseks koefitsientide vahemiku selles ametnike põhigrupis, kuhu ametnik kuulub.
(5) Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi muutumist ning muudatusi Viimsi tööjõuturul,
otsustatakse üldjuhul samaaegselt järgmise aasta valla eelarve koostamise põhimõtetega ning teenistujate palgamäärad esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks koos järgmise
aasta Viimsi valla ametiasutuste teenistujate töö tasustamise
korraga.
§ 6. Töö tasustamise süsteemi rakendamine
(1) Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele
kinnitatud palgamäärad ning neile vastavad kuupalgamäärad, mille järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võrra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks,
samuti nähakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.
(2) Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk
koosneb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest lisatasudest ning preemiatest.
(3) Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis
määratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametikohale ettenähtud palgamäärast ning mida on teenistujal
õigus saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest vabastamise päevani.
(4) Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekordseid toetusi eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.
(5) Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks
ametipalgale täiendavate tööülesannete täitmise (sh puuduva ametniku ülesannete täitmise), nõutavast tulemuslikuma
töö (edaspidi - tulemusliku töö) eest või muudel seaduses
ettenähtud juhtudel.
(6) Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö
kvaliteedist tulenev palgaosa.
(7) Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale
eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamisel.
(8) Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust
ei maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.
(9) Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu
ametipalga ulatuses. Üldjuhul makstakse puhkusetoetus
välja koos kollektiivpuhkuse puhkusetasu väljamaksmisega
Juhul kui teenistuja ei puhka kollektiivpuhkuse ajal, makstakse puhkusetoetus välja muul ajal vallavanema käskkirja
alusel. Puhkusetoetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt töötatud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei
rakendata ametnikule, kes vabastati eelmiselt ametikohalt
valla ametiasutuses seoses tema valimise või nimetamisega
teisele ametikohale muus valla ametiasutuses või toimus vabastamine seoses teenistustähtaja möödumisega.
(10) Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal
ettenähtud ametipalgast madalama ametipalga. Ametipalga
määramise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva
ametniku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

(11) Teenistujate koolituskuludeks nähakse valla eelarves
ette vahendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga
teenistuja kohta.
§ 7. Puuduva ametniku ülesannete täitmine
(1) Puuduva ametniku ametisse nimetamise õigust omav
isik võib ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks või vaba
ametikoha täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel, kui ametiasutuse normaalne töö oleks ametniku puudumise tõttu takistatud ja asendaja või kohusetäitja teenistusse võtmine ei
ole võimalik või otstarbekas:
1) jagada puuduva ametniku ülesanded teiste ametnike vahel, vabastamata neid oma ülesannete täitmisest;
2) panna puuduva ametniku ülesanded teisele ametnikule,
vabastades viimase tema ülesannete täitmisest;
3) panna puuduva ametniku ülesanded osaliselt teisele ametnikule, vabastamata teda oma ülesannete täitmisest.
(2) Ametnik võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud
ülesannete ajutisest täitmisest keelduda, kui nende täitmine
on talle tervise tõttu vastunäidustatud või eeldab kõrgemat
kvalifikatsiooni või teistsugust erialast ettevalmistust kui
see, mis on antud teenistujal.
(3) Ametnik ei või käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel samas ametiasutuses puuduva ametniku ülesandeid täita üle
kahe kuu kalendriaastas. Kui puuduvat ametnikku asendab
tema koosseisuline asetäitja või kui isik on andnud kirjaliku
nõusoleku puuduva ametniku ülesannete täitmiseks pikema
perioodi vältel, siis seda tähtaega ei kohaldata.
(4) Ametnikele, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti
1 alusel asendavad puuduvat ametnikku, makstakse lisaks
nende enda palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatuses proportsionaalselt neile pandud puuduva
ametniku ülesannete hulgale. Lisatasu määrab ametniku
ametisse nimetamise õigust omav isik.
(5) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti
2 alusel asendab puuduvat ametnikku, makstakse puuduva
ametniku ametipalka, kui see on tema ametipalgast suurem,
ja lisatasusid, millele asendajal on õigus. Kui puuduva ametniku ametipalk on asendaja ametipalgast väiksem, säilitatakse asendajale tema senine palk.
(6) Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 3
alusel asendab puuduvat ametnikku, makstakse lisaks tema
enda palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga
ulatuses proportsionaalselt temale pandud puuduva ametniku ülesannete hulgale. Lisatasu määrab ametniku ametisse
nimetamise õigust omav isik.
§ 8. Lisatasu teenistusaastate eest
(1) Lisatasu maksmise aluseks teenistusaastate eest on “Avaliku teenistuse seaduse” paragrahvi 37 lõige 2:
1) alates 5-aastasest teenistusstaažist 5% ametipalgast;
2) 10-15-aastase teenistusstaaži korral 10% ametipalgast;
3) alates 15-aastasest teenistusstaažist 15% ametipalgast.
(2) Lisatasu makstakse kõigile teenistujatele sellest päevast,
kui neil tekib õigus nimetatud lisatasule.
(3) Lisatasu teenistusaastate eest makstakse ka vallavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning
palgalisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.
§ 9. Lisatasu akadeemilise kraadi eest
(1) Lisatasu maksmise aluseks ametnikule on “Avaliku teenistuse seaduse” paragrahv 38:
1) magistrikraadi eest 10% ametipalgast, kui ametnik on esitanud magistrikraadi olemasolu tõendava dokumendi;
2) kui ametnik omab rohkem kui üht magistrikraadi, siis
makstakse talle iga kraadi eest 10% ametipalgast, kuid kokku mitte rohkem kui 20% ametipalgast;
3) doktorikraadi eest 20% palgamäärast, kui ametnik on esitanud akadeemilise kraadi olemasolu tõendava dokumendi;
4) kui ametnik omab rohkem kui ühte doktorikraadi, siis
makstakse talle iga kraadi eest 15% ametipalgast, kui kokku
mitte rohkem kui 30% ametipalgast;
(2) Lisatasu akadeemilise kraadi eest makstakse ka vallavolikogu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele
ning palgalisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu
täiendava sellekohase otsuseta.
§ 10. Vallaametnike sotsiaalsed garantiid
(1) Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel
seoses vanaduspensionile jäämisega võib maksta talle hüvitust, kui ta on töötanud valla ametiasutuses pidevalt:
1)

3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;

2)

6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;

3)

üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.

(2) Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevastava tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu makstakse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses
lisaks muudele seaduses sätestatud hüvitustele.
(3) Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga
makstakse toetust ametniku pärijale kolme kuu ametipalga
ulatuses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele. Toetust ei maksta juhul, kui pärijaks on riik või kohalik omavalitsus.
(4) Ametnikule võib maksta hüvitust teenistusest vabastamisel kuni kuue kuu ametipalga ulatuses vallavalitsuse korralduse alusel.
(5) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes ettenähtud hüvitust
ja toetust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses

valla ametiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuhte lõppemist.
(6) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes ettenähtud toetust makstakse 5. lõikes sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja
korral riikliku matusetoetuse summa ulatuses.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1. – 4. ettenähtud hüvituste ja toetuste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised
vahendid valla reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.
3. jagu
Juhtide töö tasustamine
§ 11. Valla tippjuhtide töö tasustamine
(1) Valla tippjuhtide töö tasustamise aluseks on valla tippjuhtide palgamäärad.
(2) Valla tippjuhid on:
1) vallavolikogu esimees ja aseesimees;
2) vallavanem;
3) palgalised vallavalitsuse liikmed (abivallavanemad);
4) mittepalgaline vallavalitsuse liige.
§ 12. Valla tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine
ning ametist vabastamine
(1) Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valib vallavolikogu oma volituste ajaks.
(2)Vallavanema valib valla põhimääruses sätestatud tingimustel ja korras vallavolikogu oma volituste ajaks.
(3)Palgalise vallavalitsuse liikme nimetab ametisse vallavolikogu vallavanema esildisel vallavanema volituste ajaks.
Palgalise vallavalitsuse liikme vabastab ametist vallavolikogu.
(4)Vallavalitsuse liikme kinnitab vallavanema esildisel vallavolikogu vallavanema volituste ajaks. Vallavalitsuse liikme vabastab vallavalitsuse liikme kohustest vallavolikogu.
§ 13. Valla tippjuhtide töötasu määramine
(1) Töötasu või hüvituse määramine on vallavolikogu ainupädevuses.
(2) Vallavolikogu võib määrata ametipalga vallavolikogu
esimehele või ühele aseesimehele. Kui palgaline on vallavolikogu esimehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks
50% aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui
palgaline on aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui
puudub palgaline vallavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib vallavolikogu esimehele ja aseesimehele maksta
hüvitust 50% vastavalt esimehe või aseesimehe ametikohale
ettenähtud ametipalgast.
(3) Vallavolikogu määrab vallavanema ja palgalise vallavalitsuse liikme ametipalga.
(4) Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse
hüvitust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või
koefitsiendina vallavanema ametipalgast.
(5) Lisatasu ja preemiat võib vallavolikogu määrata töötulemuste põhjal, mis vormistatakse eraldi vallavolikogu otsusega.
(6) Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul
üks kord aastas samaaegselt järgmise aasta valla eelarve
kinnitamisega.
(7) Puhkusetoetust makstakse palgalisele tippjuhile kuni ühe
kuu ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma vallavolikogu täiendava sellekohase otsuseta.
(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vallavolikogu
palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgalisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava
sellekohase otsuseta.
§ 14. Valla tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule hüvitatakse:
1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga , v.a vallavolikogu esimehe
ja aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär);
2)mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse
üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu esimehe ja
aseesimehe kulude hüvitamise piirmäär).
§ 15. Valla tippjuhtide sotsiaalsed garantiid
(1) Palgalisel ametikohal töötavale vallavolikogu esimehele või aseesimehele, vallavanemale ja vallavolikogu poolt
ametisse nimetatud palgalisele vallavalitsuse liikmele võib
vallavolikogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud
kaks kuni kaheksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui
kaheksa aastat ning vabastamine toimub:
1) seoses volituste tähtajalise lõppemisega;
2) tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohustusi täita;
3) seoses umbusalduse avaldamisega.
(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei
maksta, kui vallavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:
1) vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva
paragrahvi 1. lõike punktis 2 toodud juhul;
2) valitakse või nimetatakse vallavolikogu poolt ametisse
uueks tähtajaks.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituste
maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid valla
reservfondist ning hüvituse maksmine vormistatakse vallavolikogu otsusega.
§ 16. Valla juhtide töö tasustamine
(1) Valla juhtide töö tasustamise aluseks on valla juhtide
palgamäärad.
(2) Valla juhid on:
1) vallasekretär;
2) vallavalitsuse ameti (struktuuriüksuse) juhataja (edaspidi
- ameti juhataja);
3) vallavolikogu kantselei juhataja.
§ 17. Valla juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1) Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
(2) Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Vallavanema ettepanekul vaadatakse ameti juhataja ametisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus
eelnevalt läbi vallavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse
protokollilise otsusena, mille alusel nimetab ameti juhataja
ametisse ja vabastab ametist vallavanem.
(3) Vallavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavolikogu esimees.
§ 18. Valla juhtide töötasu määramine
(1) Vallasekretäri ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga määramine (k.a lisatasu, preemia, toetuse jmt) vormistatakse vallavanema käskkirjaga vallasekretäri ametisse
nimetamisel või ametipalga muutumisel.
(2) Ameti juhataja ametipalga määramiseks teeb ettepaneku abivallavanem, kellele ameti juhataja allub. Ametipalga
määramine (k.a lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse
vallavanema käskkirjaga ameti juhataja ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel.
(3) Vallavolikogu kantselei juhataja ametipalga määrab vallavolikogu esimees.
(4) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast
teadmiste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku vastutuse määrast.
(5) Ameti juhataja ametikohal töötamine eeldab üldjuhul
kõrgharidust, vallasekretäri ametikohal on nõutav juriidiline
kõrgharidus.
(6) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata
ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja
muid seadusest tulenevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse arenguvestluse
põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise
eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise
eest see on määratud.
(7) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse
läbi üks kord aastas iga-aastase arenguvestluse põhjal. Selle
alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või
määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või
ära jätta talle varem määratud lisatasu.
(8) Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata
ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja
toetusi.
(9) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta
ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste
hindamise alusel.
(10) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata
maksmise põhjus.
(11) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka
valla juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.
(12) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu
ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 19. Valla juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei juhataja
kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse
üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei
juhataja kulude hüvitamise piirmäär).
4. jagu
Teiste ametnike töö tasustamine
§ 20. Nõunike töö tasustamine
(1) Nõunike töö tasustamise aluseks on nõunike palgamäärad.
(2) Nõunike põhigruppi kuuluvad:
1) vallavanema nõunikud;
2) muud nõunikud.
§ 21. Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1) Vallavanema nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem. Vallavanema nõunik allub vallavanemale.
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(2) Muud nõunikud kuuluvad vallakantselei või vallavalitsuse ameti (struktuuriüksuse) koosseisu. Muu nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallasekretäri või ameti juhataja ettepanekul, tulenevalt sellest, kelle
alluvusse nõunik kuulub.
§ 22. Nõunike töötasu määramine
(1) Nõuniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga
määramine (k.a lisatasu, preemia, toetus jmt) vormistatakse
vallavanema käskkirjaga.
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast
teadmiste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse määrast, mis kajastatakse ametijuhendis.
(3) Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.
(4) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate
tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse
ettepanekul arenguvestluse põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise
eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise
eest see on määratud.
(5) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse
läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase
arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta nõuniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku
töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud
lisatasu.
(6) Vallavanem võib määrata nõunikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.
(7) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta
ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste
hindamise alusel.
(8) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata
maksmise põhjus.
(9) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning
see vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku
käskkirjaga.
(10) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu
ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 23. Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a
vallavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse
üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei
ametniku kulude hüvitamise piirmäär).
§ 24. Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine
(1) Vanem- ja nooremametnike töö tasustamise aluseks on
vanem- ja nooremametnike palgamäärad.
§ 25. Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja
ametist vabastamine
Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab
ametist vallavanem vallasekretäri või ameti juhataja ettepanekul, tulenevalt sellest, kelle alluvusse ametnik kuulub.
§ 26. Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine
(1) Ametniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga
määramine vormistatakse vallavanema käskkirjaga. Samuti vormistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku
käskkirjaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad
haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast
teadmiste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis kajastatakse ametijuhendis.
(3) Pearaamatupidaja ametikohal on nõutav kõrgharidus,
arvestatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.
(4) Juristi ametikohal on nõutav juriidiline kõrgharidus või
selle omandamine lähiajal.
(5) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate
tööülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:
1) lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse
ettepanekul arenguvestluse põhjal;
2) lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise
eest tuleb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise
eest see on määratud.
(6) Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse
läbi üks kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase
arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle varem määratud
lisatasu.
(7) Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.
(8) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta
ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste
hindamise alusel.

(9) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata
maksmise põhjus.
(10) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja
nooremametnikule ning see vormistatakse vallavanema
käskkirjaga.
(11) Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu
ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.
§ 27. Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude
hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1) isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a
vallavolikogu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);
2) mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse
üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei
ametniku kulude hüvitamise piirmäär).
5. jagu
Abiteenistujate ja koosseisuväliste ametnike töö tasustamine
§ 28. Üldsätted
(1) Abiteenistujate ja koosseisuväliste ametnike töö tasustamise aluseks on abiteenistujate ja koosseisuväliste ametnike
palgamäärad.
(2) Abiteenistujad on:
1) koristajad;
2) bussijuht.
§ 29. Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine
Töölepingu abiteenistujaga ja koosseisuvälise ametnikuga
sõlmib ja lõpetab vallavanem.
§ 30. Abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku töötasu
määramine
(1) Vallavanem määrab abiteenistuja ja koosseisuvälise
ametniku ametipalga ning see fikseeritakse töölepingus.
Kõik abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku töö tasustamise tingimuste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.
Vallavanema käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale ja
koosseisuvälisele ametnikule makstavad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.
(2) Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast
teadmiste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse
määrast.
(3) Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas abiteenistuja
ja koosseisuvälise ametniku vahetu ülemuse ettepanekul.
(4) Vallavanem võib määrata abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu
täiendavate tööülesannete täitmise eest, mis ei kuulu abiteenistuja ja koosseisuvälise ametniku tööülesannete hulka ja
muid seadusest tulenevaid lisatasusid.
(5) Vallavanem võib määrata abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi.
(6) Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta
ühekordse töötulemuse või teatud perioodi töötulemuste
hindamise alusel.
(7) Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata
maksmise põhjus.
(8) Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ja
koosseisuvälisele ametnikule ning see vormistatakse vallavanema käskkirjaga.
(9) Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale ja koosseisuvälisele ametnikule kuni ühe kuu ametipalga ulatuses seoses
põhipuhkusega.
6. jagu
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärade kinnitamine
§ 31. Palgaastmestikud
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad 2009.
aastal kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.
3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 32. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 22.jaanuari 2008.a määrus nr 1, 19.augusti 2008.a määrus nr 16 ja
11.novembri 2008.a määrus nr 23.
§ 33. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
(2) Määruse lisas 2 kinnitatud palgamäärasid rakendada tagasiulatuvalt alates 01.jaanuarist 2009.a.
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määruse nr 6

määruse nr 6

“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate
koosseis ja töö tasustamise kord”
LISA 1
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis

“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate
koosseis ja töö tasustamise kord”
LISA 2
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad

§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate koosseisu
kinnitamine
AmetiTeenistuja
Ametikoha nimetus
kohtade
põhigrupp1
arv
1. Viimsi Vallavolikogu Kantselei
1.1. vallavolikogu kantselei
1
JA
juhataja
Kokku
1
2. Vallavalitsus
2.1. Vallavalitsuse liikmed2
vallavanem
1
JA
abivallavanem
2
JA
vallavalitsuse liige
13
JA
Kokku
33
2.2. Vallavanema otsealluvuses ametnikud
sisekontrolör
1
VA
Kokku
1
2.3. Vallakantselei
vallasekretär
1
JA
õigusnõunik
1
NõA
jurist
1
VA
juhtivreferent
1
VA
referent
1
VA
personalispetsialist
1
VA
sekretär
1
NA
arhivaar
1
VA
tehnik
1
NA
insener
1
VA
vastuvõtusekretär
1
NA
bussijuht
1
AT
koristaja
1
AT
koristaja 0,5 ametikohta
0,5
AT
Kokku
13,5
2.4. Arendusamet
arendusameti juhataja
1
JA
saartespetsialist
1
VA
Kokku
2
2.5. Rahandusamet
3
rahandusameti juhataja
1
JA
pearaamatupidaja
1
VA
peaökonomist
1
VA
vanemraamatupidaja
1
VA
kassapidaja-raamatupidaja
1
VA
raamatupidaja
2
VA
Kokku
7
2.6. Keskkonnaamet
keskkonnaameti juhataja
1
JA
keskkonnaspetsialist-inspektor
1
VA
Kokku
2
2.7. Maa- ja planeerimisamet
maa- ja planeerimisameti ju1
JA
hataja
maakorraldaja
1
VA
nooremspetsialist
1
NA
planeeringute koordinaator
1
VA
planeerimisspetsialist
1
VA
arhitekt
1
VA
Kokku
6
2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja
1
JA
ehitusjärelevalve inspektor
1
VA
arhitekt
1
VA
ehitusjärelevalve insener
1
VA
insener
1
VA
referent
1
VA
nooremspetsialist-ehitisregist1
NA
ripidaja
Kokku
7
2.9. Kommunaal- ja heakorraamet
kommunaal- ja heakorraameti
1
JA
juhataja
teedeinsener
1
VA
heakorraspetsialist
1
VA
trassiinsener
1
VA
Kokku
4
2.10. Sotsiaal- ja tervishoiuamet
sotsiaal- ja tervishoiuameti ju1
JA
hataja
sotsiaaltöö spetsialist
1
VA
lastekaitsespetsialist
1
VA
vallaarst 0,5 ametikohta
0,5
VA
Kokku
3,5
2.11. Noorsoo- ja haridusamet
noorsoo- ja haridusameti juha1
JA
taja
noorsoo- ja haridustöö koordi1
VA
naator
Kokku
2
2.12. Kultuuri- ja spordiamet
kultuuri- ja spordiameti juha1
JA
taja
kultuuritöö koordinaator
1
VA
sporditöö koordinaator
1
VA
Kokku
3
1
Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – AT, koosseisuväline teenistuja – KV.
Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur kinnitatakse eraldi
Vallavolikogu otsusega.
2

Vallavalitsuse liige on rahandusameti juhataja, vallavalitsuse liikmena struktuuris eraldi ametikohta ei moodusta.
3

§ 1. Vallavalitsuse liikmete palgamäärade kinnitamine
(1) Määrata vallavanema ametipalgaks 40’000 (nelikümmend tuhat) krooni ning lisatasu valitsuse liikme täiendavate kohustuste täitmise eest 5’000 (viis tuhat) krooni kuus.
(2) Määrata palgalise vallavalitsuse liikme ametipalgaks
26’000 (kakskümmend kuus tuhat ) ning lisatasu valitsuse
liikme täiendavate kohustuste täitmise eest 5’000 (viis tuhat) krooni kuus.
§ 2. Vallavalitsuse liikmele hüvituse määramine
Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust 5’000 (viis tuhat) krooni kuus.
§ 3. Muude valla ametiasutuste teenistujate palgamäärade
kinnitamine
Teenistujate põhigrupid
1. Ametnikud
1.1. Vallavolikogu
1.1.1. Vallavolikogu kantselei juhataja
1.2. Vallavalitsus
1.2.1. Juhid
1.2.2. Nõunikud
1.2.3. Vanemametnikud
1.2.4. Nooremametnikud
2. Abiteenistujad
3. Koosseisuväline teenistuja

Palgamäär (koefitsient
vallavanema palgast)
0,4 - 0,5
0,65 - 1
0,4 - 1
0,4 - 0,6
0,2 - 0,5
0,2 - 0,4
0,1 - 0,3
0,1 - 0,2

Aarne Jõgimaa
Viimsi Vallavolikogu esimees
10. märts 2009 nr 7
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate
töö tasustamise alused
Määrus kehtestatakse “Põhikooli -ja gümnaasiumi seaduse”
§ 45 lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse”
§ 6 lõike 2, “Viimsi valla põhimääruse” § 46 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 26.02.2009. a määruse nr 44 “Munitsipaalkoolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” alusel.
§ 1.
Töötasustamise põhimõtted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi haridusasutused) töötajate
töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi
vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning talle atesteerimisel
omistatud ametijärku.
(3) Munitsipaalharidusasutuste palgajuhendi, mis reguleerib
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate palgatingimusi -põhipalga (s.h palgamäärad ja palgamäärade diferentseerimise), lisatasude, ergutuste ja toetuste määramise
ning maksmise tingimusi ja korda, kinnitab Viimsi Vallavalitsus .
(4) Haridusasutuse juht töötab koostöös hoolekoguga välja
haridusasutuse palgajuhendi lähtudes asutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahenditest, käesolevast määrusest ja
Vallavalitsuse poolt kinnitatud „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste palgajuhendist“. Haridusasutuse palgajuhendi
kinnitab haridusasutuse juht.
§ 2.
Haridusasutuste juhtide kuupalga alammäärad
Munitsipaalkooli- ja munitsipaalhuvikooli direktori ning
koolieelse lasteasutuse juhataja, edaspidi (haridusasutuse
juht) kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on:
alla 100 õpilase, lapse
9000 krooni
100 kuni 500 õpilast, last
13 000 krooni
üle 500 õpilase, lapse
20 000 krooni
§ 3.
Haridusasutuste juhtide lisatasud, preemiad ja
toetused
(1) Viimsi Vallavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile
haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite
piires määrata:
1) kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem kuupalgamäär, näidates ära palgamäära suurendamise põhjendused;
2) lisatasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile
määratud kuupalgamäärast nõutavast tulemuslikuma töö
eest või haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse
põhjal või täiendavate tööülesannete täitmise eest;
3) ühekordseid preemiaid ja toetusi,
(2) Haridusasutuse juhile määratud lisatasust informeerib
Vallavalitsuse noorsoo- ja haridusamet vastava haridusasutuse hoolekogu.
§ 4.
Pedagoogide kuupalga alammäärad, tasu klassijuhatamise eest
(1) Põhikooli ja gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalal ning huvihariduse õppe- ja kasvatusalal töötaja kuupalga alammäär,
võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele
ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog
pedagoog

9 897 krooni
10 480 krooni
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vanempedagoog
11 978 krooni
pedagoog-metoodik
14 464 krooni
(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse pedagoogidele tasu:
noorempedagoog
990 krooni
pedagoog
1 048 krooni
vanempedagoog
1 198 krooni
pedagoog- metoodik
1 446 krooni
(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud kuupalga alammäärad on garanteeritud kõrgharidusega haridusasutuse juhile ja
pedagoogile. Keskeriharidusega haridusasutuse juhi ja kvalifikatsiooninõuetele vastava pedagoogi kuupalga alammäär
on 85 % kõrgharidusega asutuste juhi ja pedagoogi kuupalga
alammäärast.
§ 5.
Haridusasutuste teiste töötajate töötasustamine
Haridusasutuse halduspersonali (muude alade spetsialistide,
kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali) töötasustamise
põhimõtted sätestatakse haridusasutuse palgajuhendis.
§ 6.
Haridusasutuste pedagoogide ja teiste töötajate
lisatasud, preemiad ja toetused
Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse palgajuhendist määrata pedagoogidele:
1) lisatasusid täiendavate tööülesannete täitmise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest mitte rohkem kui 50% kuupalgamäärast ühes kuus. Nimetatud lisatasude maksmise
määraks kokku aastas on kuni 100% ametikohale määratud
kuupalgamäärast (v.a. tasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest). Lisatasud, mis ületavad aastas 100% ametikohale
määratud kuupalga määra, kooskõlastatakse eelnevalt vallavalitsusega.
2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise alused
kinnitab haridusasutus oma palgajuhendiga.
§ 7.
Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse tagasijõustuvalt alates 1. jaanuarist 2009.
(2) Käesoleva määrusega kehtestatud palgamäärasid rakendatakse kuni uue vastava määruse kehtestamiseni.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist
Vallavolikogu Kantseleis.
(4) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel
(5) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. märtsi
2008. a määrus nr 5 “Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alused.

liigi alalise kulu arvutamiseks kehtestab Viimsi Vallavalitsus
oma määrusega.
(4) Soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus
kuni 100 liitri (3 m³ kuus) vee soojendamiseks ühe elaniku
kohta ööpäevas.
(5) Tarbitud vee- ja kanalisatsiooniteenuse maksumus kuni
250 liitrit (7,5 m³ kuus) ühe elaniku kohta ööpäevas.
(6) Tarbitud elektrienergia maksumus statsionaarse elektripliidi puhul:
1) tsentraalse soojaveevarustuse korral kuni 80 kWh ühe
elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta lisandub kuni
15 kWh kuus;
2) tsentraalse soojaveevarustamise puudumisel kuni 90
kWh ühe elaniku kohta kuus, iga järgmise elaniku kohta
kuni 25 kWh kuus.
(7) Eluruumis (korteris vms) tarbitud elektrienergia maksumus kuni 200 kWh perekonna kohta (statsionaarse elektripliidiga korteri puhul tuleb rakendada lisaks käesoleva paragrahvi lõiget 6).
(8) Tegelik maamaksukulu, kuid mitte üle kolmekordse elamualuse pinna.
(9) Hoonekindlustuse kulud kuni 0,50 krooni eluruumi ruutmeetri kohta kuus.
(10)
Tegelik olmejäätmete veotasu.
(11)
Tegelik üldelektrikulu, kuid mitte üle 1,50 krooni
eluruumi ruutmeetri kohta kuus.
§ 2.
Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.
§ 3.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
12.02.2002. a määrus nr 5 „Toimetulekutoetuse taotlemise, määramise ja menetlemise kord ning alalise eluaseme
alaliste kulude piirmäärade kehtestamine“ ja 08.10.2002. a
määrus nr 31 „Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002 määrusega
nr. 5 kinnitatud toimetulekutoetuste taotlemise, määramise
ja maksmise kord ning alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärade kehtestamise muutmine“.
§ 4.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 5. Määrust rakendada alates 01.03.2009. a.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
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Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005. a määruse nr 26
„Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“
muutmine

10. märts 2009 nr 8

Võttes aluseks „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 9 lõike 1 ja §
23 lõike 1 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse Sotsiaal- ja
tervishoiuameti ettepanekut:
§ 1.
Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005. a määruses nr
26 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ tehakse
järgmised muudatused:
(1) Preambulas jäetakse välja „Sotsiaalhoolekande seaduse
§ 9 lg 1 ja § 23 lg 2 alusel“ ning asendatakse see järgmiselt:
„Sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 1 alusel“.
(2) Paragrahv 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Määrus reguleerib Viimsi valla eelarvest keskmise, raske
või sügava puudega inimese hooldajale, eestkostjale, lapse
vanemale või võõrasvanemale hooldajatoetuse määramist ja
maksmist.“
(3) Paragrahvi 2 muudetakse järgmiselt:
1) Lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hooldajatoetuse määramisel ja maksmisel kohaldatakse
kohaliku omavalitsuse korralduse seadust, sotsiaalhoolekande seadust, perekonnaseadust, puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadust ning hooldajatoetuse määramist ja maksmist
käsitlevaid teisi Vabariigi Valitsuse õigusakte.“
2) Lõike 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:
„1) Hooldatav on:
a) 3-16-aastane keskmise, raske või sügava puudega isik,
kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus on määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme
tuvastamise otsusega või
b) vähemalt 16-aastane raske või sügava puudega isik, kelle
igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajadus on
määratud Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsusega.“
3) Lõike 2 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks.
4) Lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) hooldaja on teovõimeline täisealine isik, kes Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus) korralduse alusel hooldab ja abistab:
a) 3-16 aastast keskmise, raske või sügava puudega last ja
elab rahvastikuregistri järgi samal aadressil ning on mittetöötav;
b) 16-18 aastast raske või sügava puudega last ja elab rahvastikuregistri järgi samal aadressil ning on mittetöötav;
c) üle 18 aastast raske või sügava puudega isikut.“
(4) Paragrahvi 3 muudetakse järgmiselt:
1) Lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Hooldajatoetust saab taotleda teovõimeline täisealine isik,
kes on perekonnaseaduse alusel määratud vallavalitsuse korraldusega või kohtu poolt keskmise, raske või sügava puudega, rah-

Viimsi Vallavolikogu 13. mai.2008. a. määruse nr
8 „Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste
kompenseerimise kord“ muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1.
Muuta Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2008. a
määruse nr 8 „Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste
kompenseerimise kord “ § 2 lõiget 2 ning sõnastada see järgnevalt:
„(2) õppeasutuse lõpetamisest ei ole möödas rohkem kui 3
(kolm kuud)“
§ 2.
Muuta Viimsi Vallavolikogu 13.mai 2008.a. määruse nr 8 „Õpilasele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise kord“ § 2 lõiget 3 ning sõnastada see järgnevalt:
„(3) õpilase ja tema mõlema vanema elukoht taotluse esitamise hetkel on vähemalt 1 (ühe) aasta jooksul Rahvastikuregistri andmetel olnud Viimsi vald ja on seda ka taotluse
menetlemise ajal“
§ 3.
Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 4.
Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. märts 2009 nr 9
Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramiseks Viimsi valla
haldusterritooriumil asuvates eluruumides
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“
§ 6 lõige 3 punkt 1 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 22²
lõiked 5 ja 6:
§ 1.
Toimetuleku arvestamisel võetakse arvesse eluasemeseaduse § 7 lõike 1 punkt 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
(1) Tegelik korteriüür või omandiõiguse alusel kasutatava
eluruumi majandamiskulud, kuid mitte üle 100 krooni eluruumi üldpinna ühe ruutmeetri kohta ühes kuus.
(2) Kütteks tarbitud soojusenergia maksumus.
(3) Turbabrikett 13 kg eluruumi ruutmeetri kohta ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 30. aprillini või mitte üle nimetatud
turbabriketikoguse 1,2-kordse maksumuse olenemata tegelikust tarbitavast kütuseliigist. Turbabriketi piirhinna kütuse-

vastikuregistri andmetel Viimsi vallas elava isiku eestkostjaks,
hooldajaks, lapse vanemaks või võõrasvanemaks ja kes tagab:

(6) Paragrahvi 5 lõike 1 punktid 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1) 18-aastasele ja vanemale raske puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal ööpäeval.

„1) ühele hooldajale või eestkostjale samaaegselt kuni kahe
täisealise hooldatava hooldamise eest;

2) 18-aastasele ja vanemale sügava puudega inimesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve ööpäevaringselt;

2) keskmise, raske või sügava puudega 3-18 aastase lapse
ühele lapsevanemale, eestkostjale või võõrasvanemale.“

3) 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapsele
igapäevase kõrvalabi juhendamise ning järelevalve.

(7) Paragrahvi 8 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

4) 16-18 aastase raske või sügava puudega lapsele igapäevase kõrvalabi juhendamise ning järelevalve.“
2) Lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„5) üle 18 aastase hooldatava puudeastme muutumisega
keskmiseks puudeks või puuudeastme mittemääramisega
arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse alusel;

„(2) Hooldaja või eestkostja saab olla korraga kuni kahe
täisealise raske või sügava puudega isiku hooldajaks.“

6) puude raskuastme mittemääramisega Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi otsuse alusel.“

3) Lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

(8) Paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) vormikohase taotluse (lisa 1 või lisa 2);“
4) Lõiget 3 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:
„5) lapse rehabilitatsiooniplaan.“
(5) Paragrahvi 4 muudetakse järgmiselt:
1) Lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Peale hooldajatoetuse taotluse ja kõigi vajalike dokumentide vastuvõtmist hindab sotsiaal- ja tervishoiuameti
töötaja keskmise, raske või sügava puudega inimese tegelikku hooldus- ja sotsiaalteenuste vajadust. Hindamine toimub
Eesti Gerontoloogia ja Geriaatria Assotsiatsiooni (EGGA)
poolt välja töötatud hindamisinstrumendi alusel.“
2) Lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Hooldajatoetuse suurused kehtestab Vallavalitsus igal
aastal peale vallaeelarve kinnitamist.“
3) Lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
(4) Hooldajatoetus määratakse Sotsiaalkindlustusameti puude raskusastme tuvastamise otsuse kehtivuse lõppemiseni.“
4) Lõike 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:
„3) keskmise, raske või sügava puudega isiku hooldusvajaduse hinnangust ei tulene vajadus hooldaja määramiseks ega
hooldajatoetuse maksmiseks hooldajale;“
5) Lõiget 6 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:
„7) Hooldatav viibib enamuse ajast haridusasutuses või
muus hoolekandeasutuses.“

„(1) Hooldajatoetuse maksmine keskmise, raske või sügava
puudega isikute hooldajatele finantseeritakse riigieelarvest
kohaliku omavalitsuse eelarvesse eraldatud vahenditest.“
(9) Kogu määruse ulatuses asendatakse sõna „sotsiaalamet“
vastavas käändes sõnadega „sotsiaal- ja tervishoiuamet“
vastavas käändes.
§ 2.
Täiendada Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005.
a määrust nr 26 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise
kord“ lisaga 2 „Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse
taotlus“.
§ 3.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 4.

Määrust rakendatakse alates 1. märtsist 2009. a.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
Lisa 2

Viimsi Vallavolikogu
14.06.2005 määrusele nr 26
Kinnitatud
Viimsi Vallavolikogu
10.03.2009 määrusega nr 10

PUUDEGA LAPSE HOOLDAJALE HOOLDAJATOETUSE TAOTLUS
Hooldajatoetuse taotleja (lapse vanem, eestkostja või võõrasvanem) andmed:
Eesnimi
Perekonnanimi
Isikukood
Elukoha aadress

Hooldatava andmed:
Eesnimi

Kontakttelefon

Perekonnanimi

Isikukood

Elukoha aadress

Kontakttelefon

Sotsiaalkindlustusameti
Pensioniameti ekspertiisi otsuse nr

Algus
Kehtib kuni

Palun määrata hooldajatoetus
3-16aastase keskmise puudega last kasvatavale hooldajale
3-16aastase raske puudega last kasvatavale hooldajale
3-16aastase sügava puudega last kasvatavale hooldajale
16-18aastase raske puudega last kasvatavale hooldajale
16-18aastase sügava puudega last kasvatavale hooldajale
Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:
Taotleja isikut tõendav dokument
Lapse isikut tõendav dokument
Lapse SKA PA ekspertiisi komisjoni otsuse koopia puudeastme määramise kohta
Lapse rehabilitatsiooniplaani koopia
Perekonnas hooldamise lepingu või eestkostjaks määramise otsuse koopia
Taotleja kinnitab oma allkirjaga, et ei tööta puudega lapse kasvatamise tõttu …………………
Määratud hooldajatoetus palun maksta minu arvelduskontole nr ………………………………
või Viimsi Vallavalitsuse kassasse……………………………

…………………………………
Kuupäev
………………………………….
Allkiri

MÄRTS 2009

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
13. veebruar 2009 nr 6
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu raamatukogude lahtiolekuaegade kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 6 lõike 2, Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a
määrusega nr 17 kinnitatud MA Viimsi Raamatukogu põhimääruse ning MA Viimsi Raamatukogu juhataja Kristiina
Puura 04.02.2009.a ettepaneku (reg. nr 12-11/410) alusel.
§ 1. Kinnitada Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu lahtioleku ajad järgmiselt:
(1) Viimsi Raamatukogu
PÄEV
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
Pühapäev

LAHTIOLEKU AEG
10.00 – 17.00
10.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 19.00
10.00 – 17.00
10.00 – 15.00
Suletud

1. juulist – 31. augustini on raamatukogu avatud järgmiselt:
PÄEV
LAHTIOLEKU AEG
Esmaspäev
10.00 – 17.00
Teisipäev
10.00 – 19.00
Kolmapäev
10.00 – 17.00
Neljapäev
10.00 – 17.00
Reede
10.00 – 17.00
Laupäev
Suletud
Pühapäev
Suletud
Iga kuu viimane reede on sisetööde päev ja raamatukogu on
lugejatele suletud
(2) Prangli Raamatukogu
PÄEV
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede
Laupäev
Pühapäev

LAHTIOLEKU AEG
12.00 – 18.00
10.00 – 16.00
12.00 – 18.00
10.00 – 16.00
Suletud (sisetööd)
Suletud
Suletud

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi
Vallavolikogu Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
20. veebruar 2009 nr 7

Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruse
määramine
Aluseks võttes Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a määrusega nr 1 kinnitatud ning 09.05.2006. a määrusega nr 16,
11.12.2007. a määrusega nr 36, 10.06.2008. a määrusega
Tegevusala

sh.

sh.0911011
0911012
0911014
0911015
0921021
sh.0911011
0911012
0911014
0911015
0911011
081052
081051
082011
0911011
0911012
0911014
0911015
0921021
0922011
081022
081022

Tulu kood
10092
10112
3000
3030
3044
3045
320
320 5
3201
3203
3209
3220
sh.3220 01
3220 2
3220 2
3220 2
3220 2
3220 2
3220 2
3220 4
3220 4
3220 4
3220 4
3220 4
3220 8
3221
3221 1
3221 2
3221 6
3233
3233 1
3233 1
3233 1
3233 1
3233 1
3233
3233 3
3233 6
3233 7
3233 8
3238

nr 14 ja 13.01.2009. a määrusega nr 2 muudetud “Viimsi
valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra” § 3¹, Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007. a määrusega
nr 13 kinnitatud ja 09.12.2008. a määrusega nr 26 muudetud
“Lapsehoiutoetuse määramise ja maksmise korra” § 11 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005. a määrusega nr 26
kinnitatud “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra”
§ 10 lõike 1 ning arvestades vallavolikogu sotsiaalkomisjoni
20.01.2009. a protokolli nr 1 (p 2) ettepanekut (va p 2.1 ja
2.9 osas):
§ 1.
Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määrad 2009 järgmiselt:
1) sünnitoetus 4000.- (alates 1.03.2009. a sündinud laste
suhtes)*
2) lapsehoiutoetus kuni 2000.- kuus
3) põhikooli I klassi mineva lapse toetus 1000.4) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus kuni 1000.kuus
5) ravimitoetus kuni 2000.- aastas
6) eakate tähtpäeva toetus 300.7) matusetoetus 1000.8) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus
2000.- aastas
9) maamaksu toetus kuni 1000.10) suurperetoetus 2000.- aastas
11) erakorraline toetus kuni 10000.12) hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 400.kuus
13) hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 240.kuus
14) küttetoetus kuni 2000.- aastas
*Paragrahv 1 punkti 1 toetuse puhul kehtib määr 5000.krooni nende laste osas, kes on sündinud enne 1.03.2009. a.
§ 2.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
18.03.2008. a määrus nr 15 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ ja 11.11.2008. a määrus
nr 54 „Viimsi Vallavalitsuse 18.03.2008. a määruse nr 15
„Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määramine“ muutmine“.
§ 3.
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist vallakantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

20. veebruar 2009 nr 8
Viimsi valla 2009. a eelarve alaeelarvete artiklite
jaotuse kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007
määruse nr 14 „Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra“
§ 7 lõike 6 ja Viimsi Vallavolikogu 10.02.2009 määruse nr 3
„Viimsi valla 2009. aasta eelarve vastuvõtmine“ alusel:
§ 1.
Kehtestada Viimsi valla 2009. aasta eelarve alaeelarvete artiklite jaotus järgmiselt:
1) tulude jaotus tulu liikide lõikes:

Tulu liik
Hoiuste vähenemine
Aktsiate ja osade müük
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Riigilõivud
Taksoveo loa taotluse riigilõiv
Ehitusluba
Kasutusluba
Majandustegevuse registri taotluse riigilõiv
Tulud haridusalasest tegevusest
Koolitustasud teistelt omavalitsuselt
Lasteaia tasud
Lasteaia tasud
Lasteaia tasud
Lasteaia tasud
Lasteaia tasud
Lasteaia tasud
Osalus toidukulude katmisel
Osalus toidukulude katmisel
Osalus toidukulude katmisel
Osalus toidukulude katmisel
Osalus toidukulude katmisel
Lasteaia omatulu
Laekumised kultuuri-ja kunstiasutuste majandusteg.
Kunstikooli õppetasu
Muusikakooli õppetasu
Valla Raamatukogu omatulu
Üüri-ja renditasud
Rendi tasud
Rendi tasud
Rendi tasud
Rendi tasud
Rendi tasud
Rendi tasud
Püünsi kooli võimla rent
Viimsi KK spordikompleksi üür
Mõisapargi tenniseväljaku üür
Mõisapargi jalgpalliväljaku üür
Muu kaupade ja teenuste müük

Summa
39 396 040,72
4 400 000
170 000 000
30 000 000
100 000
40 000
500 000
1 000
369 000
102 500
27 500
11 000 000
5 500 000
4 350 000
1 785 000
780 000
365 000
1 100 000
320 000
1 150 000
500 000
200 000
110 000
340 000
0
700 000
200 000
490 000
10 000
2 100 000
15 000
3 500
4 000
1 500
6 000
2 085 000
50 000
2 000 000
15 000
20 000
0

3810
3820 8
3880
3882
3825
3888

Maa müük
Intressitulud hoiustelt
Trahvid
Saastetasud
Laekumised vee erikasutusest
Segalaadilised tulud
TULUD KOKKU

11 500 000
600 000
100 000
300 000
350 000
100 000
271 186 040,72

2) kulude jaotus:
Kulu kood
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011111
011112
011112
011112
011112
011112
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011121
011122
011122
011122
011122
01114
01114
01120
01120
01120
01120
013201
013201
013201
013202
013202
013202
013202
013202
013202
013202
013202
013202
016001
016001
016002
016002
016002
016002
016002
016002
016002
016002
01700
01700
01700
01700
031001
031001
031001
031001
031001
031002
031002
031002
03200
03200
03200
04210
04210
04210
04210
04210
04210
04210
04210
04210

Kulu
artikkel
5000
5001
5005
5054
5055
5061
5062
5064
5500
5503
5504
5513
5514
5522
5525
5540
608
5054
5061
5500
5525
5000
5001
5002
5005
5053
5054
5055
5061
5062
5064
5500
5502
5503
5504
5511
5513
5514
5515
5522
5539
601 2
4528
5500
5525
608099
10111
208168
2082
5511
5512
4528
5053
5054
5061
5500
5502
5504
5513
4528
5001
5005
5062
5064
5500
5511
5513
65018
6502
6589
4500 03
5500
5511
5513
5500
5512
5500
5512
5053
5061
5500
5504
5512
5513
5514
5540

Tegevusala

Summa

Volikogu
Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt
Avaliku teenistuse ametnike töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Toitlustuskulud erisoodustusena
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Maksud erisoodustustelt
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Muud tegevuskulud
Volikogu esimehe fond
Toitlustuskulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Vallavalitsus
Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt
Avaliku teenistuse ametnike töötasu
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sõidukulud erisoodustusena
Toitlustuskulud erisoodustusena
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Maksud erisoodustustelt
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Uurimis-ja arendustööd
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Riigilõivukulu
Vallavanema fond
muudele residentidele
Administreerimiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Reservfond
Reservfond
Rahandus-ja fiskaalpoliitika
Aktsiate ja osade ost
Laenude tagasimaksmine muudele residentidele
Kapitalirendi kohustused
Inventariseerimine
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Valla arengukava
muudele residentidele
Sõidukulud erisoodustusena
Toitlustuskulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Koolituskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Omavalitsuse liikmemaks
muudele residentidele
Valimised
Avaliku teenistuse ametnike töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Valitsussektori võla teenindamine
Intressi-, viivise- ja kohustistasukulud võetud laenudelt
Intressi- ja viivisekulud kapitaliliisingult
Muu finantstulu-ja kulu
Politsei
Sihtotstarbelised eraldised jooksvateks kuludeks
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Valveteenistus
Administreerimiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Päästeteenused
Administreerimiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Maakorraldus
Sõidukulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Koolituskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Muud mitmesugused majanduskulud

1 598 964
285 000
270 000
2 000
10 000
1 000
15 000
195 000
2 000
190 500
1 000
2 000
11 000
8 000
1 500
5 000
1 000
598 964
40 000
3 000
1 000
20 000
16 000
21 394 808
656 400
10 717 600
292 000
130 000
210 000
15 000
17 000
230 620
3 892 680
35 388
1 386 000
20 000
50 000
150 000
1 725 620
560 000
1 150 000
114 000
39 000
3 000
500
40 000
5 000
20 000
15 000
9 012 808,72
9 012 808,72
8 774 045,00
1 500 000,00
6 000 000,00
1 274 045,00
10 000
5 000
5 000
400 000
250 000
15000
400
10 000
10 000
100 000
4 100
10 500
550 000
550 000
300 000
70 000
146 000
71 280
650
6 200
2 870
3 000
6 316 573
6 151 457
137 116
28 000
350 000
250 000
15 000
84 100
900
300 000
19 000
281 000
468 550
15 000
453 550
600 000
33 000
22 560
192 440
10 000
280 000
22 000
30 000
5 000

MÄRTS 2009

04210
0451011
0451011
0451011
045102
045102
045102
045102
045102
04511
04511
04512
04512
04512
04512
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045201
045203
045203
047401
047401
047401
047401
047401
04740 2
049003
049003
049003
049003
049003
051001
051001
051002
051002
051002
051002
051002
051002
051002
051002
051002
051003
051003
052001
052001
052001
052002
052002
05400
05400
05400
05400
05400
05600
05600
05600
05600
05600
05600
05600
05600
063001
063001
063001
06400
06400
06400
06601
06601
06602
06602
06602
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066051
066052
066052
066052
066053
066053
066053
066053
066053
066053
066053
066053
066054
066054
066054
066054
066054

6012
1551
5512
5053
5061
5512
5513
5512
4500.8
4528
5540
1551
5005
5062
5064
5500
5502
5503
5504
5512
5513
5514
5515
5540
6012
608
5500
5502
5504
5512
5500
5061
5500
5511
5513
5512
1554
5500
5511
5512
5513
5514
5516
5532
5512
4502 02
4138
5512
5500
5502
5512
5540
5053
5061
5500
5502
5503
5504
5513
4502 02
5512
1551
5512
5511
5511
5512
1554
5005
5062
5064
5500
5512
5513
5514
5516
5532
5540
5512
5515
1551
5053
5061
5512
5513
5515
5539
5008
5062
5064
5500

Riigilõivukulu
Teede ehitus vald
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Rajatiste majandamiskulud
Teede hooldus
Sõidukulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Liikluskorraldus
Rajatiste majandamiskulud
Transpordikorraldus
muudele residentidele
muudele residentidele
Muud mitmesugused majanduskulud
Viimsi Saared-veetransport
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Muud mitmesugused majanduskulud
Riigilõivukulu
Kelnase sadama hoonete, rajatiste kompenseerimine
Muud tegevuskulud
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Koolituskulud
Rajatiste majandamiskulud
Ehitusekspertiisid
Administreerimiskulud
Muu majandus
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Tänavate korrashoid-suvine
Rajatiste majandamiskulud
Prügivedu-jäätmekäitlus
Masinate ja seadmete soetamine
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Tänavate korrashoid talvine
Rajatiste majandamiskulud
Heitveekäitlus
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüs. isikutele
Kanalisatsiooni trasside remont
Rajatiste majandamiskulud
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Rajatiste majandamiskulud
Muud mitmesugused majanduskulud
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)
Sõidukulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Uurimis- ja arendustööde ostukulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Veevarustus
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks
Rajatiste majandamiskulud
Tänavavalgustus
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Rajatiste majandamiskulud
Elamumajandus
Hoonete majandamiskulud
Kalmistud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Heakord
Masinate ja seadmete soetamine
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Ranna korrashoid
Rajatiste majandamiskulud
Inventari kulud,
Muu heakord
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Sõidukulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Inventari kulud
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Kaunis Kodu
Muud tasud
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud

5 000
10 073 364
9 057 364
1 016 000
6 221 500
20 000
14 400
6 175 100
12 000
200 000
200 000
5 300 000
5 100 000
52 500
147 500
3 620 771
1 000 000
132 000
43 560
3 960
233 100
150 000
15 000
20 000
219 651
1 700 000
65 000
25 000
10 000
3 500
900 000
900 000
1 000 000
300 000
400 000
30 000
270 000
100 000
100 000
160 000
30 000
2 300
9 700
118 000
248 100
248 100
900 000
50 000
12 000
3 000
719 000
78 000
6 000
30 000
2 000
1 628 500
1 628 500
4 500 000
1 500 000
3 000 000
800 000
800 000
553 283
15 000
303 283
220 000
15 000
537 771
27 500
18 800
44 012
364 959
3 000
30 000
49 500
5 400 000
5 000 000
400 000
5 000 000
500 000
4 500 000
100 000
100 000
100 000
30 000
70 000
2 100 000
50 000
700 000
230 000
2 100
40 000
660 000
130 000
4 000
115 000
5 000
163 900
300 000
230 000
70 000
1 500 000
450 000
30 000
19 700
963 000
25 000
7 000
5 300
40 000
5000
1650
150
33200

072102
072102
07240
07240
07240
07310
07310
076001
076001
076001
076001
081021
081021
081022
081022
081022
081022
081022
081022
081022
081022
081022
081022
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081051
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
081052
08107
08107
08107
08107
08108
08108
081092
081092
081092
081092
081092
081092
081092
081092
081092
081092
081092
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082011
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082012
082031
082031
082031
082031
08208
08208
08208

4500.8
5500
5511
4528
Vallaarst
5001
5062
5064
4500 .8
1551
1556
5005
5062
5064
5511
5512
5513
5515
4528
5002
5005
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
4528
5002
5005
5055
5061
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5513
5514
5515
5522
5523
5524
5525
5540
4528
5500
5511
4528
4139
5055
5061
5500
5511
5513
5515
5521
5525
5540
5002
5005
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5513
5514
5515
5522
5523
5540
5002
5005
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5514
5515
5522
5523
5539
5540
4502 03
4500.03
5511
45008
4528

Perearstide toetus
muudele residentidele
Kiirabipunkt
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Üldhaigla teenused
muudele residentidele
100 000
Avaliku teenistuse ametnike töötasu
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Sporditegevus
muudele residentidele
Muu vabaaeg-spordiväljakud
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Inventari soetamine ja renoveerimine
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Inventari kulud
Muusikakool
muudele residentidele
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Kunstikool
muudele residentidele
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Maksud erisoodustustelt
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Noorsootöö ja noortekeskused
muudele residentidele
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Täiskasvanute huvialaasutused-Huvikeskus
muudele residentidele
Piirkondlikud spordiüritused
Preemiad ja stipendiumid
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Valla raamatukogu
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Muud mitmesugused majanduskulud
Prangli raamatukogu
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Muud mitmesugused majanduskulud
SA Viimsi Muuseumid
Sihtotstarbeline eraldis põhivara soetamiseks
Sihtotstarbeline eraldis jooksvateks kuludeks
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Kultuuriüritused
Sihtotstarbeline eraldis muudele residentidele
Muudele residentidele

180 000
180 000
110 000
13 000
97 000
541 000
541 000
75 018
24 756
226
5 100 000
5 100 000
5 242 762
1 000 000
69 800
108 000
35 640
324
3 816 400
150 598
12 000
50 000
3 899 300
5 390
2 169 018
452 377
865 061
7 865
53 600
6 500
10 000
156 081
13 000
33 000
60 000
1 000
4 408
10 000
52 000
2 315 000
1 300
1 203 000
20 000
250
100
403 590
3 669
31 000
10 000
10 000
442 200
10 000
33 000
30 000
4 000
10 000
90 891
10 000
2 000
1 000 000
863 000
7 000
130 000
2 955 738
2 955 738
650 000
20 000
9 000
8 000
140 690
15 000
1 200
20 000
10 000
396 110
30 000
2 336 200
767 700
6 500
255 486
2 323
60 500
3 000
12 000
1 007 691
12 000
37 000
15 000
5 000
150 000
2 000
278 800
101 300
9 500
36 564
333
23 000
1 000
4 000
26 430
10 000
2 600
3 000
58 073
500
2 500
2 250 003
650 000
1 550 003
50 000
1 000 000
500 000
325 000

MÄRTS 2009

08208
08208
08208
08208
08208
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 1
08209 2
08209 2
08209 3
08209 3
08209 3
08209 3
08300
08300
08400
08400
08600
08600
08600
08600
08600
08600
08600
08600
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
091101
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911015
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911011
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911017
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012

5005
5062
5064
5500
5525
5005
5062
5064
5512
5513
5521
5522
5525
5532
5540
4528
45008
5055
5061
5500
4528
5053
5061
5500
5504
5511
5513
5525
5002
5005
5062
5064
5500
5504
5511
5512
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5540
5002
5005
5062
5064
5500
55041
5511
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5540
5002
5005
5062
5064
5500
55041
5511
5512
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5540
1551
1556
5002
5005
5062
5064
5500
5511
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5539
5540
5002
5005
5062
5064
5500
55041
5511

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Seltsitegevus-Viimsi õpilasmalev
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Viimsi Pensionäride Ühendus
muudele residentidele
Külaseltsid
muudele residentidele
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Maksud erisoodustustelt
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Administreerimiskulud
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
muudele residentidele
Muu kultuuri haldamine
Sõidukulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
MLA Lasteaiad kokku
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Mitmesugused majandamiskulud
Randvere lasteaed
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Mitmesugused majandamiskulud
Piilupesa lasteaed
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Mitmesugused majandamiskulud
Karulaugu lasteaed
Hoonete ja rajatiste soetamine ja renoveerimine
Inventari soetamine
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Mitmesugused majandamiskulud
Pargi lasteaed
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud

20 000
6 600
100
23 300
125 000
250 000
150 500
45 895
550
5 500
10 000
20 000
1500
8 000
7 055
1 000
118 384
118 384
600 000
150 000
270 000
180 000
2 300 000
2 300 000
700 000
700 000
180 192
18 000
12 304
42 888
10 000
70 000
12 000
15 000
33 321 000
11 909 916
195 000
3 994 622
36 315
145 300
73 000
14 713 075
134 400
49 000
52 000
182 500
1 140 000
110 000
487 872
35 000
55 500
7 500
13 307 087
3 345 068
70 000
1 126 972
10 245
40 000
20 000
8 087 110
22 000
15 000
57 000
340 000
35 000
109 692
10 000
17 000
2 000
11 579 021
5 191 718
75 000
1 738 017
15 800
59 900
25 000
3 463 186
82 400
18 000
20 000
101 500
500 000
35 000
214 500
13 000
23 000
3 000
8 943 884
200 000
4 000 000
1 092 588
20 000
367 154
3 338
78 000
1 495 204
5 000
135 000
211 000
985 600
50 000
200 000
15 000
75 000
6 000
5 000
5 071 579
2 177 896
30 000
728 606
6 624
25 800
15 000
1 710 273

0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911012
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
0911014
091102
091102
091103
091103
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921021
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
0921221
092123
092123
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922051
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
0922011
092203
092203
096011
096011
096012

5512
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5540
5002
5005
5062
5064
5500
55041
5511
5512
5513
5514
5515
5521
5522
5524
5525
5532
5540
5524
5524
5002
5005
5054
5055
5062
5064
5500
5503
55041
5511
5513
5514
5515
5516
5522
5523
5524
5525
5532
5539
5540
5002
5005
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5513
5514
5515
5522
5523
5524
5525
5532
5524
1556
5002
5005
5062
5064
5500
5503
5511
5513
5514
5522
5523
5524
5532
5540
5002
5005
5061
5062
5064
5500
5503
5504
5511
5512
5513
5514
5515
5522
5523
5524
5532
5539
5540
5524
4134

Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Mitmesugused majandamiskulud
Leppneeme lasteaed
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks v.a. erisoodustustelt
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Koolituskulud-personalikoolitus
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Toiduained ja toitlustusteenused
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Mitmesugused majandamiskulud
Eralasteaiad
Õppevahendid
Tasu teistele omavalitsustele
Õppevahendid
Püünsi Kool (vald)
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Toitlustuskulud erisoodustusena
Muud erisoodustustena makstavad kulud
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud-vald
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a. info
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri-ja vormiriietus
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Muud mitmesugused majanduskulud
Prangli Pk. (vald)
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Põhikooli õpilaste eest
Õppevahendid
Karulaugu õppehoone-vald
Inventari soetamine
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Muud mitmesugused majanduskulud
Viimsi KK (vald)
Töötajate töötasu
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Maksud erisoodustustelt
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud
Rajatiste majandamiskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Meditsiinikulud ja hügieenitarbed
Teavikud ja kunstiesemed
Õppevahendid
Eri- ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu
Muu erivarustus ja erimaterjalid
Muud mitmesugused majanduskulud
Gümnaasiumi õpilaste eest
Õppevahendid
Stipendiumid õpilastele
Õppetoetused
Autojuhilubade kompenseerimine

12 000
3 000
10 000
8 000
185 000
30 000
110 880
7 000
10 000
1 500
3 363 313
1 195 234
20 000
401 027
3 646
19 600
13 000
1 452 506
40 000
6 000
7 000
16 000
115 000
10 000
52 800
5 000
5 500
1 000
15 500 000
15 500 000
6 370 000
6 370 000
6 260 000
2 807 500
100 000
1 000
500
959 475
8 723
152 000
25 000
25 000
1 465 802
105 000
200 000
170 000
35 000
33 000
40 000
70 000
10 000
20 000
12 000
20 000
615 000
284 206
6 000
95 768
871
25 000
10 000
3 000
90 000
10 000
27 000
25 000
3 600
3 400
21 500
9 000
655
700 000
700 000
9 356 116
4 315 370
652 250
50 000
231 742
2 107
42 500
5 000
3 801 328
4 000
50 000
30 000
30 000
64 319
10 000
67 500
38 865 000
4 500 000
80 000
34 319
1 511 400
13 740
355 000
27 000
16 000
29 800 689
326 500
75 000
1 425 702
217 850
92 500
80 000
107 300
51 000
15 000
136 000
6 807 000
6 807 000
100 000
100 000
300 000
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096012
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
09800
10110
10110
10120
10120
10120
101211
101211
101211
101212
101212
101212
101213
101213
102001
102001
102001
102002
102002
102003
102003
102011
102011
102012
102012
102013
102013
102013
102013
102014
102014
102014
102014
102014
102015
102015
10300
10300
104021
104021
104021
104022
104022
104023
104023
104023
104023
104025
104025
104028
104028
104029
104029
10600
10600
10600
10701
10701
10702
10702
10702
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
10900
§ 2.
a.

4138
4139
5053
5054
5061
5500
5503
5504
5513
5514
5515
5525
4138
4133
5526
5526
4133
4133
4137
4133
5511
5526
5526
4502.03
4138
4138
4138
5500
5525
5005
5062
5064
5526
4138
4138
5500
4130
5500
41343
4130
4134
4138
4130
4138
4130
4138
5526
4131
4138
5526
5053
5061
5500
5503
5504
5513
5514
5515
5526

Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele
Muu haridus, sh hariduse haldus
Stipendiumid
Sõidukulud erisoodustusena
Toitlustuskulud erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Haigete sotsiaalne kaitse
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Sotsiaalteenused
Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele
Sotsiaalteenused
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks
Puuetega laste sotsiaalne kaitse
Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele
Päevakeskus
Kinnistuste, hoonete ja ruumide majanduskulud
Sotsiaalteenused
Üldhooldekodud
Sotsiaalteenused
SA Rannapere Pansionaat
Sihtotstarbelised eraldised põhivara soetamiseks
Püsiva iseloomuga toetused
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Maamaksu soodustus
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Ühekordsed toetused
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Administreerimiskulud
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulu
Koduteenused avahooldus
Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele makstavad
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse kulu
Sotsiaalteenused
Ühekordsed toetused eakatele
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Toitja kaotanute sotsiaalne kaitse
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Administreerimiskulud
Vastsündinute toetus
Peretoetused
Administreerimiskulud
Koolitoetus
Koolitoit (vald)
Ühekordsed toetused
Peretoetused
Õppetoetused
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
I klassi õpilase toetus
Peretoetused
Maamaksu soodustus perekondadele
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Lastehoiu toetus
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Sotsiaalteenused
Riiklik toimetulekutoetus
Toimetulekutoetus ja täiendavad sotsiaaltoetused
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muud sotsiaalabitoetused ja eraldised füüsilistele isik.
Sotsiaalteenused
Muu sotsiaalse kaitse kulud
Sõidukulud-erisoodustusena
Maksud erisoodustustelt
Administreerimiskulud
Lähetuskulud
Koolituskulud
Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a kaitseotstarbelised
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
Inventari kulud
Sotsiaalteenused
KULUD KOKKU

Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2009.

§ 3.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
20. veebruar 2009 nr 9

Viimsi valla 2009. a eelarvest spordikoolidele ja
spordiklubidele toetuse andmise määrade, toetuse
taotluse ja aruandluse vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Spordiseaduse” § 3 punkti 2 ja Viimsi
Vallavolikogu 13.02.2007.a määruse nr 12 “Spordikoolidele
ja spordiklubidele toetuse andmise kord” § 1 lõike 7 alusel
ning arvestades Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni ettepanekut.
§ 1.
Kinnitada Viimsi valla 2009. a eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise määrad järgmiselt:
1) Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub Viimsi valla haldusterritooriumil või treeningbaasi
puudumise tõttu selle lähiümbruses ning tagatud on regulaa-

300 000
400 000
10 000
18 000
2 000
12 000
106 000
50 000
10 000
10 000
5 000
6 000
171 000
16 000
16 000
195 640
0
195 640
170 000
120 000
50 000
350 000
240 000
110 000
153 360
153 360
1 377 181
450 000
927 181
1 500 000
1 500 000
750 000
750 000
80 000
80 000
100 000
100 000
250 000
220 000
20 000
10 000
70 000
30 000
10 000
200
29 800
800 000
800 000
60 000
59 500
500
1 240 000
1 040 000
200 000
750 000
750 000
230 000
50 000
10 000
170 000
180 000
180 000
30 000
30 000
1 300 000
1 300 000
100 000
50 000
50 000
94 921
94 921
170 000
60 000
110 000
134 522
12 000
8 000
14 000
10 000
15 000
11 000
2 000
24 000
38 522
271 186 040,72

rne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite
juhendamisel, suurte majanduskuludega klubid. Eraldatav
toetus on kuni 5600.- krooni iga Viimsi lapse/noore kohta
aastas.
2) Spordikoolid ja spordiklubid, kus on väiksemad majanduskulud ning tagatud on regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite juhendamisel. Eraldatav
toetus on kuni 3600.- krooni iga Viimsi lapse/noore kohta
aastas.
3) Spordikoolid ja spordiklubid, mis ei vasta käesoleva paragrahvi punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele või on esmakordsed taotlejad. Eraldatav toetus on kuni 3100.- krooni
iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.
4) Taotluse esitanud spordikoolidele ja spordiklubidele
makstakse laagritoetust kuni 500.- krooni iga Viimsi lapse/
noore kohta.
§ 2.
Kinnitada Viimsi valla 2009.a eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise taotluse vorm
vastavalt lisale 1.
§ 3.
Kinnitada Viimsi valla 2009.a eelarvest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse aruande vorm vastavalt
lisale 2.
§ 4.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
23.02.2007. a määrus nr 17.

§ 5.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
valla veebilehel.
§ 6.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud valla veebilehel www.
viimsivald.ee.

13. märts 2009 nr 10
Viimsi Vallavalitsuse 21.03.2003 määruse nr 11
„Aadresside määramine Leppneeme külas“ muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime
määramise korra” ning Tallinna Halduskohtu 18.02.2009. a
kohtumääruse haldusasjas nr 3-08-212:
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 21.03.2003 määruse nr 11
„Aadresside määramine Leppneeme külas“ punkti 1 rida
„Hiireotsa tee 4 Pihlaka talu“ ning sõnastada see alljärgnevalt:
„Katastriüksusele
Pihlaka
I
(katastritunnusega
89001:003:1381) aadressiks Hiireotsa tee 2 // Pihlaka talu „
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla
veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi
Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
13. märts 2009 nr 11

Hooldajatoetuse suuruse määramine puudega lapse hooldajale
Aluseks võttes Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005. a määrusega nr 26 kinnitatud ja 10.03.2009. a määrusega nr 10
muudetud “Hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra”
§ 4 lõike 2 ja § 10 lõike 2 ning arvestades sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekut:
§ 1.
Kehtestada Viimsi valla eelarvest makstava puudega lapse hooldaja hooldajatoetuse suuruste määrad 2009.
aastaks järgmiselt:
1) hooldajatoetus 3-16aastase keskmise, raske või sügava
puudega lapse hooldajale 300.- kuus.
2) hooldajatoetus 16-18aastase raske puudega lapse hooldajale 240.- kuus.
3) hooldajatoetus 16-18aastase sügava puudega lapse hooldajale 400.- kuus.
§ 2.
Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist vallakantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

27.03.–14.04.2009 tööpäevadel kl 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja
reedeti kella 16ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul
alljärgnevad detailplaneeringud:
1. Randvere küla, Tamme 3 maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on

ca 0,8 ha ja piirneb Tõru tee 4, 6, 8, 10, Jugapuu tee 15, 17, Kuslapuu tee 11, Ritsika tee
14 / Tamme 4 kinnistutega ning Viimsi Metskond, maatükk nr 83. Planeeringu eesmärk on
maatulundusmaa muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine
nelja üksikelamu ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatavate elamute suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala 350 m². Moodustatavate
elamukruntide suurused on 1638–1774 m².
2. Naissaare küla, Naissaare vaatetorni maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus
on ca 1,6 ha ja piirneb Viimsi Metskond M-94 maaüksusega. Planeeringu eesmärk on
riigikaitsemaa muutmine elamumaaks, kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ühe
üksikelamu koos abihoonetega ehitamiseks ning elamu ja vaatetorni rekonstrueerimiseks.
Detailplaneeringuga kavandatavate elamute suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m
(abihoonetel 5 m), suurim lubatud ehitusalune pindala on 600 m². Moodustatavate elamukruntide suurused on 7652 ja 8583 m².
3. Viimsi alevik, Aiandi tee 23 maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on

ca 0,3 ha ja asub Aiandi tee ääres ning piirneb Aiandi tee 21-a, 25, Tergi V, VI kinnistutega.
Planeeringu eesmärk on tootmismaa muutmine ärimaaks, kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine 3korruselise äri- ja büroohoone ning automaattankla ehitamiseks. Detailplaneeringuga kavandatava äri- ja büroohoone suurim lubatud kõrgus maapinnast on 13,6 m,
suurim lubatud ehitusalune pindala on 460 m². Moodustatavate ärimaa kruntide suurused
on 976 ja 2070 m².
4. Tammneeme küla, Pällu VI maaüksuse detailplaneering. Planeeringu ala suurus on

ca 0,7 ha ja piirneb Tammneeme tee 46 / Pällu VIII, Tammneeme tee 48 / Praksi, Lutika
VIII kinnistutega. Planeeringu eesmärk on maatulundusmaa muutmine elamumaaks,
kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks
ning olemasolevate hoonete rekonstrueerimiseks. Detailplaneeringuga kavandatava elamu
suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m (abihoonel 5 m), suurim lubatud ehitusalune
pindala on 250 m². Moodustatavate elamukruntide suurused on 2239 ja 3933 m².

08.04.2009 algusega kell 15 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Viimsi aleviku ja lähiala üldplaneeringu
eesmärk on kujundada Viimsi aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu
põhimõtted, seada rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted, määrata
puhke- ja virgestusalad ning teha ettepanekud kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.
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Viimsi valla kultuurikalender
20. märts – 12. aprill
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Alates märtsist 2009 fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema
Väärtmetallasjade & Märkide
Tehas”
kuni 27. märts Irena Baruch
Wiley tööde näitus
avatud K–L 11–17, giid
tel 621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni 11. aprill
Mälestusnäitus
„Lennart Meri 80”
avatud E–L 12–17
Rannarahva Muuseumis
Reiu Tüüri isikunäitus „Mu
põuest lilli õitsetad…”
avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis
Fotonäitus „Rannarahva pildialbum enne 1940”
avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Muinasajas
piki rannajoont”
avatud E–R 12–17
Rannarahva muuseumis
Tallinna Kanutiaia noortemaja
kunstiõpilaste Prangli saare
maalilaagri tööde näitus
Nublu lastehoiu lastetööde
näitus
Viimsi huvikeskuse fuajees
Näitus „Looma- ja linnupildid”
Kujundas: Maret Klaamas
Prangli rahvamajas
kuni 23. märts
Tunne Kelami fotonäitus
„Eesti tee vabadusele”
Näitus on avatud E–N 11–16
Viimsi päevakeskuse saalis
kuni 31. märts
Teatrikuu
„Teatrikavad läbi aegade”
Inge Tanni kollektsioon
Prangli raamatukogus
kuni 31. märts
Raamatunäitus
„Märts = teatrikuu”
Viimsi raamatukogus

huvikeskus.ee või 5566 6819
Täpsem info peagi kodulehel:
www.huvikeskus.ee
Viimsi ja Randvere noortekeskuses
20. märts kell 12
Kuulsuse jutuõhtu: Randvere
noortekeskusesse tuleb külla
Kaisa Oja
20. märts kell 14
Kokkamine
Osavõtutasu 15 krooni
Viimsi noortekeskuses
20. märts kell 16
Lauajalgpalli turniirid
Randvere noortekeskuses
20. märts kell 18–21
Koolivaheaja pidu ja mänguõhtu noortele vanuses
7–14 aastat
Tantsime ja mängime!
Viimsi noortekeskuses
20. märts
Algab registreerimine Vene
vere lastelaagrisse 2009
I vahetus 9.–14. august noortele vanuses 7–10 a
II vahetus 16.–21. august
noortele vanuses 11–13
Kohtade arv on piiratud!
Info ja reg: viimsink@huvikeskus.ee, viimsink@huvikeskus.
ee või 5561 5413
Täpsem info peagi kodulehel:
www.huvikeskus.ee
Viimsi ja Randvere noortekeskuses
20. märts kell 20
Vallarahva tervisetund
„Kogu perega ujuma”
Eelreg: tel 609 0980, Tiia
Tamm
SPA Viimsi Tervis ujulas
21. märts kell 11
Suguvõsa uurimise päev
Selgitusi jagab Jaan Tagaväli
Randvere päevakeskuses
21. märts kell 21
Esineb ERGO
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

kuni 31. aprill
Raamatunäitus
„Lennart Meri 80”
Viimsi raamatukogus

22. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras, lastele pühapäevakool. Lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

kuni 2. aprill
Sugupuude ja suguvõsa
skeemide näitus „Viimsi poolsaare põlised suguvõsad”
avatud E–R 10–14
Randvere päevakeskuses

22. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

kuni 12. aprill
Näitus „Eksliibris”, graafik
Illimar Paul
Viimsi kooli raamatukogus

22. märts kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Leena ja Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus

Jätkub registreerimine
2009. aasta linnalaagritesse
I vahetus 8.–12. juuni noortele
vanuses 7–9 a
II vahetus 15.–19. juuni noortele vanuses 10–12 a
Info ja reg: viimsink@huvikeskus.ee või 5561 5413; kadi@

24. märts kell 19.00–20.30
Kunstikursus täiskasvanutele
„Savist saab keraamika”
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com või 5561 5413
Kursuste maksumus 600 krooni (17.03, 18.03 ja 24.03)
Viimsi huvikeskuses

25. märts kell 17
Teatri töötuba
Randvere noortekeskuses
25. märts kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis
„Kutsutud pühitsusele”
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
26. märts kell 16
Meisterdamine
Kõigile tasuta!
Viimsi noortekeskuses
26. märts kell 16
Lea Tomsoni isikunäituse avamine galeriis Ark Royal
Rannarahva muuseumis
26. märts kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
27. märts kell 10.20
Etendus „Igal ühel oma õnn”
Etendab Trupp Sõna, tants Ivar
Lett.
Püünsi koolis
27. märts kell 14
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused 25 m ujumises
lastele
kell 16
Viimsi valla meistrivõistlused
ujumises
Korraldaja: MTÜ SPA Viimsi
Tervis ja Viimsi vallavalitsus
SPA Viimsi Tervise ujulas
28. märts kell 12
Lauluvõistlus „Viimsi laululaps
2009”
Viimsi huvikeskuses
28. märts kell 19
Muinasjutuline muusikal
„Winnifred ja hernetera”
(esietendus)
Komose näitetrupi esituses.
Pilet 60 krooni.
Viimsi huvikeskuses
28. märts kell 16
Lennart Meri mälestuskontsert
Esineb Tütarlastekoor Ellerhein.
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
28. märts kell 16
Lauluklubi. Juhendab Ahto
Nurk
Randvere päevakeskuses
29. märts kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras, lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

Viimsi keskkoolis
31. märts kell 18
Kultuuriloo loengusarja XII
loeng: XIX sajand ja XX sajandi
algus
Lektor Anu Allikvee
Rannarahva muuseumis
31. märts kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele
„Siidimaal”
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com, tel 5561 5413
Kursuste maksumus 800 kr
(31.03, 07.04, 14.04 ja 28.04)
Viimsi huvikeskuses
1. aprill kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis
„Kutsutud Jumala maja
pidajaks”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
1.–13. aprill
Raamatunäitus
„Naljaraamat naljakuul”
Viimsi raamatukogus
2. aprill kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
2. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
3. aprill kell 11.30
Harjumaa õpetajate
konverents 2009
„Õpetaja kui motivatsiooni
keskkonna looja kooli kultuuris”
Viimsi keskkoolis
3. aprill kell 16.30
Muinasjutuline muusikal
„Winnifred ja hernetera”
(reserveeritud)
kell 19.00
Muinasjutuline muusikal
„Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses
Pilet 60 kr
Viimsi huvikeskuses
4. aprill kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste ringi XXIX seminar
Teema: viimase kolme aasta
koduloolaste tegevus Viimsis
Rannarahva muuseumis
5. aprill kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

29. märts kell 14.30
Jumalateenistus
Leena ja Pauli Haakana
EELK Randvere Peetri kirikus

5. aprill kell 13
Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 15
Palmipuudepüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

29. märts kell 18
Keila gümnaasiumi noortekoori heategevuskontsert
Pilet 50 krooni

5. aprill kell 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel

29. märts kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

EELK Randvere Peetri kirikus
6. aprill kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses
6.–30. aprill
Maalehe raamatute näitus
Prangli raamatukogus
7. aprill kell 14–20
Lauamängude päev
Viimsi noortekeskuses
7. aprill kell 19–21
Kunstikursus täiskasvanutele
„Siidimaal“
Info ja reg: kristiina@krissukasitootuba.com, tel 5561 5413
Kursuste maksumus 800
krooni (31.03, 07.04, 14.04 ja
28.04)
Viimsi huvikeskuses
MTÜ Viimsi Huvikeskus
8. aprill kell 19
Koguduse kool. Kaminasaalis
„Kutsutud Armastusele”
Juhatab Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
8. aprill kell 20
Salongiõhtu: külas on Tõnis
Mägi
Piletid 200 kr. Info tel 527
3049
Viimsi Antiigi- ja Vanavaragaleriis, Mõisa tee 2
9. aprill kell 16
Meisterdamine
Viimsi noortekeskuses
9. aprill kell 17
Meisterdamisõhtu
Randvere noortekeskuses
9. aprill kell 18
Suure neljapäeva jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
9. aprill kell 21
Suure neljapäeva jumalateenistus leivamurdmisega
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
10. aprill kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
10. aprill kell 13
Suure Reede liturgiline jumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. aprill kell 14.30
Suure reede jumalateenistus
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
10. aprill kell 16.30
Muinasjutuline muusikal
„Winnifred ja hernetera”
(reserveeritud)
kell 19
Muinasjutuline muusikal
„Winnifred ja hernetera”
Komose näitetrupi esituses

Pilet 60 krooni
Viimsi huvikeskuses
12. aprill kell 6
Päikesetõusu jumala
teenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse vastas
mere ääres
kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Avo Valk BGEA Eesti
direktor
Viimsi vabakoguduse kirikus
12. aprill kell 11
I ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
kell 13
I ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk
Leedjärv
Rohuneeme kabelis
12. aprill kell 14.30
I ülestõusmispüha jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
12. aprill kell 15
Kontsert: üle-eestiline
neidudekoor Leelo
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Tennisetreeningud
täiskasvanutele
TOP Tennisekeskuses
Ootame nii algajaid kui
edasijõudnuid!
Juhendajateks kogenud
tennisetreenerid.
Hind alates 150.- krooni
kord.
Info: Riin Veiram
tel. 56 455 950 või
riin@toptennis.ee või
www.toptennis.ee

MEPICO
Firma valmistab keskkütte
akumulatsioonimahuteid.
Paigaldame uusi ja reno
veerime vanu keskkütte
süsteeme.
OÜ Mepico
Ampri tee 7a
74010 Lubja küla, Viimsi vald
E–R 9–17
tel 648 5589, 565 2550
e-post mepico@mepico.ee
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Invaühing käis
talverõõme nautimas
Viimsi invaühingu aasta avaürituseks oli taas kolmepäevane spordi- ja puhkelaager.

See lipsuga onu rõõmsate laste keskel ongi Jüri Ross, kes teleka kohale tõi.

Rõõmupäev
Püünsi koolis
Püünsi kooli lasteaiaosal
oli 13. märts ja reede vastupidiselt ebausule vägagi
õnnelik. Nimelt leidub ka
raske majandusolukorra ajal
lahkeid ja abivalmis inimesi
ja firmasid, kes on võtnud
nõuks toetada endast väiksemaid ja nõrgemaid.
Tänu aktiivsetele lapsevanematele Anu Kompusele ja
Ago Asukülale täitus lasteaia
teleriunistus. Lasteaia vanema

rühma kasvandiku Ragnari isa
Ago rääkis oma töökohas ASis
Infotark, mis on tuntud Büroomaailma kauplustega, et lasteaial oleks väga vaja televiisorit. Firma tegevjuht Jüri Ross
võttis ettepanekust kohe tuld
ning peale hiigelsuure televiisori saabus lasteaiale ka tore
punane DVD-mängija.
Kui külalised suure kastiga
sisse astusid, olid lapsed väga
elevil ning huilgasid ja kepslesid nagu jõuluvana oodates.
Nende rõõm oli suur, kui apa-

ratuur sai lõpuks üles pandud
ja seadistatud ning „Mõmmi
aabits” suurelt ekraanilt mängima hakkas.
Lasteaiapere tänas annetajaid laste joonistatud kaartide
ja südamlike tänusõnadega.
Heategijad ise olid aga tagasihoidlikud. „See on loomulik,
et toetame tublisid inimesi,
kes teevad tänuväärset tööd
lastega”, sõnas tegevdirektor Jüri Ross. Suur aitäh veel
kord kõikide laste ja töötajate
poolt!

Naistepäev Viimsi
päevakeskuses
Reedel, 6. märtsil kogunes Viimsi päevakeskusesse ligi poolsada
eakat daami, nende
seas ka mõni härra, kes
olid tulnud naistepäeva
tähistama.
Peomeeleolu lõi duett nimega Vene Romansi Saladus. Lauljatarid Olga
Zaitseva ja Maria Kondratjeva, keda klaveril
saatis Jelena Hamonjan,
esitasid lüürilisi ja nukraid vene romansse, rahva- ja mustlaslaule. Publik, kellele laulusõnadest
arusaamine polnud probleemiks, nautis esinemist
ja tänas pika aplausiga,
teenides sellega välja lisa
pala.
Päevakeskuse juhataja
Lehte Jõemaa tänas rühmavanemaid ja huviringide vanemaid ning seejärel kõneles huvitavalt
ja põhjalikult teejoomise
ajaloost,
teekultuurist
ning selle jõudmisest
Euroopasse. Selle ettekande järel asutigi maitsma mitut moodi tehtud
teesid ja hõrgutisi.

Ürituse eesmärk on perede väljatoomine igapäevaelu rutiinist.
Talvelaagri korraldamine on kolmandat aastat järjest olnud meie
tubli ühingukaaslase Kairi õlul.
Lisaks invaühingu üritustele koordineerib Kairi ka Harju puuetega inimeste nõukoja
tegemisi, pakub abivahendeid
talle kuuluvas kaupluses Jalg
ja Tervis, õpib Tartu ülikoolis
psühholoogiat ning Tallinna tervishoiukõrgkoolis kriisipsühholoogiat, kasvatab erivajadusega
last ning kannab südame all oma
kolmandat poega. Seda kõike
siin kirja pandud kujul oma silma ees nähes hakkab küll peas
koitma arusaamine, et mul on
au tunda suurepärast inimest,
kes sobiks ideaalselt Viimsi aasta naise kandidaadiks.
Sel talvel valis Kairi meile
laagripaigaks Pühajärve spaa
hotelli. Tänu Hasartmängumaksu nõukogu toetusele said pered
nautida mugavaid elamistingimusi ja kaunist loodust.
Saabusime
Pühajärvele
27. veebruari õhtul. Pärast õhtusööki oli kavas viktoriin ning
meisterdamine pedagoogide
Jana ja Maire eestvedamisel.
Seejärel said suured ja väikesed
laagrilised ühiselt lauamänge
nautida, kuni uni jalust niitis.

Foto: Maire Tuul
Laupäev, laagri põhipäev,
kujunes tegevuste poolest ülitihedaks. Hommikuujumisele ja
saunaskäimisele järgnes ühine
lustimine kelgumäel. Liulaskmisele lisas särtsu öösel maha sadanud 30 cm paksune lumekiht.
Lumi tuiskas silma, suhu ja krae
vahele esimestele hulljulgetele
tuubitajatele, kes väikestele kelgu
omanikele paksu lumevaiba sisse
lahedad rennid sõitsid.
Ei suutnud isad-emadki
kaua laste lustimist pealt vaadata, laenasid lastelt kelgud ja
juba tormasidki mäerekordit
püstitama. Kel vähegi jaksu ja
kuivi riideid jagus, käisid lisaks
ka suusatamas ja uisutamas.
Tubane programm koosnes viktoriinist, mängudest ja
boolingulahingust. Pühapäeva
hommik leidis taas väsimatud
viimsilased ujulas sulistamas
ja saunamõnusid nautimas.

Virgemad jõudsid enne koduteele asumist veel suusarajal
või liuväljal pisut sporti teha.
Fotohuvilised kasutasid suurepärast võimalust jäädvustada
Lõuna-Eesti imekaunist lumist
talvemaastikku.
Tagasiteel bussis võeti lahti
ja pandi kokku laagris auhinnaks saadud nuputamismänguasju. Koju saabuti energiaga
laetult, olles valmis taas igapäevaellu sukelduma.
Sellised vahvad sõpradega koos veedetud päevad, kus
tunned sõbra õlga toeks nii kelgumäel kui ka mõistatuste lahendamisel, toidavad elujõudu
ja aitavad raskemadki päevad
üle elada. Aitäh, kallid ühingukaaslased, et teil jätkub aega ja
soojust saatusekaaslaste tarvis.

Reet Varik
Viimsi invaühingu liige

Eakate päev Viimsis
Viimsi pensionäride ühenduse korraldatud eakate
päeval osales ligi 150 eakat.
Tegevust jätkus kogu päevaks. Alustas psühholoog
Tõnu Ots. Arutlust teemal
„Suhted ja suhtlemine vanemas eas” kuulati suure
huviga.
Viimsilastele olid külla tulnud
Saku ja Lehtse eakad. Mõõtu
võeti mälumängus. Tasavägise
võistluse võitis Viimsi võistkond.
Lugude ja lauludega rõõmustasid osavõtjaid Heldur
Jõgioja ja Toivo Nikopensius.
Mõnusa muusika saatel löödi

Tasavägise võistluse võitis Viimsi võistkond.
tantsu. Kohvi ja kringlit nauditi
ühises kohvilauas.
Vahva üritus pälvis kõigi osalenute kiituse ja jääb
kauaks meelde. Suur tänu
kõigile, kes olid nõu ja jõuga

abiks meeldiva ürituse korraldamisel.

Enn Teimann
MTÜ Viimsi Pensionäride
Ühenduse juhatuse liige

Austatud seeniorid!
Ujumine koos vesiaeroobikaga
kolmapäeval 12.00–14.00
reedel 12.00–14.00
Üks kord nädalas on soodushind 40 kr. Kui soovite kasutada basseini
ka teist korda samal nädalal, tuleb tasuda 65 kr.
NB! Kui jätate soodushinnaga külastuse kasutamata, siis järgmisel
nädalal kahte soodushinnaga külastust kasutada ei saa.
Õiguse soodushinnale annavad:
- Viimsi pensionäride ühenduse liikmekaart
- ujulapääse
Viimsi pensionäride ühenduse juhatus

Peomeeleolu lõi duett Vene Romansi Saladus.
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Sport

Viimsi valla
meistrivõistlused
murdmaasuusatamises

Harjumaa kohalike omavalitsusüksuste töötajate ja nende
volikogude liikmete XIX talispordipäev peeti tänavu Albu
vallas Valgehobusemäel.
Küllap oli korraldajal Raasiku
vallal lumega kitsas käes, sestap suunati talipäevalised sinna, kus praegugi veel maa valge. Pärast pidulikku rivistust
ja avatseremooniat asuti 3 km
pikkusele suusamatkale. Tagasi tulles ei lastud suusatajaid
puhkama, vaid kohe algas päeva esimene võistlusala – märke
viskesuusatamine.
Kõik võistkonna kuus liiget pidid sõitma 250 m ringi ja
tabama pärast seda kolm noolt
märklauda. Kui mõni ei tabanud,
sai kasutada kahte varunoolt,
kui ka see ei aidanud, tuli asuda mööda visatud noolte arvust
sõltuvalt trahviringe tegema.
Selles võistluses saime viienda
koha. Järgmisena peeti juhtide
võistlus, kus Viimsit esindasid
Haldo Oravas ja Aarne Jõgimaa.
Kõik juhid pidid ühes summas
püüdma purustada vastase jala
külge seotud õhupalli ja samal
ajal jälgima, et oma pall terveks
jääks. Sellest rüselusest tuli võitjana välja Viimsi vald. Järgmise
võistlusalana tuli lumerõngal
teatesõit, kus kolm meekonna
liiget kordamööda mäest alla pi-

Võistluse päeval, 15. märtsil oli maa koheva lumega
kaetud ning hinge näris kahetsuseussike: oleks võinud
koduses Rohuneemes ehk
viimaseid kordi sel hooajal
suusad alla panna.

Viimsi suusatamisvõistkond koos abiväega: vasakult
Enno Selirand, Marje Plaan, Kadi Bruus, lipuga Haldo
Oravas, Kristo Kallas ja Marion Aare.
did kihutama. Ilmselt tuli massist
puudu, sest siin jäime viimaseks
ehk 15. kohale.
Kohe järgnes kogu võistkonna vaibasõit: jooksuga vaip kaasas mäkke ja kõik koos vaiba
peal tagasi. Teisel katsel õnnestus meil saavutada 10. koht.
Kõige salapärasem ala on
igal spordipäeval aga korraldajate teatevõistlus. Raasikul ei
tulnud fantaasiast puudu. Kahest võistkonnaliikmest tehti
hoburakend, kaks istusid istmetest kokku monteeritud saani, viiendal võistkonnaliikmel

tuli esimeses peatuspunktis
hobustele rauad alla panna ja
kuues liige valas joogipunktis
jooki. Sellelt ringilt tulime tagasi 14. kohaga.
Kogu päev möödus mõnusalt
ja ladusalt, koju jõudsime üldkokkuvõttes 10. kohaga. Järgmisel
aastal on talimängude võõrustaja
Kose vallavalitsus. Kiidusõnad
meie tänavusele esindusele: Haldo Oravasele, Aarne Jõgimaale,
Kristo Kallasele, Kadi Bruusile,
Marion Aarele, Mailis Altile,
Eleri Riksile, Enno Selirannale ja
Marje Plaanile!

Viimsi Kepp lõpetas põhiturniiri neljanda kohaga
Pühapäeval, 8. märtsil selgusid
Eesti saalihoki esimese liiga
edasipääsejad. Play-off’idesse
pääses kaheksa edukamat
võistkonda ja nende hulgas ka
Viimsi Kepp.
Saalihoki esimeses liigas
on kõik võistkonnad omavahel
mänginud ning nüüdsest käib
võitlus kaheksa parema vahel
esikoha nimel. Viimsi Kepil
õnnestus põhihooaja lõpus teha
märkimisväärne lõpuspurt, tõustes seitsmendalt kohalt neljanda-

le. Viimasest viiest kohtumisest
võideti neli. Kahe viimase mängu võit oli eriti magus, sest vastastest oldi üle 10 : 0 ja 9 : 5.
Võistkonna resultatiivseim
mängija on Kristjan Kosonen,
kes on esiliiga mängijate statistika
tabelis 12. kohal. Samas tabelis
esi-20 seas on veel Viimsi Kepi
kapten Robert Tarenõmm ja Priit
Vendik. Olari Püvi on väravavahtide arvestuses kolmandal kohal.
Viimsi Kepp kutsub kõiki
fänne pöialt hoidma ja män-

gudele kaasa elama. Mängude
ajakava leiab Saalihoki liidu
kodulehelt www.saalihoki.ee.

Liis Kuusk

Paraku on aga suusaradadega nii
nagu majaehitusega: ilma alusmüürita maja kaua püsti ei püsi.
Looduslikku lund jäi meie radadele aluspõhja rajamiseks tänavu jälle puudu, mistõttu suund
sai võetud Albu valla suurepärasesse spordibaasi. Ühisstarti
kogunes 21 suusatajat ja siis
hargneti juba vastavalt vanusele
igaüks oma distantsile.
Noori suusatajaid on meie
vallas vähe, kõige osavõturohkem oli meesveteranide II vanuseklass. Kuni 13 a poistest
läbis 3 km konkurentsitult BoAaron Kooser ajaga 18.46, 14–
17 a noormeestest polnud Enary

Viimsi suusasportlased stardi eel.
Ventselil samuti omavanustelt
mõõtu võtta, 5 km läbis ta uhkes üksinduse sajaga 20.55.
Naiste põhiklassi võitja Karin
Veeroja sai 5 km lõpuajaks 22.45
ja noorematest naisveteranidest
läbis sama distantsi võidukalt

Mairis Kangro ajaga 29.10. Vanematest naisveteranidest võttis
3 km distantsil võidu Riin Õng
ajaga 14.10, vaid sekundijagu
hiljem ületas lõpujoone Viivi
Toomla, kolmandaks jäi ajaga
24.46 Luule Vaino.

Spordiüritustest tulemas
26. märts 9.00
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
VÕRKPALLIS (kuni 6. kl poisid)
Kallavere KK
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
27. märts 14.00
SPA Viimsi Tervis auhinnavõistlused UJUMISES lastele
Viimsi valla meistrivõistlused UJUMISES:
16.00 noored
17.00 põhiklass
18.00 mastersklass
SPA Viimsi Tervis
Korraldaja: MTÜ SPA Viimsi Tervis, Viimsi vallavalitsus

2. aprill 9.00
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused
VÕRKPALLIS (kuni 6. kl tüdrukud)
Aruküla
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
4. aprill Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES
Keila
Korraldaja: Harjumaa spordiliit
11.–12. aprill
Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS (mehed,
naised), alagrupid ja finaal
Aruküla
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris juunioride võistkond saavutas Läti lahtistel
meistrivõistlustel kavaga „Elektrokardiogramm” I koha. Võistkonda kuulusid
Triin Rebane, Elina Loit, Marie Link, Helen Link, Melissa Savila, Mall Silm, MariLiis Tohvelmann, Heija Maarja Hansar, Kea Kruuse, Kätlin Kruuse, Marie Pappel,
Hanna Antov.

Viimsi Veeklubi edukas talve lõpp
Viimsi Veeklubi ujujad olid
selle talve viimastel ülesastumistel heas hoos ning tõid
mitmelt poolt koju medaleid.

Pirital
06.–07.03 toimus Pirital TOP
SPA ujulas juba traditsiooniks
saanud TOP SPA karikavõistlus ujumises.
Esindatud olid kõik Eesti
paremad ujumisklubid ning
kokku osales võistlustel 21
klubi. Viimsi Veeklubi saavutas klubide arvestuses suurte
tegijate, nagu Kalevi ujumiskooli, TOP ujumisklubi, Järveotsa SK ja SK Garanti, järel
viienda koha.
Meie parimana võitis Kaspar
Raigla kolm kuldmedalit aladega 50 m selili tulemusega 25.76
olümpiaujuja Andres Olviku
(26.26) ees ning 100 m ja 50 m

liblikat suurepäraste tulemustega vastavalt 55.04 ja 25.22.
Johan Rohtla tuli esimeseks
oma põhialal 200 m selili ajaga
2.04,30. Hõbeda võitis Johan
100 m seliliujumises tulemusega 57.73 ning 50 m seliliujumises tuli isikliku rekordit tähistava 27.31-ga viiendaks.
Jürgen Jänese saavutas
200 m rinnuliujumises hõbemedali tulemusega 2.28,86.
4 x 50 m kombineeritud teateujumises saavutas Viimsi
Veeklubi meeskond koosseisus
Kaspar Raigla, Jürgen Jänese,
Henri Kaarma ja Johan Rohtla
ajaga 1.48,05 hõbemedalid.

Leedus
28.02.–01.03 toimusid Leedus
Alytuse 50 m ujulas Baltimaade ujumise meistrivõistlused
ja Baltimaade noorte matš.
Viimsi Veeklubist esindasid
Eesti koondist viis ujujat: Jo-

han Rohtla, Kaspar Raigla,
Jürgen Jänese, Martin Laid ja
Liina Laul. Meeskondlikus
kokkuvõttes tuli Eesti noortevõistkond Leedu ja Läti ees
esikohale (punktiarvestus 261255-102) ning täiskasvanute
arvestuses tuli Eesti Leedu järel ja Läti ees teisele kohale,
punktid jagunesid vastavalt
296-218-106.
Täiskasvanute arvestuses
tuli Viimsi Veeklubi esindajatest Kaspar Raigla 100 m
delfiiniujumises suurepärase
isikliku rekordiga 55.99 teisele
kohale ning kolmandale kohale
4 x 100 m kombineeritud teateujumises Eesti I võistkonna
koosseisus, aeg 3.55,01.
Johan Rohtla tõi 200 m seliliujumises isikliku rekordiga
2.09,65 koju teise koha. Noorte arvestuses võitis Marti Laid
hõbemedali 400 m vabaltujumises ajaga 4.29,81.

Lätis

21.–22.02 toimus Riias
Baltic Amber Open Masters
Swimming Cup. Möödunud
aastal Leedu Masters meistrivõistlustel välja käidud idee
kutsuda kokku Baltikumi ujumisveteranid
grandioossele
üritusele sai viimaks teoks.
Kokku osales võistlustel Baltimaade 26 klubi.
Eesti veteranid võitsid kokku 39 eri värvi medalit, millest
Viimsi Veeklubi meisterujujad
tõid koju kolm kulda, kaks hõbedat ja ühe pronksi.
Henri Kaarma saavutas
100 m liblikujumises esikoha
suurepärase ajaga 59.37. Henri
võitis ka 200 m liblika meisterujuja kohta väga hea tulemusega 2.18,27. Pronksmedali
võitis Henri 200 m kompleksujumises ajaga 2.21,24.
Bruno Nopponen võitis
100 m seliliujumises kuld

Bruno, Henri, Jürgen, Johan ja Kaspar.
medali ajaga 1.02.06 ning hõbemedalid nii 200 m (2.18,00) kui
ka 50 m seliliujumises (28.99).
Klubide arvestuses tulid Viimsi Veeklubi meisterujujad oma

vähese liikmete arvu tõttu
seitsmendale kohale, kuid karika võitis endale Eesti meister
ujumist esindav U-klubi.

Janika Tüür
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KUULUTUSED

 Tänavakivide paigaldus, haljastus, lipp- ja võrkaiad ja
muruniitmine. Tel 5383 7866.
 Müüa loomasõnnikut (15 t /
2100 kr, 7 t /1600 kr) ja mulda. Tel 5620 0473, e-post
taluaed@hot.ee.
 Saen ja lõhun halumasinaga
3 m küttepuid tellija juures,
vajalik tööstusvool. Müün
küttepuid. Küsige lisainfot tel
503 8134, Ivar.
 Kvaliteetsed
pottsepatööd.
Ahjud, kaminahjud, välikaminad jne. Töödele garantii. Tel
5559 9001.
 Teeme
kevadisi
koristus- ja hooldustöid. Tel
5620 0473, 5622 6034, e-post
taluaed@hot.ee.
 Otsime oma 2aastasele pojale
sõbralikku ja usaldusväärset
lapsehoidjat. Hoidmine on
meie kodus Haabneemes. Väga
hea, kui hoidja oleks nõus ka
kodutöid tegema (koristamine
ja triikimine). Rohkem infot
saab tel 510 5105.
 Vajatakse 2 kuuks – mai-juuni –
lillemüüjat (välimüük: amplid,
potid). Võib olla pensionär. Tel
506 4540.

Säästa kuni 70%

 Plaatimistööd ja kivipaigaldus.
Garantii. Küsige lisainfot tel
5661 5154, Kaidar.
 Kvaliteetsed ja pika kasutusajaga ahjud, pliidid, kaminad, korstnad – ehitus, vajadusel vana lammutamine.
Info tel 5615 7241, e-post
ahjusepp@gmail.com. Garantii ja järelhooldus.
 Müün
kitsepiima.
Tel
5397 3264.
 Pakun õmblusteenust (naiste
kergrõivaste õmblemine, rõivaste parandustööd, kardinad).
Tel 509 9600.
 Ehitusmees teeb kõiki sisetöid
(kauaaegne töökogemus). Tel
5373 9099.
 Lamekatuste ehitus, remont
ja soojustamine. OÜ Bau
merk Grupp, tel 505 4151,
www.baumerk.ee.
 Teostan kevadist viljapuude hoolduslõikust. Aitan teie
koduaeda planeerida ja kujundada. Kogemused ja vastav haridus olemas. Info tel
5666 5658.
 Üürile anda garaaž Viimsis
Katlamaja teel. Õpetan ka matemaatikat. Tel 5823 3958.
 Peagi 2aastaseks saav poiss
Laiakülas ootab toredat hoid-

Viimsis avatavasse pubisse vajatakse

mänedžeri, kokkasid
ja teenindajaid
CV saata meiliaadressile toom.kauplused@mail.ee.


















jatädi. Täpsem info telefonil
527 8107, Diana.
Viljapuude lõikus. Hooldame,
noorendame ja kujundame
teie viljapuuaia. Sõlmime haljastuse hoolduslepinguid. Tel
508 9294.
Otsime täiskohaga kogemustega lapsehoidjat/koduabilist
Randvere külla 1,5aastasele
lapsele. Kontakt: lisa@neti.ee,
525 3815, Liisa.
Teostan erinevaid mööblitöid.
Tel 505 5323.
Metalli koristamine, prügi
koristamine ja äravedu. Koormavedu väikekaubikuga. Tel
5695 7713, Aleksander.
Liuguksed ja riidekapid teie
mõõtude ja soovide järgi. Tel
522 1151; www.nagusul.ee.
Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii. Tel
502 9075.
Teostame muruniitmist, hekilõikust, puude raiet ja haljastusega seotud töid. Tel
5563 7666.
Õhksoojuspumbad. Müük, paigaldus, hooldus. Tel 5340 7191;
www.erilahendused.ee.
Kalavõrkude
müük.
Tel
5665 3685; kalavork@hot.ee.

küttekuludelt!
Õhksoojuspumpade
müük ja paigaldus.

Viimsi Kool kuulutab välja konkursi 2009/2010. õppeaastaks
järgmistele ametikohtadele:

Puidubrikett kandiline
Turbabrikett		
Puidugraanulid (pellet)

Diameeter: 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg )
Hind: 2200 EEK/tonn
+ 18% KM
Alates 3 tonnist
odavam!
Aadress: Suur-Sõjamäe
põik 9, Tallinn
Tel: 5838 0342
E-post: segeibm@hot.ee

Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia

KÜTTEPUUD
kuivad/märjad
konteineris ja
lahtiselt, võrkkotis
40L,
PUITBRIKETT
soodushinnaga,
PELLETID.
Tel 55514140,
www.kute24.ee

Dokumentide esitamise tähtaeg on 20.04.2009 e-posti
aadressil merike.hindreus@viimsi.edu.ee või aadressil
Randvere tee 8, 74001 Haabneeme, Harjumaa. Tööle
asumise aeg: 21. august 2009. Info telefonil 623 5107.

Jagame tasuta nõuandeid, kuidas säästa küttekulusid.
Küttesüsteemide paigaldus, renoveerimine ja hooldus.
Küttemeister OÜ

Firma müüb
puidugraanuleid

Edukal kandidaadil on:
• pedagoogiline kõrgharidus
• väga hea suhtlusoskus
• meeskonnatöö oskus
• arvutioskus

2400.- alus
2200.- alus
2700.- alus

Kütteainete kohalevedu
Kalmistu tee 22
Tel. 6 771 170; 6 771 171
www.kyttemeister

tel 666 1355.
www.kodukliima.ee

• klassiõpetaja
(soovitavalt inglise keele lisaerialaga)
• matemaatika õpetaja
• inglise keele õpetaja
• logopeed

Kütteainete müük

Hinnad al 11 750.–

Tuurmaa OÜ pakub järgnevaid teenuseid
Tänavakivi paigaldus:
Müük:
- autoparklate rajamine
- tänavakivi
- kõnniteede rajamine
- äärekivi
- killustik
Äärekivi paigaldus
Haljastus
Väikekaubiku teenused:
- kaubavedu
Tee-ehitus:
- pakivedu
- asfaltkatete ehitus
- postivedu
- liivalused
- kolimine
- killustikalused
Võimalus tellida teenuseid regulaarselt. Hinnad soodsad.
tel 5811 8322; veiko.tuurmaa@mail.ee; www.tuurmaa.ee

PÕNNIPESA LASTEKESKUSE PIDUDE HINNAD:

E ja K
18.30–21.30
800.T ja N
18.00–21.00
800.R		
18.00–21.00
1100.L ja P
10.00–13.00
800.			
14.00–17.00
1100 .			
18.00–21.00
1100.Peo hinna sisse kuulub kohv, tee ja vesi ning pärast pidu jääb
peoruumide koristamine Põnnipesa hoolde!
Põnnipesa pidu saab broneerida: www.pesa.ee

Bussid:
6-kohaline VW Multivan
18-kohaline Iveco Daily
20-kohaline Iveco Daily

Teostame kere ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
TeemeTeostame
koostööd
kindlustusseltsidega.
kere
ja värvitöid
sõidu ja pakiautodele.
Teeme koostööd kindlustusseltsidega.

Büroo-, teenindus- ja
tootmispindade üürimine Viimsis
Tiit Kirss, tel. 5102624, e-post: tiit.kirss@brem.ee

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee

Poolsaare Auto
•
•
•
•
•

AUTOREMONT
MOOTORIREMONT
DIAGNOSTIKA
REHVIVAHETUS JA REMONT
MOOTORI JA
KÄIGUKASTIDE  TESTIMINE
• ABS-i TESTIMINE
• HOOLDUSVÄLTE NULLIMINE

POOLSAARE AUTO OÜ
Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833
www.poolsaare.ee
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Randvere lasteaias

võimlemistunnid
väikelastele
Võimlemistunnid lastele vanuses
alates 1,5 a reedeti kl 16.30.
Kuutasu 200 kr.
Õpetaja Kersti Veimann, tel 517 7773.

Püünsi kool
kuulutab välja konkursi

huvijuhi
(alates 01.09.2009)

Lõunasöök Pärlis

ametikohale.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni
tõendavate dokumentide
koopiad esitada 6. aprilliks 2009

Ootame Teid nautima lõunasööki imelise merevaate taustal!
Tööpäeviti kell 12.00-15.00 lõuna eripakkumised!

e-postile birgit@pyynsi.edu.ee

Restoran-Lounge Pärl
Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5
Tel. 6835 653; info@piritaparl.ee
www.piritaparl.ee

või saata aadressile Kooli tee 33,
Randvere, Kibuvitsa tee 1, sissepääs
peauksest.

Püünsi küla, 74013 Harjumaa.
Info telefonil 606 6919.

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

LU M EN

Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel. 60 11 812, 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

Panoraamröntgen
Hammaste
laservalgendus

AS Fertilitas ja AS Viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi

Konsultatsiooni
võimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*
- Günekoloogia – sünnitusabi
- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia

Valvetelefon 605 9605, 605 9010
- Günekoloogia – sünnitusabi*
- Plastikakirurgia
- Sisehaigused*
- Taastusravi – järelravi* (vesi-, elektri-, liikumis-,
tegevus-, muda-, parafiinravi, ravimassaaž, paikne
külmaravi)

Päevakirurgia:

- Uroloogia
- Ortopeedia
- Neuroloogia*
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*
- Onkoloogia-mammoloogia

- Nina-kõrva- kurgukirurgia*
- Üldkirurgia
- Uroloogia
- Ortopeedia
- Sünnitusabi (haiglaga on võimalik tutvuda iga
kuu esimesel neljapäeval kell 16)

Diagnostika:

- Endokrinoloogia

- Röntgen- ja ultraheliuuringud, koormus-EKG,
rütmihäirete ja vererõhu holter-uuringud, spiromeetria,
varane nahakasvajate avastamine ehk SIA-skoopia,
erinevad endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm

- Plastikakirurgia
- Naha- ja suguhaigused
- Anestesioloogia – valuravi
- Hambaravi
- Psühholoogia

Vaktsineerimine

- Logopeed
- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastu
võtud
- Perekool

Haiglaravi
võimalused

- Lapsed ja emakakaela vähi vastu
*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK
lepingu alusel Viimsis

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (660 4072, 646 3539) ja Sütiste tee 17 (652 8308).

Lisainfo: www.fertilitas.ee
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Aeg vahetada
rehve
01.03 - 30.04

Autovaruosade müük
Autoremont, õlivahetus
Rehvide müük ja paigaldus
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Robotniidukite müük

Soodushindadega
suverehvid

Rohuneeme tee 2
Haabneeme, Viimsi vald
tel 6 090 351
E-R 8.30 - 18.00
L 10.00 - 15.00
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

sildade kontroll, reguleerimine ja remont
amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Kevad algab Viimsi
aiakeskusest

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine

OÜ Selteret
Viimsi
Muuli tee 8
Tel 601 1727

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus

• Rikkalikus valikus seemneid
• Lillepotid
• Mullad
• Väetised
Avatud: E-R 9.00-19.00
L 10.00-16.00

����������

ökopood

KAUBANDUSKESKUS

KEVAD POEB PÕUE!
Tule ja vaata üle meie järjest kasvavad kevadrõõmud
ja võta neist tükike endale!
Palju vajalikku argipäevaks ja pidupäevaks.
Tere tulemast kevadesse!

LEMMIKLOOMAPOOD

