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Leppneeme merepäev
oli tore kogupereüritus.
Vaata lk 5

Presidendipaar tegi
üllatusvisiidi
Viimsisse
President ja proua Evelin Ilves külastasm
sid Fertilitase erahaiglat Viimsis.

Viimsi saab peagi
puhta joogivee
AS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu ja insener Pille Arula uue veepuhastusjaama teadusliku katsemudeli juures puhast vett proovimas.

Uus veepuhastusjaam kindlustab viimsilased piisava koguse ja survega joogiveega.

AS Viimsi Vesi alustab sel
sügisel joogiveetöötlusjaamm
ma esimese etapi ehitusegm
ga Lubja mäele, Kangru II
kinnistule, kuhu alustatakse
peagi vundamentide rajamm
mist. Toorvee- ja puhta vee
torud on juba enamuses
paigas, tegemata on veel
Viimsi poole suunduv peamm
magistraal. Metsasihi tee
piirkonnas käivad uute puurkm
kaevude rajamistööd.
Veepuhastusjaam rajatakse firma
OÜ Water Technology Partners
unikaalse tehnoloogia järgi, mis
osutus parimaks AS Viimsi Vesi
poolt korraldatud avalikul hankel.
Esmajärjekorras kindlustatakss
se viimsilased piisava koguse ja
survega joogiveega. Paranevad

kõik organoleptilised näitajad
(raud, mangaan, lõhn ja maitse)
ja kaovad gaasid (väävelvesinik,
metaan, lämmastik ja radoon). OÜ
WTP uudse tehnoloogia eripäraks
on seegi, et veepuhastusprotsessi
tulemusena väheneb paljuräägitud
radioaktiivsete ainete foon, mida
traditsioonilised puhastustehnols
loogiad ei võimalda. Puhastusprotss
sess on keskkonnasäästlik, kuna ei
kasutata veepuhastuskemikaale ja
sellest tuleneb ka madalam kulu
vee puhastamisel.
Water Technology Partnersi
vedav jõud Tiit Kivimäe on veeps
puhastusega tegelenud üle paariks
kümne aasta. Ettevõtte arendustöö
tulemusena on välja töötatud ja
patenteeritud veepuhastustehnols
loogia, mis sobib ka Eesti rauars
rikka ja radionukleiide sisaldava

puurkaevuvee
puhastamiseks.
Tänaseks on firma spetsialistid
läbi viinud rida katseid veepuhasts
tusjaama pilootseadmel koostöös
Tallinna Tehnikaülikooli teadurs
ritega ja määratlenud optimaalse
tehnoloogia Viimsi puurkaevuvee
puhastamiseks. Uurimused labors
ratoorsel seadmel jätkuvad ka tuls
levikus, et tagada püsiv puhtuse
kvaliteet.
Kuna tänasest majandusoluks
korrast tingituna pole võimalik
rajada kogu veetöötluskompleksi
üheaegselt, ongi otsustatud alustads
da töödega etapiviisiliselt. Esmalt
rajatakse veereservuaarid ja II
astme pumpla koos esmase veets
töötlusseadmetega. Põhjalik, mitms
meetapiline veepuhastuskompleks
jääb teise ehitusjärku ning valmib
hiljemalt 2012. aastaks. Etapiviisils

line ehitamine on igati soodne nii
AS-ile Viimsi Vesi kui ka vallals
le, kuna Viimsi valla arengukava
järgne planeeritud veepuhastusjs
jaam oleks Viimsi jaoks liiga suur
ja üledimensioneeritud.
Esimese etapi valmimist progns
noositakse järgmise aasta kevads
desse, so märts–aprill 2010.
Järgmiste sammude teostamins
ne sõltub eelkõige Viimsi valla,
KIK-i (Keskkonna Investeeringuts
te Keskus) ja AS Viimsi Vesi võims
malustest.
Antud tehnoloogiat kasutades
veehinna tõstmist ei planeerita,
seega tarbijatele lisakoormust ei
tule.

Toivo Eensalu
AS Viimsi Vesi

21. augustil külastas Fertilitase sünnitusosaks
konda presidendipaar, kes kinkis Eesti taasis
iseseisvumispäeval sündinud lastele disaineri
poolt kujundatud rahvuslikus stiilis papud. Õnns
nelike perekondi oli neli ning kõik 20. augustil
Fertilitases sündinud lapsed olid poisid.
Visiit tuli kõigile meeldiva üllatusena
ning tegi palju rõõmu nii vanematele kui ka
Fertilitase töötajatele. Proua Evelin Ilves lubas
vanematega kontakti hoida ja ka edaspidi 20.
augustil sündinud lapsi meeles pidada.
2008. aastal sündis Eestis 16 109 last ja üle
hulga aja oli iive positiivne. Fertilitases sündis
652 last, sellega oli Fertilitas 18 sünnitusmaja
hulgas 6. kohal.
Eelmine aasta oli Fertilitasele haigla ajaloo
sündiderohkeim aasta. 652 vastsündinust olid
338 tüdrukud ja 322 poisid.
2009. aasta I poolel oli Fertilitases sündids
de arv mõnevõrra väiksem, kuid suvekuudel
on see arv jõudsalt kasvanud. Esmasünde oli
2008. aastal 51%, kõige rohkem oli sünnitajaid
vanuses 30–44 aastat, kes moodustasid 52%
kõikidest Fertilitase sünnitajatest (Eestis terviks
kuna on see 38%). Suur on ka vahe sünnitajate
haridustasemes – kui kõrgharidusega sünnitajs
jate protsent on Eestis 24%, siis Fertilitases on
see 52%. Märkimisväärne on ka peresünnituste
osakaalu vahe Eesti keskmisega. Fertilitases on
92% sünnitustest peresünnitused (Eestis terviks
kuna on see 76%), mis näitab, et oleme kõige
peresõbralikum sünnitusmaja Eestis.
Fertilitasele teeb sündide kasv suurt rõõmu
– see on Eesti tulevikule määrava tähtsusega,
sest see on meie ainus viis kestma jääda.

Ivo Saarma
AS Fertilitas juhataja
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Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Arumäe
Teie juhitava komisjoni ülesandeks on korrakkaitse, avaliku korra, heakorra, elanikkonna
turvalisuse ja kuritegude ennetustegevuse
küsimuste analüüs, neis valdkondades valllavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekute
tegemine ning vajadusel vallavolikogu määrruste ja otsuste eelnõude algatamine. Millele
olete enam tähelepanu pööranud?
Teie ilmselt komisjoni põhimääruse teksts
tist võetud täpse küsimuse tekstis on ka vasts
tus. Komisjoni olulisim roll on ennetustegevus.
Komisjon ei tegele juba toimunud avaliku või
heakorra rikkumistega. Selleks on politsei ja
vallaametnikud, kes seaduste ja vallas kehtivats
te käitumisreeglite täitmist jälgivad ja vajadusel
rikkujaid karistavad. Komisjoni ülesanne on neid
käitumisreegleid välja töötada. Selleks selgitab
komisjon vallavalitsuse abil välja probleemid ja
teeb ettepanekuid nende lahendamiseks. Teisiti
öeldes: kui kusagil on koristamata teeservad või
metsa all isetekkeline prügila, kui kooli ümber
tolgendavad narkodiilerid või on pimedas pekss
sa saadud, asuvad tegevusse politsei ja teised
ametnikud. Komisjon teeb juhtunust järeldused
ja koostab ettepanekud vallaaktide muutmiseks
või muul moel olukorra parandamiseks. Seetõttu
sõltub komisjoni töö intensiivsus rohkem sellest,
kas ja milliseid probleeme vallavalitsus komisjons
nile pureda annab. Tänan siinkohal kõiki komisjs
joni liikmeid!

sult just pärast seda, kui vallavalitsus korraldas
2006. aastal valla sissesõiduteedele kaamerad.
Politsei jaoks on Viimsi “kuurort”. Meie peamins
ne kuriteoliik on vargused – vargused ehitustelt
ja autodest, hooajaliselt ka autorehvide varguss
sed. Nagu öeldud on need kuriteoliigid
teinud viimastel aastatel numbrites
tõsise vähikäigu. See ei lohuta
muidugi seda viimsilast, kes
on langenud konkreetse vargs
guse ohvriks. Tuleb veel
rõhutada sedagi, et naabrivs
valve piirkondades on vargs
guste juhud kokkuvõttes
nullilähedased. Meie viims
mane tõsisem töö oli valla
uute õigusaktide (uued
avaliku- ja heakorraeesks
kirjad, koerte ja kasside
pidamise eeskiri, kaevetööds
de eeskiri, jäätmehoolduses
eeskiri) menetlemine, kuna
vanad ei olnud enam kooskõlas
vahepeal muutunud seadustega
ja ka elust enesest oli tõstatunud
mitmeid ettepanekuid, mida
õigusnormiks vorms
mistada.

vallavalitsus teab, mida ta finantsmajandusliks
kus mõttes teeb ja toimetab. Hea meel on Püha
Jaakobi kirikuhoone valmisehitamise üle, mills
lele ma vallavanemana üsna jõuliselt kaasa aits
tasin. Kelvingi rahvale oli kindlasti
oluline Reinu tee pikenduse
valmimine, mida ka Eluts
teeks nimetatakse. Aga
ka Randvere keskuss
sehoone ja kergls
liiklustee
koos
maa-aluste komms
munikatsioonids
de ja välisvalgs
gustusega, mis
oli alguseks
Viimsi
Idakalda järeleaits
tamisele, kuna
Lääne-kallast oli
seni eelisarends
datud. Kultuurs
rilooliselt pean
oluliseks Viimsi
ajalooraamatu idee
realiseerimist
ja
viimsilasest
tuntud

Missugused on olnud viimased tõsisemmad probleemid?
Viimsi vallas on üldiselt väga
turvaline elada. Kuritegevus on iga
aastaga langenud ja seda üsna järss

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 leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment
tel 606 6833
juri@viimsivv.ee
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anneli Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas
ja Jan Trei.
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub
11. septembril.

vaja luua pikanäpumeestele ahvatlust sellega,
et jäetakse ööseks hoovi või terrassile lohakile
jalgrattad, muruniidukid jm äraviidavat vara.
Paigaldage oma vara valveks valvesignalisatss
sioon ja KASUTAGE seda! Looge naabrivalve
piirkondi. Ja mis ka väga oluline – andke valls
lavalitsusele igasugust informatsiooni, mis teie
arvates aitab elu Viimsis turvalisemaks muuta.
Koos tegutsedes saabki meie koduvald turvaliss
semaks.
Kui kaua olete ise Viimsiga seotud, kuidas
pere elab ja mis on Teie igapäevatöö?
Viimsiga olen olnud seotud kolmel suvekuul
aastas alates 1978. aastast. Ämm ja äi elasid ja
töötasid Kirovi kolhoosis, nüüd on nad pensions
nil. Siis kehtis veel piiritsoon ja Püünsi külas
asuvasse suvilasse tuli sõita kui välismaale. Aasts
tast 2004 saime aastaringseteks viimsilasteks,
kui soetasime maja Randverre. Aastast 2007
elame Tammneemes. Abikaasa võib ennast
põlisviimsilaseks nimetada, mina kahjuks mitte,
aga ega palju puudu ka ei ole. Olen kolme täisks
kasvanud lapse isa ja kolme lapselapse vanaisa.
Neist vanim läheb septembris esimesse klassi.
Olen vandeadvokaat ning Estonian Business
Schooli õiguse ja avaliku halduse õppejõud.
Advokaaditööd teen minimaalselt, sest käsil on
doktoritöö kirjutamine, mis võtab suurema osa
ajast. Loodan sügiseks doktoritöö valmis saads
da, siis saab uusi väljakutseid vaagima
ja realiseerima hakata – teadmisi ja
kogemusi ju on.
Küsis

Jüri Leesment
Näiteks?
Näiteks ei ole enam pühapäeval lubatud
valla territooriumil teha selliseid ehitus-, koduvms töid, mis tekitavad lärmi ja häirivad seeläbi
naabreid. Üks päev nädalas peab juba piibli järgi
olema hingamispäev! Samuti on uue korra kohs
haselt keelatud sõidukite rataste küljes teedele
pori ja prahi kandmine. Viimane peaks mõtlema
panema erinevaid arendajaid ja ehitajaid, kes
selle nõude vastu tihti eksivad.
Olete ka eelarve- ja arengukomisjoni liige?
Olen ja tuleb tunnistada, et selles komisjonis
on hetkel tööd ja muresid rohkem kui korrakaitss
sekomisjonis. Ilmselt pole mõtet hakata selgitams
ma, miks eelarvega pingeline on. Aga masu võib
ka korrakaitsekomisjonile tööd ja muret juurde
tuua. Sügis saab olema tõe hetk! Aga olen värsks
kelt veel ka revisjonikomisjoni liige, kuid minu
osavõtul pole istungeid veel toimunud.
Teie puhul ei saa kuidagi mööda sellest, et
olite aastatel 2005–2008 vallavanem. Millised
tegemised sellest ajast olulisematena meenuvvad?
Ma ei oleks oma ideid saanud kuidagi reals
liseerida, kui poleks olnud häid kolleege vallavs
valitsuses ja vallavolikogu koalitsiooni toetust.
Seega on tegemist meeskonnatööga. Tänan kõiks
ki koostöö eest! Tänan ka opositsiooni, et nad
hoidsid vallavalitsuse virgena. Mis on oluline,
on muidugi suhteline. Ma saan rääkida asjadest,
mis nende tegemise hetkel tundusid mulle väga
olulised, kuid mis aja jooksul ja suures pildis
taanduvad nagunii lihtsalt tegemisteks teiste
sarnaste hulgas. Inimestele ei ole ju see oluline,
kes tegi – tähtis on, et midagi valla hüvanguks
ära tehti. Pean oluliseks näiteks vallavalitsuse
juhtimisse finantsplaneerimise sisseviimist, mis
annab isegi tänase masu ajal kindlustunde, et

helilooja Arved Haugi (kelle sünnikodu maadel
on täna minu kodu) mälestuskontserdi kui loods
detavasti traditsiooni algatamist. Minu initsiatiivs
vil nimetas vallavolikogu Viimsi aukodanikeks
Lennart Meri, Kaljo Alaküla ja Tunne-Väldo
Kelami. Üksikute objektide alustamist või ehitams
mist pole mõtet meenutama hakata, mõned neist
on alles ka valmimisjärgus. Kuna vallavanema
tegevus on avalik ja kõik tehtu on dokumenteers
ritud, siis saavad huvilised seda ka ise uurida.
Hakkama ei saanud ma Toomas Tooli ja
ESMAR-iga, mistõttu seisab Haabneemes jätkuvs
valt tondiloss ning Viimsi vana koolimaja hoone
on siiani mõistliku ja sihtotstarbelise kasutuseta.
Tõenäoliselt tegin vea ka nn Keskuse kinnistule
rajatava äri- ja kaubanduskeskuse jõulise toets
tamisega, millest tehti nii pahatahtlikke kui ka
ekslikke järeldusi. Vallavanem mitte ainult ei
pea õigesti käituma, vaid tema tegevus peab
õige käitumisena ka välja paistma. Aga esimese
korra kohta sain päris hästi hakkama ja arvan, et
vallavalitsus oli asjatundlikult juhitud.
Milline võiks Teie arvates välja näha turvalinne tuleviku Viimsi?
Turvaline! Samas on mainimatagi selge, et
üks osa ühiskonnast varastab ja jääbki varastams
ma või tegeleb muu ebaseaduslikuga. Meie asi
on nende tegusid ära hoida ja muuta nende toims
metamine ebamugavaks. Kui kusagil mujal on
mugavam ja ohutum kuritegusid toime saata,
minnaksegi sinna. Kuritegevus on kahjuks osa
meie igapäevaelust ja nii see jääbki olema. Seega
olgem ise hoolsad ning tehkem naabrite ja oma
kogukonnaga koostööd. Igale kaabakale mõjub
teadmine, et inimesed teevad oma vara valvams
misel koostööd, selge hoiatusena, et siia ei tasu
nina toppida. Viimsi saab veelgi turvalisemaks,
kui küla- ja aleviku elanikud hoiavad kokku ja
teevad koostööd oma turvalisuse nimel. Ei ole

Eesti Filharmoonia
Kammerkoor avab
oma hooaja Viimsi
kirikus
12. septembril kell 18 annab Eesti Filharmm
moonia Kammerkoor Viimsi Püha Jaakobi
kirikus oma hooaja avakontserdi, mille
kingib publikule tasuta.
Kavas on maailma ühe kuulsama romanttiku Felix Mendelssohni kaunimad kooritteosed ning armastatud Eesti autori Cyrillus
Kreegi vaimulikud rahvalaulud. Juhatab
kammerkoori peadirigent Daniel Reuss, kes
on seisnud paljude nimekate muusikakolllektiivide ees kogu Euroopas. Kontserdist
teeb otseülekande Klassikaraadio. Sama
kavaga antakse välja ka CD-plaat.
Kavas: MENDELSSOHN – Psalmid op 78,
KREEK – Taaveti laulud.
Info tel 660 9604, www.epcc.ee.
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31. augustil on Karulaugu
õppehoones lahtiste uste päev
1. septembril avab uksed
uus õppehoone Viimsi
vallas. Piduliku tseremoonm
niaga avatakse Karulaugu
õppehoone, kus hakkavm
vad õppima Viimsi Kooli
2.–3. klasside õpilased.
Omaette hoone saavad
ka lasteaialapsed. Kõik
huvilised saavad uute
majadega tutvuda esmaspm
päeval, 31. augustil kell
12–18.

Uus koolihoone on
lapsesõbralik ja
ruumikas

Uues õppehoones on mitmeid
eriklasse (arvutiklass, kunsts
tiklass jne), ruumikas aula,
suur võimla ning fantastiliste
vaadetega klassiruumid. Kuna
kolmanda korruse aknast paists
tavad suured põlispuud, tekib
tunne, justkui istuksid lapsed

Sel sügisel avab Viimsi vald nelja aasta jooksul
kolmanda haridusasutuse. Meenutuseks, 2006.
aasta sügisel avas vald Viimsi Keskkooli 1300
õpilasele, aasta hiljem avati kuuerühmaline
lasteaed Randveres.
Viimsi Vallavalitsus andis oma 25. augusti istungil kasuts
tusloa nn Karulaugu õppekompleksile. 1. septembril alusts
tab nn Karulaugu kooli hoonetekompleksis tööd Viimsi
keskkooli II ja III klassid, kokku 13 klassikomplekti.
Kõrvalasuvas lasteaiamajas alustab tööd MLA Viimsi
Lasteaia kuuerühmaline lasteaed.
Täna võime täie kindlustundega öelda, et väidetavat
kõrgest müra- või radoonitaset antud piirkonnas pole.
Lapsevanemad ei pea kartma, meie haridusasutustes on
tervislik ja turvaline keskkond.
Tulenevalt korduvatest mõõtmistest võime tõdeda, et
väidetavalt kõrge müratase on normi piires. Palju jutuks
olnud ja emotsioone tekitanud kõrge radoonitase on neli
korda madalam kui lubatud norm.
Uurimistulemused kõrval asuvas nn Haabneeme lasts
teaias Päikeseratas on avalikustatud valla kodulehel
www.viimsivald.ee/?id=11029.

1. september algab
Viimsi Koolile kahes
majas

Tänavuse õppeaasta algus on
Viimsi Koolile taas eriline
– esmakordselt toimuvad pids
dulikud aktused kahes õppehs
hoones. Piduliku tseremooniags
ga avatakse Viimsi Kooli uus
õppehoone, kus hakkavad õpps
pima 2. ja 3. klasside õpilased.
Koolimajas on kohti kokku
enam kui 350 lapsele.
Heledates toonides ja
rõõmsavärviline
koolimaja
on koolitööks peaaegu valmis
ning uue majaga on tutvunud
juba nii õpetajad, kes selles
majas igapäevaselt töötama
hakkavad, kui ka kolleegid
Viimsi Kooli “suurest majast“.
Juba ongi õpetajate endi kõneps
pruugis välja kujunenud ütlus,
et Viimsi Koolil on nüüd suur
maja ja väike maja.

Oleme õppeaasta
alguseks valmis

Endel Lepik

abivallavanem

tel tuleb üsna tihti kahe maja
vahet käia, sest kuigi me tegutss
seme kahes erinevas õppehoons
nes, on Viimsi Kooli kollektiiv
üks suur ja ühine pere ning
ühiselt tähistatakse ka kõiki
tähtpäevi ning traditsioonilisi
üritusi. Samuti toimuvad kõik
ujumistunnid Viimsi Kooli
suures majas, sest Karulaugu
õppehoonel oma ujulat ei ole.

Kõik on oodatud
lahtiste uste päevale
Uus koolihoone on nägus nii seest kui väljast. Fotod Endel Lepik ja
Tõnu Toomeoja.

looduse keskel. Õpetajatel on
oma puhke- ja kööginurk ning
majas leiavad koha ka kõik vajs
jalikud tugispetsialistid.
Uuest õppeaastast hakkavs
vad nii algkooli juhataja, huvs
vijuht, kooli logopeed kui ka
osad õpetajad töötama kahes
majas korraga. Kuna neil on
vaja vastutada kogu algkooli

(1.–4. klassid) tegevuse eest,
saab algav õppeaasta olema
neile senisest rutakam, sest tegs
gevust on vaja koordineerida
kahes majas korraga. Õnneks
pole kahe koolimaja vaheline
vahemaa pikk ning pikaajaline
planeerimine aitab asjad korras
hoida. Ka Karulaugu õppehoons
nes õppivatel lastel ja õpetajats

Esmaspäeval, 31. augustil kell
12–18 on kõigil huvilistel võims
malik uute õppehoonetega tutvs
vuma tulla, sest oma silm on
kuningas. Eelregistreerimine
pole vajalik, kohal on ka algks
kooli juhataja ning huvijuht,
kellele saab soovi korral küss
simusi esitada. Avatud on ka
kõik lasteaiaruumid.

Annika Remmel

Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Pranglilased
käisid Kihnus

Prangli Saarte Külaühingu esindajad külastasid
Kihnu saart. Tutvuti kohaliku elu-olu, veetranspm
pordi, kalapüügi ja seltsieluga.
Külalisi võttis oma talus lahkelt vastu Kihnu Virve, kes
lubas Pranglisse kindlasti ka külla tulla. Loodetavasti koos
oma ansambliga. Järgmiseks planeerivad pranglilased tutvs
vuda Ruhnu saare elektrijõujaamaga.

Alates 1. septembrist langeb elektrienergia
hind 6% ning võrgutasud 1,1%.
Hinnapaketid alates 01.09.2009
0,4 kV ja 0,23 kV hinnapaketid

Mõõtühik

Paketi summaarne hind

Paketi summaarne hind
km-ga

senti/kWh

119,44

143,33

päevatariif

senti/kWh

138,54

166,25

öötariif

senti/kWh

86,57

103,88

püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (1-faasiline ühendus)

krooni/A/kuus

1,96

2,35

püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (3-faasiline ühendus)

krooni/A/kuus

5,87

7,04

Põhitariif

senti/kWh

97,32

116,78

püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (1-faasiline ühendus)

krooni/A/kuus

1,96

2,35

püsitasu vastavalt tarbimiskoha peakaitsme nimivoolu suurusele (3-faasiline ühendus)

krooni/A/kuus

5,87

7,04

päevatariif

senti/kWh

116,23

139,48

öötariif

senti/kWh

74,09

88,91

0,4 kV liitumispunkti peakaitse kuni 63 A
1. Partner 24
2. Partner 12/12

3. Partner 24 Pluss

4. Partner 12/12 Pluss

Hinnakirjadega saab lähemalt tutvuda kodulehel www.fortumelekter.ee. Palun teatage elektriarvesti näit seisuga 31. august 2009!

Fortum Elekter AS Klienditeenindus

Lembit Tammsaar ja Kihnu Virve (ülemisel pildil) ning
kapten Ivar Piirsaar ja Vilja Oravas Kihnu Rahvamaja ees.
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Koolibusside
sõidugraafikud
VIIMSI HAIGLA - BALTI JAAM
Peatus

Väljumisajad
E-R

Viimsi haigla

7:08

Viimsi

7:09

Viimsi vallamaja

7:12

Merivälja

7:16

Tuule tee

7:17

Aiatee

7:18

Kaasiku

7:19

Mähe tee

7:20

Randvere tee

7:22

Supluse puiestee

7:23

Pirita

7:24

Rummu

7:25

Lillepi

7:27

Maarjamägi

7:28

Lauluväljak

7:29

J. Poska

7:31

F. R. Kreutzwaldi

7:33

Pronksi

7:35

Kunstiakadeemia

7:37

Vabaduse väljak 1

7:39

Vabaduse väljak 2

7:40

Tõnismägi

7:42

Hotell “Tallinn”

7:43

Balti jaam

7:45

RANDVERE AEDLINN BALTI JAAM
Peatus

Väljumisajad
E-R

Randvere aedlinn

7:05

Metsakasti

7:10

Mähe aedlinn

7:12

Aianduse tee

7:13

Oblika tee

7:14

Küüvitsa tee

7:15

Mähe

7:16

Hämar tee

7:17

Randvere tee

7:19

Supluse puiestee

7:22

Pirita

7:23

Rummu

7:25

J. Poska

7:32

Fr. R. Kreutzwaldi

7:35

Pronksi

7:38

Kunstiakadeemia

7:39

Vabaduse väljak 1

7:41

Vabaduse väljak 2

7:42

Tõnismägi

7:43

Hotell “Tallinn”

7:44

Balti jaam

7:45

Prangli saarele tuleb
Viljandi teater Ugala
etendusega “Charley
tädi“ (komöödia 2
vaatuses) laupäeval,
5. septembril k 13.
Piletid eelmüügist ja
kohapeal: tavapilet
100./150.-, sooduspilet 75.-/
100.-. Eelmüügipileteid saab
broneerida tel 56 944 238
või e-posti aadressil
info@prangli.ee ning saarele
tulles välja osta.
Korraldab Prangli
Rahvamaja, toetavad
Kultuuriministeerium ja
Prangli Saarte Külaühing.
Postipaat Helge väljub
5. septembril Viimsist,
Leppneeme sadamast kell 9
ja tuleb samal õhtul tagasi
Pranglist Kelnase sadamast
kell 17.

Viimsi Kooli laat on sügise alguse
traditsioon
10. septembril toimub
taas suur koolilaat
Neljapäeval, 10. septembril
k 17–19 toimub Viimsi Kooli
aatriumis ja aulas traditsiooniline suur koolilaat. Laadal
saab tutvuda Viimsi valla huvija spordiringide ning -koolide,
trennide jt noorte vaba aja
veetmise võimalustega. Samuti
saab laadalt osta kooliks
vajalikke õppevahendeid ning
müüa ja vahetada koolivormi
esemeid.
Kooli- või infolaadast (kuidas kellelegi suupärasem
tundub) on mõne aastaga saanud Viimsi Kooli traditsiooniline üritus, mis tähistab ka
uue õppeaasta algust. Kool on
korraldanud laata nii augustis
kui ka septembri teises pooles,
kuid kogemused on näidanud,
et kõige mõistlikum on seda
teha septembri alguses. Selleks
ajaks on õpilased jõudnud
selgusele, mida alanud õppeaasta toob ning mida oleks
veel vaja juurde muretseda,
et õppimine paremini sujuks.
Samuti selginevad selleks ajaks
konkreetsemad huvid, millega
soovitakse tegelema hakata.

Laadale on oodatud kõikide
huvialaringide ja spordiklubide
esindajad.
Kõige populaarsemad on
läbi aastate olnud huvialaringide ja spordiklubide tutvustused, kus õpilased koos vanematega saavad treeneritelt
ja juhendajatelt täpsemalt
uurida, milliste huvidega lapsi
ringi oodatakse ning milliseid tegevusi õppeaasta
jooksul planeeritakse. Igal
aastal on mitmed klubid ka
laval esinenud, et näidata,
mida trenniskäijad oskavad ja
suudavad.
Laadal saab müüa ja vahetada taaskasutatud riideid.
Igal aastal on suurt huvi
tekitanud ka koolivormi esemete ostmise ja vahetamise
võimalus. Lapsed kasvavad ju
kiiresti ning kui rõivaeset on
vähe kantud, see on puhas ja
korralik, leiab see kindlasti tee
mõne teise pere rõivakappi.
Kevadel korraldas Viimsi
Kool taaskasutuslaada. Kuna
üritus osutus väga rahvarohkeks, on plaan teha väiksem taaskasutuslaat ka 10.
septembri infolaadal. Selleks
ootame taas kõikidelt inimestelt

puhtaid ja korras rõivaid ning
esemeid, mida endal enam
vaja ei lähe, aga mis võivad
rõõmustada kedagi teist. Ainus
tingimus on, et toodavad asjad
peavad olema terved ja puhtad.
Lisainformatsiooni
taaskasutuslaada kohta saab Viimsi
Kooli koduleheküljelt (www.
viimsi.edu.ee).

Kõik huviringid ja spordiklubid, kes soovivad koolilaadal oma ringi või klubi tööd
tutvustada, peavad eelnevalt end
registreerima e-posti aadressil
lemme.randma@viimsi.edu.
ee. Laadale registreerumiseks
tuleb panna kirja esindatava
huvi- ja spordiringi nimi ning
oma kontaktid (esindaja nimi,

telefon ja e-posti aadress). Kui
on soov üles astuda väikese
esinemiskavaga, palume ka
sellest teada anda.

Annika Remmel,
Viimsi Kooli
kommunikatsioonijuht

Viimsi huvikeskuse huviringid hooajal 2009/2010
Väikelaste muusikaring TIPSU
Tunnid algavad 14. septembrist!
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse lauluklassis II korrusel
R 11.00–12.00
6. elukuu – 1-aastased
T 9.30–10.30
1–2-aastased I rühm
T 10.45–11.45
1–2-aastased II rühm
N 10.00–11.00
1–2-aastased III rühm
K 9.15–10.15
2–3-aastased I rühm
K 10.30–11.30
2–3-aastased II rühm
K 11.45–12.45
2–3-aastased III rühm
E 17.30–18.20
3–4-aastased I rühm
N 17.30–18.20
3–4-aastased II rühm
E 18.30–19.20
4–5-aastased I rühm
N 18.30–19.20
4–5-aastased II rühm
T 18.30-19.20
5–6-aastased
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Info: itariina@huvikeskus.ee
Laulu-mänguring LAULUSUUD
Tunnid algavad 2. septembrist!
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse lauluklassis II korrusel
K 17.15–18.00 3–5-aastased
K 18.10–18.55 6–8-aastased
Juhendaja Maire Pedak
Info: mairepedak@hot.ee
Laulustuudio individuaalõpe
VABU KOHTI EI OLE!
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Tantsuklubi VIIRA
Treeningud algavad 2. septembrist!
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis I
korrusel
Ettevalmistusrühmad 3- ja 4-aastastele lastele
Info juhendajalt
T ja N 18.00–18.45 5-aastased
T ja N 18.45–19.30 6-aastased
E ja K 18.30–19.30 7–8-aastased
E ja K 16.30–17.45 9–11-aastased
Juhendaja Kati Pedanik
Info: pedanik1@hotmail.com
Freestyle tantsurühm RIVER ISLAND
Treeningud algavad 3. septembrist!
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
N 15.00, 16.00 ja 17.00
P 14.00, 15.00 ja 16.00
Info: Liina Jõesaar

Registreerumine: liina.joesaar@mail.ee
Krissu käsitöötuba väikelastele ja suurtele
Tunnid algavad 7. septembrist!
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
Loovusring väikelastele
E 16.30–17.15 2–4-aastased
E 17.30–18.15 5–7-aastased
Tarbekunstiringid kooliealistele
E 15.30–16.30 Siidi ja tekstiili töötuba
K 15.30–16.30 Klaasi ja keraamika töötuba
Juhendaja Kristiina Puudersell
Registreerumine: kristiina@huvikeskus.ee
Geitrudi loovusringid lastele
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
Käeline loovtegevus ja loovliikumine
T 11.30–12.30 2–3-aastased
Tunnid algavad 8. septembrist!
N 11.30–12.30 3–5-aastased
Tunnid algavad 3. septembrist!
Vajalikud mugavad riided ja jalanõud!
Kunstiring
N 17.30–18.20 4–6-aastased
Maalime, voolime, teeme erinevates tehnikates pilte
Tunnid algavad 3. septembrist!
Registreerumine: Geitrud Toater 5135310
TÄISKASVANUTELE
Jooga
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
September – november 2009 ja veebruar – november 2010
T 19.45–20.45
R 18.30–19.30
Treener Evelin Martson
Sertifitseeritud fitnessi konsultant
Info ja registreerimine: completebodyconcepts@yahoo.com
Krissu tarbekunstikursused täiskasvanutele
Kursused toimuvad Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
I korrusel
Alates OKTOOBRIST 2009!!!
Jälgi reklaami www.huvikeskus.ee ja Viimsi Teatajas!
RAHVAKULTUUR
Segarahvatantsurühm VALLA-ALUNE
Treeningud toimuvad Päevakeskuse saalis Kesk tee 1,
Haabneeme alevik

E ja K 19.30–22.00
Ootame oma ridadesse uusi tantsuhuvilisi mehi ja naisi!
Juhendaja Eevi Kiling
Info: eevi@viimsivald.ee
Viimsi Huvikeskuse NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse rahvamuusika toas
II korrusel N 17.30
Juhendaja Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
Pillikoor MERIMEMM
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse rahvamuusika toas
II korrusel E 17.00
Juhendaja Aare Pehka
Info: 51 974181
Rahvamuusikaansambel PIRITA
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse rahvamuusika toas
II korrusel K 18.00
Juhendaja August Sarrap
Info: 53 358829
Segakoor VIIMSI
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse saalis I korrusel
E ja K 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Koorivanem Helle Lusmägi
Info: 51 59464
Viimsi Huvikeskuse Prangli Rahvamaja
Muusikaring, juhendaja Luigi Õunapuu
Loovusring, juhendaja Inge Tann
Käsitööring, juhendaja Maime Linholm
Kokandusring, juhendaja Maret Klaamas
Arvutiring, juhendaja Hasso Hirvesoo
Näitering, juhendaja Maime Linholm
Instrumentaalansambel Juhendaja Lembit Tammsaar
Prangli Rahvamaja kultuuritöö koordinaator Maret Klaamas
Projektijuht Carmen Ott
Info: info@prangli.ee

MTÜ VIIMSI HUVIKESKUS
Nelgi tee 1
74001 Viimsi vald
Harjumaa
Hooajal 2009/2010 tulemas palju huvitavaid kursusi ja
sündmusi!
Jälgi kodulehte www.huvikeskus.ee
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Merepäev Leppneeme sadamas
Laupäeval, 22. augustil peeti Leppneeme sadamas meeleolukat merepäeva. Korraldasid Leppneeme Külaselts ja Harju Kalandusühing. See oli kolmas merepäev Viimsi
vallas. Varem on seda peetud Tammneeme ja Kelvingi sadamas, järgmine merepäev on tuleval suvel Pranglil.
ÅRahvale uudistamiseks oli kohal ka Eesti Lootsi kõige uuem laev
Ahto 28, mis tavaliselt seisab Rohuneeme sadamas. Kapten Endel
Johanson, kes kunagi töötas Kirovis Vergi kaptenina ning on 11
aastat olnud Eesti Lootsis ametis, kiitis Saaremaal ehitatud laeva,
millel kiirust 21 sõlme, pikkust 20 m ja jaksu 1200 hj. “Laeva
tänapäevane navigatsioonitehnika ei jää alla reisilaevadele,” ütles
kapten, tutvustades laeva elektroonilist juhtimissüsteemi, mis on
valmistatud Norras.

ÇSadamas esinesid ka valla rahvatantsijad Valla-alused.

ÇMerepäevade suurimaks huviobjektiks oli 1907. aastal Norras
valmistatud kaljas Blue Sirius, mille kodusadam on Tapurla.
Kahemastiline kuunar, millel veeväljasurve 90 tonni ja masinal
320 hj, tegi rahvale ka sõite merele.
Kaljase omanik on Saksa Tuletorni Fond, mis tegeleb probleemsete
noorte integreerimisega ühiskonda. Selle ees seisab punane
lootsilaev.

ÇMTÜ Keri Selts tuli Leppneemele vaid päev varem vette lastud
laevaga. Seltsi liige Peep Rada rääkis, et Keri Seltsi eesmärk on
väikesaarel elu sees ja silma peal hoida.
1972. aastal Soomes poilaevaks ehitatud paat vedas põhjanaabrite
juures väikesaartelt prügi, kui selle sai endale MTÜ Hoia Eesti
Merd. KIK-i rahadega on paat Eestis remonditud ja ümber ehitatud
lõbusõitudeks ning väikesaartelt ja laidudelt prügi koristamiseks.

ÇJaan Jaanisoo kutsus merepäevale ka Kohila vallas elava
Briti kunstniku Paul Rodgersi, kes näitas kalurite majas oma
videoinstallatsiooni. Kesk-Inglismaa suurest kalanduslinnast
Hullist pärit Rogersi installatsioon näitas enne 1930ndatel aastatel
vaalapüüdjate rasket tööd kujutavaid dokumentaalkaadreid.
Paralleelselt jooksid kõrval kaadrid samast ajast pärit ilusatest
inimestest, magusast ja nautlevast elust. “Vaalapüüdjate karm elu
ja kõrval meelelahutus on nagu põgenemine tegelikkusest,” rääkis
kunstnik. Fotod: Alar Mikk ja Annika Põldre.

Jooga – terve keha ja meel
Huvi jooga vastu üha kasvab
ja seda erinevatel põhjustel,
alustades vajadusest maandada
stressi, vabaneda sõltuvusest
või leida iseennast. Milliseid
joogaliike on olemas? Kuidas
eri suundade vahel valida? Mis
kasu saab joogast? Küsimustele
vastab Pille Eikner, kelle
joogaõpetaja nimeks on Siri
Amardev ning kes alustab
sügisest
Harmoonikumis
kundalini jooga algkursust.

Miks just jooga?

Meie kultuuris arvatakse, et
terve olemiseks piisab tervislikust toitumisest, piisavast
liikumisest ja unest. Raske
on ennast aga tervena tunda,
kui meel on kurb, sundmõtted
kummitavad või tervis logiseb.
Lisaks sellele tunneb üha
rohkem inimesi, et pidevalt
muutuvates oludes on kõige
tähtsam aru saada, kes sa ise
oled, mida tegelikult tahad
ja kuhu lähed. Vastused neile
küsimustele saab leida ainult
enda seest. Paljude inimeste
jaoks, kes jooga peale mõtlema
hakkavad, on igapäevaelus
probleemiks mõni tervisehäda,
segadus tunnetes ja mõtlemises
või eneseotsing.
Idamaistes
praktikates,

nagu näiteks jooga, tähtsustakse mõtete, tunnete ja
hingamise
mõju
inimese
tervisele.
Jooga
muudab
võimsaks ja kasulikuks just
see, et lisaks füüsilistele
harjutustele, mis hoiavad keha
tervena, õpetatakse tunnis
ka näiteks õiget hingamist.
Enamik meist kasutab vaid
10% oma kopsumahust. Lapsed ja loomad hingavad instinktiivselt õigesti, kuid paljud
täiskasvanud on selle unustanud. Näiteks aeglase ja
sügava hingamisega saab
ennast täielikult maha rahustada, tulehingamist kasutades
saab aga inimene end värskendada ja energiat juurde
toota. Joogatunnis seda õpetataksegi.

Kuidas mõista
kundalinit?

Maailmas on 22 suuremat
joogakoolkonda. Joogastiile
ja õpetajaid on palju ning
valida nende vahel polegi nii
lihtne. Üks on aga kindel –
kõik joogastiilid keskenduvad
kundalini energia äratamisele
ja tõstmisele. Kundalini energia asub selgroo alumises
osas. Seal on meie kogu potentsiaal, loov energia, mis

tõuseb liikuma pannes selgroo
keskmisest kanalist üles ja
läbib kõiki energiakeskusi ehk
tšakraid. Energia saab inimese
kehas liikuda vabalt, kui seal
pole haigusi, mida võib vaadata
kui takistusi või tupikuid.
Inimene õpib joogatundides seda energiat iseendas
avastama, kasutama ja valitsema. Erinevad joogastiilid
teevad seda erineval moel.
Näiteks hatha joogas on põhirõhk füüsilistel harjutustel,
kundalini joogas on lisaks neile
tähtis hingamine, mantrad ja
meditatsioonid.

ning on seetõttu intensiivsem,
mitmekülgsem ja tõhusam.
See stiil põhineb Yogi Bhajani
õpetustel, mis jõudis läände
1969. aasta. Mind võlub selle
stiili mitmekülgsus ja spirituaalsus.

avatud uuele.
Vanusepiiranguid ning eelnevat kogemust kundalini
joogaga tegelemine ei nõua.

Kellele kundalini
jooga sobib?

Inimene saab algteadmisi
kundalini joogast, käte- ja
kehaasenditest, meditatsioonist, mantratest, oma keha
energiakeskustest ehk tšak-

See sobib hästi neile, kellele
meeldib end proovile panna,
takistusi ületada ja kes on

Millist kasu toob
kundalini joogaga
tegelemine?

ratest, ta õpib ennast paremini
tundma ja kontrollima, õigesti
hingama, tervis tugevneb,
organism puhastub ja nooreneb,
kogu keha lihaskond areneb
harmooniliselt, koordinatsioon
paraneb, suureneb liigeste
paindlikkus ja elastsus, inimene muutub rahulikumaks ja
ta oskab tasakaalus püsida ka
keerulistes olukordades.
Allikad: www.jooga.ee,
www.tervis.ee.

Miks kundalini jooga?

Mina puutusin joogaga esimest
korda kokku 11 aastat tagasi
joogaõpetaja Holger Oidjärve
juures, kes tegi hatha joogat.
2000ndate alguses sattusin
aga kundalini jooga tundi ning
tundsin kohe ära, et olen leidnud
endale väga sobiva stiili.
Mõneaastase
kundalini
joogapraktika tulemusena sündis otsus minna ise joogaõpetajaks õppima. Kõige lähem
kool oli 2007. aastal Londonis,
nii algas igakuine TallinnaLondoni vahel lendamine.
Kundalini jooga ühendab
paljude joogaliikide tehnikaid

Algab Kundalini Jooga kursus algajatele
Tule ja õpi:
• valitsema oma keha
• õigesti hingama
• mediteerima
• iseennast tervendama
Kundalini Jooga sobib igas vanuses inimestele
Kursus algab 16. septembril. Tunnid toimuvad Harmoonikumis,
Viimsis Pargi tee 8 kolmapäeviti kell 20 ja pühapäeviti kell 17.
Juhendab Kundalini jooga õpetaja Siri Amardev.
Vajalik eelregistreerimine. Rohkem infot leiad
www.siriamardev.ee, telefonil +37250 56787 ja
www.harmoonikum.ee
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Viimsilaste koduloohuvi ei rauge
Koduloohuvilised
alustavad uut hooaega
septembrikuu teisel
laupäeval. Prangli saare
minevikust ja tänapm
päevast tuleb rääkima
pranglilane, Viimsi vallavm
vanem Haldo Oravas.

Möödunud hooaja viimasel
kogunemisel 4. aprillil tegi
kodulooringi juhendaja Jaan
Tagaväli põhjaliku ülevaate
ringi enam kui kolme hooaja
tegemistest. Lühidalt on kods
dulooringi asutamise eellugu
järgmine. Juba 2004. aasts
ta detsembris asutati Viimsi
Muuseumide algatusel MTÜ
Viimsi Kultuuriloo Selts ning
selle tegevuse põhisisuks sai
Viimsi paikkonna kultuuriloo
uurimise ning minevikupärands
di kogumise, säilitamise ja pops
pulariseerimise edendamine.
Põhikirjas nähti ette ka ringide
tegevus.
Pärast seda, kui varasema
Viimsi koduloomuuseumi ja
praeguse Rannarahva Muuss
seumi ruumide esimese etapi
remont sai 2005. aasta sügisel
valmis, avanes lõpuks võimals

lus hakata korraldama Viimsi
koduloohuviliste kokkusaamiss
si. Kõige esimene kogunemine
oligi sama aasta 28. novembri
õhtupoolikul, kuid osavõtt sells
lest oli enam kui tagasihoidls
lik. Seepärast võtsime paariks
kuuks n-ö aja maha.
2006. aasta jaanuarisveebruaris tekkisid esimesed
kontaktid Viimsi Pensionäride
Ühenduse juhatusega, kes toets
tas kodulooringi loomise ideed
igati. Meile tuli appi ka ajalehe
Viimsi Teataja toimetus, kes
oli lahkelt nõus kodulooteemals
lisi kirjutisi lehes avaldama.
Veebruarikuu lehes ilmuns
nud artikli “Koduloo uurimine
on põnev!“ ja sellele lisatud
kuulutuse peale kogunes 4.
märtsil koduloomuuseumisse
paarkümmend huvilist valla
erinevatest küladest ja alevs
vikest ning Tallinnastki. Sel
kokkusaamisel panime paika
kodulooringi tegevuse põhiss
suunad ja -eesmärgid. Otsusts
tasime, et olulisteks teemadeks
kujunevad Viimsi poolsaare,
Naissaare, Prangli, Aksi, Aegns
na, Kräsuli ja teiste väikeste
lähisaarte minevik ja tänapäev.

Mitmed osalejad tundsid huvi
suguvõsauurimise vastu.
Esimesel, lühikeks jäänud
hooajal toimus kokku viis kokks
kusaamist. Pärast suvevaheaegs
ga kogunesime jälle oktoobriks
kuus ning 2006/2007 hooaja
jooksul kutsusime esinema
mitmeid külalisi väljaspoolt.
Nimetada võiks selliseid tunts
tud inimesi nagu arhitektuurs
riajaloolane Rein Zobel, folkls
lorist Pille Kippar, Jõelähtme
koguduse vaimulik Margus
Kirja ja kartograafia asjatundja
Tõnu Raid.
Järgmist hooaega alustasims
me ringsõiduga Viimsi poolss
saarel. Edasi jätkus juba tubs
bane tegevus muuseumis ning
põnevamatest teemadest võiks
nimetada Tõnu Viigi meenutuss
si oma lapsepõlvekodust Rohs
huneemes, sõjaajaloolase Mati
Õuna ettekannet “Militaarne
Viimsi“ ning Tammneeme
küla elanike Andres Jaanuse
ja Urmas Kiviselja ettekannet,
milles tutvustati naaberkülas
asuvat Randvere kirikut ja sells
le kogudust.
Eelmine hooaeg algas väljs
jasõiduga naabervalda Jõels

lähtmesse. Ihasalu külast pärit
praegune Haabneemne elanik
Peedu Toom viis meid oma kods
dukülla. Oktoobris oli meil küls
las geograaf Andres Tõnisson,
kes rääkis Viimsi maastike
kujunemisloost. Järgmistel kogs
gunemistel tegime muuhulgas
juttu Viimsi mõisa ajaloost,
Viimsi poolsaare ja lähisaarte
mitmetahulisest
kultuuripärs
randist ning Aksi saarest.
Enam kui kolme aasta
jooksul on kodulooringi tegs
gevuse raames toimunud 29
erinevat üritust, nende hulgs
gas kaks ringsõitu autodega.
Lisaks nendele on koostöös
muuseumirahvaga korraldatud
kolm sugupuude näitust ja üks
ajalooliste kaartide näitus. Paljs
ju huvitavaid teemasid on seni
käsitlemata, kuid loodetavasti
teeme seda tulevikus.
Kodulooringi kokkusaams
mistel on kokku osalenud umbs
bes 60 huvilist ning igal ükss
sikul koosolekul on tavaliselt
olnud 25–30 inimest. Osalejats
te hulgas on nii siin sündinud
ja üles kasvanud põliselanikke
kui ka hiljem Viimsisse elama
asunud inimesi. Ringi liikmeid

Kultuuriloo Selts korraldab ka suguvõsauurimist. Sel teemal
avati kevadel näitus. Pildil hetk näituse avamiselt. Kõneleb
Jaan Tagaväli (paremal). Foto: Alar Mik

Kodulooring alustab uut hooaega
12. septembril algusega kell 10 Rannarahva Muuseumis Pringi
külas Nurme tee 3. Teemaks on Prangli saar ning ettekandjaks
Haldo Oravas. Oodatud on kõik senised ja uued huvilised!

liidab eelkõige keskmisest sügs
gavam huvi Viimsi paikkonna
eluolu vastu ning hästiarenens
nud kodupaigatunne.
Kodulooringi tegevus ei
oleks kindlasti olnud sedavõrd
tulemuslik, kui meile ei oleks
sirutanud oma abistava käe
Viimsi Pensionäride Ühenduse

juhatus, Viimsi Teataja toimets
tus ja Viimsi Muuseumide lahks
ke pererahvas. Neile kuuluvad
kõigi ringi liikmete ja eestveds
dajate siirad tänusõnad!

Jaan Tagaväli
Viimsi Kultuuriloo Selts
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Mesi on parem kui komm
5.–6. septembril peetakse
Pirital taas meepäevi.
Selle igasügisese traditsm
sioonilise ettevõtmise
algusest peale on kohal
olnud ka Pärnumaalt
Kurgjalt pärit mesinik
Ardi Asten, kelle mett ka
Viimsi marketist osta
saab.

Ardi Asten kuulub Eesti Meets
tootjate Ühendusse, mis koonds
dab tegevmesinikke, kelle
valdav sissetulek tuleb mess
sindusest. Kui alustame juttu
meest, nimetab Ardi Asten
kõige tähtsamaks usaldusvs
väärsust. “Mett on aastasadu
üritatud võltsida, et kasu saads
da,” ütleb ta. “Seepärast on inims
mestele lausa sisse kodeeritud
hirm petta saada. Valdav osa
mesinikest tahab müüa korrals
likku kaupa,” teab mesinik.
Me teame, et mesi on kolls
lakas või pruunjas, voolav või
tahke, väga magus ja väga
tervislik. Ardi Asten ütleb,
et mesi võib olla mitut värvi,
mitme maitse ja mitme konss
sistentsiga (vedel, peenem või
jämedam või kristalne jne), ja
toob paralleeli veiniga: ka see
võib olla tume või hele, kuid
isegi samast piirkonnast võib
igal aastal erineva maitsega
veini saada. Meel võib samams
moodi olla eri aastatel erinev
maitse. Põhjus on meie väga
rikkalikus taimestikus, sest
meie laiuskraadil on suvel ints
tensiivne ja väga liigirikas õitss
semisaeg.
Mida rohkem on mees erins
nevate taimede komponente,
seda rohkem on erinevaid õiets
tolme ja sellest tuleb ka erinev
maitse. Ühel aastal annavad
ühed, teisel aastal teised taimed
rohkem oma komponente – see
teebki eesti mee rikalikuks.
Importmesi aga on enamasti
ühe taime monomesi.
Ja veel üks lihtne tõde:
mida lühem on mee teekond
tootjast tarbijani, seda paremins
ni mõjub see mee kvaliteedile.
“Hele on rohkem lauamesi
ehk lastemesi,” ütleb mesinik.
Hele mesi on tavaliselt maheds
dam, seepärast seda ka lastems
meeks kutsutakse. Tume mesi
on rohkem tervisemesi. See on
tavaliselt tugevama maitsega,
selles võib olla ka mineraale ja
vitamiine rohkem kui heledas
mees.
Asteni mesilased koguvad
nektarit valdavalt metsataims
medest. Kuid on olemas ka
lehe- ja okkamesi. Mesilased
korjavad nektarit isegi kuuselt
ja sanglepalt, ka pärnalehed
eritavad magusat kastet, mida
mesilased korjavad. Need
meed on tavaliselt hästi tumeds
dad ja väga tugeva maitsega.
Euroopas on kõige kallims
mad lehe-, kanarbiku- ja okkams
mesi. Rapsi- jt masskultuuride
meed on odavamad. Meil on
erinevad meed ühes hinnas,
välja arvatud kanarbikumess

Mesinik Ardi Asten soovitab, et võltsmee ostmise vastu on kõige
kindlam leida endale usaldusmesi või usaldusmesinik ja osta temalt
mett. Foto: erakogu

si, mis nõuab rohkem tööd ja
vaeva.

Võlts või ehtne?

Kuidas aga eristada võltsi ja
puhast mett? “Olen 19 aastat
olnud aktiivne mesinik,” vasts
tab Andi Asten, “ja pean ütlems
ma, et mina vastust ei tea.”
Kas mesi tilgub nirena
või voolab – see näitab mee
niiskusesisaldust. Aga niiskuss
sesisaldus kõigub ja selle järgs
gi võltsingut kindlaks ei tee.
“Pole olemas meetodit, kuidas
visuaalselt võltsingut ehtsast
meest eristada,” ütleb mesinik.
Naturaalne mesi kristalliss
seerub alati, aga lehe- või okkams

mesi ei pruugi kristalliseeruda.
Mee mitmekülgsus tekitabki
probleeme. Asten soovitab, et
kõige kindlam on leida endale
usaldusmesi või usaldusmesins
nik ja osta mett temalt.
Oma mesinikku ongi kõige
lihtsam leida meepäevadelt,
kus ostja saab otsekontakti
tootjaga.

Import või oma

Importmett on meie kauplustes
palju. Me ei tea, kus ja kuidas
see mesi on toodetud, aga hinns
navahe on olemas – kodumaiss
sest meest on importkaup paljs
ju odavam. “Mee puhul ei tasu
odavust väärtustada,” arvab

Hüva nõu

• Külmkapp pole hea mee hoiukoht – seal

on liiga niiske. Mesi tahab kuiva ja jahedat.
Õhukindel kaas peale ja kõige jahedamasse
kappi, soovitab mesinik. Kui hoiad mett söögs
gilaual lahtiselt ja tarvitad selle paari-kolme
nädala jooksul ära, ei juhtu meega midagi.
• Vedel või tahke – olenevalt meesordist võib
see kristalliseeuda isegi kivikõvaks (importms
mesi on alati vedel). Vedel mesi hakkab krists
talliseeruma mõni nädal peale vurritamist,
mõni mesi hakkab kristalliseeruma paarikolme kuu pärast, mõni aga üldse mitte. Näits
teks võilillemesi, mida mõned parimaks hinds
davad, võib väga kõvaks kristalliseeruda.
• Kreemjat mett saadakse sel viisil, et kui
mesi hakkab kristalliseeruma, segatakse
seda meesegamisaparaadiga aeglaselt. Nii
tekib pehmem konsistents ja seda mett on
võimalik toatemperatuuril plastmasslusikags
ga tõsta. Selline mesi ei voola ja püsib hästi
saia peal. Niisugune mee töötlemine on levins
nud Põhjamaades. See nõuab investeeringut
ja tavalisest rohkem tööd, ütleb Andi Asten.
• Kui kodus on kivikõva mett, pane see purgs
giga veenõusse ja soojenda vett mitte üle 40
kraadi. Siis saab mee pehmemaks.
• Tee või kohvi sisse on ideaalne lisada mett,

mesinik, “siis on targem juba
suhkrut osta.”
Meehinnad on maailmas
tõusnud, sest üle maailma on
täheldatud mesilasperede hukks
kumist. Nii hakkab ka importms
mesi meie mee hinnale järele
jõudma.
Tänu meepäevadele ja meie
tarbija teadlikkuse tõusule on
Eesti meetarbimine kasvanud.
“Me ei tunne enam, et importms
mesi meid mõjutaks, pigem ei
suuda me enam täitagi kõigi
tarbijate soovi,” lausub Asten.
Näiteks oli eelmise aasta meess
saak kehv ja varud said ruttu
otsa. Tänavu aga on mesiniku
sõnul kummaline aasta: mõnel
pool on saak hea, mõnel pole
saaki üldse. Kokkuvõttes on
keskmine meeaasta, aga Asten
soovitab siiski sügisel talvevars
ru ära osta.
Kui mee hinnale mõelda,
soovitab mesinik seda võrrelds
da kommi hinnaga. Sageli on
kommikilo kallim kui meepurk,
aga ostetakse ikka pigem komms
mi kui mett. “Meetarbimine
võiks kujuneda välja juba lapss
sepõlves, mitte alles vanas eas,
kui tervis logisema hakkab,”
soovitab mesinik. “Meepurk
võiks olla kodus kommide asems
mel kättesaadavas kohas, mitte
ainult arstirohuks tarvitada.”
Ardi Asten soovitab laiems
malt mõelda: mesilaste tegevs
vus – taimede tolmeldamine –
toob kasu meile kõigile, kogu
loodusele. “Mee näol on tulu
kaduvväike võrreldes sellega,
mida mesilane annab looduss
sele tolmeldamisega,” rõhutab
ta. Kui poleks mesilasi, siis
poleks ka elu, sest taimed vajs
javad tolmeldamist. Nii lihtne
see ongi.
Ja kui ostame eesti mett,
anname põhjust oma maal mess
silasi pidada.

Annika Poldre

kui jook on jahtunud, aga nii hull asi ka pole,
et kuum tee mee ära rikub, ütleb mesinik.
Ent kui hoida mett pool tundi 80° vees, jääb
järele vaid magusaine. Oluline on temperats
tuuri ja aja suhe.
• Mee säilivusaja pikkus sõltub temperatuurs
rist. Mesinik tohib panna pakendile märke
“Parim enne: 2 aastat”. Kuid mesi võib säils
lida isegi 20 aastat, kui tingimused vastavad
kõigile nõuetele. Ajapikku küll mee kasuliks
kud omadused nõrgenevad, aga halvaks ta ei
lähe ja tervisele ohtu pole.
• Mesinik soovitab, et kui keegi leiab vana
mett, ei tasuks seda mingil juhul ära visata,
vaid kasutada kas või kokanduses. Näiteks
sobib mesi grill-liha marinaadi hulka. Sells
lega saab ahjukana maitsvamaks ning ka
hoidiseid võib teha suhkru asemel meega.
Ning näomaskid! Mesi teeb näonaha pehms
meks ja siidiseks. Mesi on ju tuntud kosms
meetikavahend ning ka saunas mõjub ta ihuls
le määrituna hästi. Saunameele lisatakse ka
veel eeterlikke õlisid. Mesi on hea vahend
põletushaavale, sest võtab põletusvalu ära.
“Minu suurim üllatus on mee mõju šašlõkija grill-lihale – mesi teeb need väga maitsvs
vaks,” ütleb mesinik.

Eesti Mee Päevad
Lillepaviljonis

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinna
Lillepaviljonis 5.–6. septembril kogupere
ürituse Eesti Mee Päevad. Ürituse eesmärk
on propageerida puhta eestimaise mee ja
mesindussaaduste kõrget toiteväärtust,
tervendavaid ja hügieenilisi omadusi, õpetada
tarbijaid eristama kvaliteetset kodumaist mett
ebakvaliteetsest ning võimaldada tarbijaile
kodumaise mee tootjatega mõlemale poolele
kasulikke otsekontakte.
Loodusravi spetsialistid peavad tasuta loenguid kvaliteetss
se mee tunnustest, mesindussaadustega tervendamisest ja
meetaimede raviomadustest.
Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett,
et saaks kohapeal valida talvevaruks just endale meelepärs
rase mee. MÜÜGIL ON EESTI MESI, SUURES VALIKs
KUS ja TURUHINNAGA. Ühtlasi teavitavad mesinikud
ostjaid mesindussaaduste liigi, päritolu ning omaduste
kohta.
Müüakse mitmesuguseid mesindussaadusi nagu taruvs
vaik, õietolm jm, tervendavaid ja kosutavaid meesegusid,
ravimtaimi ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaads
dustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ja kosms
meetikat. Osta saab ka suures valikus käsitöid ja loodusas
akvarelle. Müügil on raamat “Meeapteek” ja muu vastav
kirjandus. Esmakordselt saab meepäevadel eesti meetaims
mede raviomadustega tutvuda ka näituse vormis nii sõnas
kui pildis. Mesinik Hinge Laur räägib lastele mesilaspere
elust, lapsed saavad mesilasi joonistada ja värvida. Kohviks
kus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks on muusika.
Meepäevad toimuvad Tallinna Lillepaviljonis
(Pirita tee 26)
5. septembril k 10–17
6. septembril k 10–17
Piletid
Täiskasvanutele 25 krooni
Pensionäridele ja õpilastele 15 krooni
Perepilet 50 krooni
Meepäevade kava vt www.eestimesi.ee
Lisainfo: Sirka Arro, 55 662 649
Lillepaviljon 601 4778
Mõlema päeva kava
11.00 – Mesindussaaduste tervendav toime. Dr Ilmar Särg,
Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud (eesti keeles)
12.00 – Kvaliteetse mee tunnused. Mesinik Lembit Sirge
(vene keeles)
13.00 – Meetaimede raviomadused. Tiiu Väinsaar, Trumms
mi talu perenaine (eesti keeles)
14.00 – Kvaliteetse mee tunnused. Mesinik Lembit Sirge
(eesti keeles)
15.00 – Mesindussaaduste tervendav toime. Dr Ilmar Särg,
Tartu Ülikooli Kliinikumi arst-õppejõud (vene keeles)

 

 

       
29.06.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 42 Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
nr 43 Vallavalitsuse liikme kinnitamine
nr 44 Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
nr 45 Viimsi Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna
moodustamine ja mandaatide arvu määramine
nr 46 Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe valimine
29. juuni 2009 nr 42
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 16 ning “Viimsi valla
põhimääruse” § 18 lõike 1 punktist 16, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Viimsi Vallavalitsus 5sliikmelisena: vallavanem, 2 abivallavanemat ja 2 valitsuse liis
get.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Volikogu esimees
29. juuni 2009 nr 43
Vallavalitsuse liikme kinnitamine
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 17, § 461 ja § 50 lõike
1 punktist 6, “Avaliku teenistuse seaduse” § 64 lõike 1 punktist 3, lõikest 6, § 132 lõigetest 1 ja 2
ning “Viimsi valla põhimääruse” § 18 lõike 1 punktist 17 ja § 30 lõike 2 punktist 2, Viimsi Vallavos
likogu 10. märtsi 2009. a määruse nr 6 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis
ja töö tasustamise kord” § 13 lõikest 5, arvestades Jan Trei 22.06.2009. a avaldust tagasiastumise
kohta ning vallavanema ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Vabastada Jan Trei abivallavanema ametikohalt ja valitsuse liikme kohustest alates 04.07.2009. a.
2. Maksta Jan Trei’le heade töötulemuste eest preemiat ühe kuu ametipalga ulatuses.
3. Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse liikmeks Mart Kraut alates 3. augustist 2009. a.
4. Panna puuduva abivallavanema ametiülesanded täitmiseks abivallavanem Endel Lepikule ning
maksta täiendavate ametiülesannete täitmise eest lisatasu 50% abivallavanema ametipalgast alates
3. augustist 2009. a.
5. Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1s4 nimetatud isikutele ning avaldada
Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Volikogu esimees
29. juuni 2009 nr 44
Viimsi valla valimiskomisjoni moodustamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 13, “Kohaliku omavalitsuse volis
kogu valimise seaduse” § 19 lõigete 1, 2 ja 3, alusel, arvestades vallasekretär Kristo Kallase ettepas
nekut, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Moodustada Viimsi valla valimiskomisjon koosseisus:
1.1 vallasekretär – esimees;
1.2 Katrin Jalast – liige;
1.3 Terje Sander – liige.
2. Nimetada Viimsi valla valimiskomisjoni asendusliikmeks Mailis Alt.
3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002. a otsus nr 108 ja 10.05.2005. a otsus nr
38.
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
29. juuni 2009 nr 45
Viimsi Vallavolikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktide 12 ja 13, “Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse” § 7 lõike 1 ja lõike 2 punkti 3 alusel, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Määrata Viimsi Vallavolikogu 21 liikmelisena.
2. Moodustada Viimsi valla territooriumil üks valimisringkond 21 mandaadiga.
3. Määrata valimisringkonna numbriks üks (1).
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
18.08.2009 ISTUNGI OTSUSED
nr 47 Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
nr 48 Nõusoleku andmine Ühtekuuluvusfondi projekti “Viimsi veekorraldus, II etapp” omaﬁ-

nantseeringu garanteerimise lepingu sõlmimiseks
nr 49 Tallinna linna ja ümberkaudsete kohalike omavalitsuste haldusterritooriume
hõlmava ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga kaetud ala ulatuse ning nimetatud
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise tingimuste määramise halduslepingu
projekti heakskiitmine ja volituste andmine
nr 50 Viimsi valla ja OÜ Haabneeme Lasteaed Päikeseratta lasteaia hoonekompleksi
üürilepingu projekti heakskiitmine ja volituste andmine
nr 51 Naissaare küla, Männiku tee 10 kinnistule hoonestusõiguse seadmine
Sihtasutuse Viimsi Muuseumid kasuks
nr 52 Aksi saarel asuva päevamärgi peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 53 Karukämbla I kinnistu ja Karukämbla 2 kinnistu omandamine
nr 54 Lehtmetsa tee, Põldheina tee kinnistu ja Lehtpuu tee kinnistu
Omandamine
nr 55 Marjamaa, Metsarahva kinnistu omandamine
nr 56 Linnase tee, Lageda põik, Kesk-Kaare tee II
ja Kesk-Kaare tee kinnistute omandamine
nr 57 Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni „Viimsi“ koosseisu kinnitamine
18.08.2009 ISTUNGI MÄÄRUSED
18. august 2009 nr 17
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alused
Määrus kehtestatakse “Põhikooli sja gümnaasiumi seaduse” § 45 lõike 2, “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse 25.06.2009. a määruse nr 101 “Munitsipaals
koolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtestamine” alusel.
§ 1. Töötasustamise põhimõtted
(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste (edaspidi hariduss
asutused) töötajate töötasustamise alused ja kuupalga alammäärad.
(2) Pedagoogide töötasustamisel arvestatakse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning tals
le atesteerimisel omistatud ametijärku.
(3) Munitsipaalharidusasutuste palgajuhendi, mis reguleerib Viimsi valla munitsipaalharidusasutuss
te töötajate palgatingimusi spõhipalga (s.h palgamäärad ja palgamäärade diferentseerimise), lisatas
sude, ergutuste ja toetuste määramise ning maksmise tingimusi ja korda, kinnitab Viimsi Vallavas
litsus .
(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
Munitsipaalkoolis ja munitsipaalhuvikooli direktori ning koolieelse lasteasutuse juhataja, edaspidi
(haridusasutuse juht) kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on:
alla 100 õpilase, lapse

9 000 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 ettes
nähtud 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 tus
lemuslikuma 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 noorsoos ja haridusamet
vastava haridusasutuse hoolekogu.
§ 4. Pedagoogide kuupalga alammäärad, tasu klassijuhatamise eest
(1) Põhikooli ja gümnaasiumi õppes ja kasvatusalal ning huvihariduse õppes ja kasvatusalal töötaja
kuupalga alammäär, võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuetele ja talle atesteeris
misel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog

9 516 krooni

pedagoog

10 077 krooni

vanempedagoog

11 517 krooni

(2) Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse pedagoogidele tasu:
noorempedagoog
pedagoog

952 krooni
1 008 krooni

vanempedagoog

1 152 krooni

pedagoogs metoodik

1 391 krooni

(3) Käesolevas paragrahvis nimetatud kuupalga alammäärad on garanteeritud kõrgharidusega haris
dusasutuse 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 abipersos
nali) 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). Lis
satasud, mis ületavad aastas 100% ametikohale määratud kuupalga määra, kooskõlastatakse eelnes
valt vallavalitsusega.
2) ühekordseid toetusi ja preemiaid, mille maksmise alused kinnitab haridusasutus oma palgajuhens
diga.
§ 7. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2009.
(2) Käesoleva määrusega kehtestatud palgamäärasid rakendatakse kuni uue vastava määruse kehs
testamiseni.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
(4) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel
(5) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10. märtsi 2009. a määrus nr 7 “Viimsi valla munits
sipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alused”.
Aarne Jõgimaa
Volikogu esimees
18. august 2009 nr 18
Viimsi valla 2009. aasta eelarve muutmine
Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007.a määruse nr 14 “Viimsi valla eelarve ja arengus
kava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” § 8 lõiked 1 ja 3, arvess
tades Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti peadirektori 27.05.2009.a käskkirja nr 1s
3.14/41, Rahvakultuuri Arenduss ja Koolituskeskuse 23.04.2009.a lepingut nr Ks23/2009, Harju
Maavalitsuse lepinguid 03.03.2009.a nr 4.1s34/43, 12.03.2009.a nr MVK 632, Harju Maavanema
15.06.2009.a korraldust nr 1420sk ning Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskuse 14.05.2009.
a sihtfinantseerimise lepingut nr 210.1/180
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2009. a eelarvesse järgmised muudatused:
(1) Eelarve tulud
tulu kood

tulu nimetus

kinnitatud
eelarve

muutmine +/s

muudetud
eelarve

3000

Füüsilise isiku tulumaks

170 000 000

19 631 365

189 631 365

3045

Teede ja tänavate sulgemise maks

40 000

s20 000

20 000

3220

Tulud haridusalasest tegevusest

11 006 953

827 350

11 834 303

3221

Tulud kultuurialasest tegevusest

700 000

42 000

742 000

3233

Renditasud

2 100 000

s600 000

1 500 000

3500.00.04 Kaitseministeerium

0

23 900

23 900

3500.00.06 Kultuuriministeerium

0

115 500

115 500

3500.00.07 Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulus
deks Majanduss ja Kommunikatsiooniminiss
teerium

212 500

637 500

850 000

3500.00.08 Põllumajandusministeeriumskoolipiim

82 506

92 623

175 129

3502.03

Sihtotstarbelised toetused põhivara soetamis
seks valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasus
tustelt

0

737 199

737 199

3500.03

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kulus
deks valitsussektorisse kuuluvatelt sihtasus
tustelt

0

s267 328

s267 328

3500.00.14 Harju Maavalitsus

0

311 226

311 226

3812

Muu materiaalse põhivara müük

0

129 999

129 999

3818

Varude müük

0

19 480

19 480

3820 8

Intressitulud hoiustelt

600 000

400 000

1 000 000

3825

Laekumised vee erikasutusest

350 000

100 000

450 000

3888

Segalaadilised tulud

100 000

150 000

250 000

Tulude muutus

299 786 101

22 330 814

322 116 915

(2) Eelarve kulud:
tegevusala
kood

tegevusala nimetused

kinnitatud
eelarve

muutmine +/s

muudetud

011111

Volikogu kulud

1 611 509

30 000

1 641 509

011121

Vallavalitsus

21 985 444

103 500

22 088 944

01114

Reservfond

12 441 456

s7 500 000

4 941 456

01320 2

Valla arengukava

400 000

250 000

650 000

016002

Valimised

300 000

100 063

400 063

04210

Maakorraldus

600 000

s100 000

500 000

04510 1

Teede ehituss, rekonstr. ja projekteerimine

10 073 364

11 243 942

21 317 306

045102

Teede hooldusremont

5 521 500

1 300 000

6 821 500

045201

Viimsi Saareds veetransport

3 733 271

234 000

3 967 271

04740 1

Territoriaalne planeerimine

1 048 000

100 000

1 148 000

063001

Veevarustus

5 400 000

s400 000

5 000 000

049001

Viimsi Saared

578 000

609 343

1 187 343

05200 1

Heitveekäitlus

4 100 000

500 000

4 600 000

05400

Maastiku kaitse

553 283

s50 000

503 283

05600

Muu keskkonnakaitse

537 771

s50 000

487 771

06400

Tänavavalgustus

5 000 000

0

5 000 000

 

066051

Heakord

1 700 000

s50 000

1 650 000

066053

Muu heakord

1 500 000

s100 000

1 400 000

051002

Prügivedu

900 000

s100 000

800 000

07210

Perearstide toetus

130 000

s100 000

30 000

07310

Haigla

541 000

135 250

676 250

081022

Spordiväljakud

4 842 762

50 000

4 892 762

081051

Muusikakool

3 946 186

49 700

3 995 886

08300

Viimsi Teataja

2 300 000

150 000

2 450 000

08600

Muu vaba aeg

180 192

19 480

199 672

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

42 179 730

2 394 428

44 574 158

091102

Eralasteaiad

14 600 000

s1 822 500

12 777 500

092102 1

Püünsi Kools vald

6 269 553

65 773

6 335 326

0921221

Prangli Põhikools vald

616 228

1 339

617 567

0922051

Karulaugu õppehoone

9 356 116

14 050 000

23 406 116

0922011

Viimsi KK (vald)

34 891 801

159 556

35 051 357

10110

Haigete sotsiaalne kaitse

16 000

1 500

17 500

101211

Sotsiaalhoolekande teenused puuetega
inimestele

170 000

50 000

220 000

101213

Puuetega laste sotsiaalne kaitse

164 960

148 240

313 200

10201 2

Maamaksu soodustused eakatele

100 000

s30 000

70 000

10201 4

Koduteenused, avahooldus

70 000

s20 000

50 000

102015

Ühekordsed toetused eakatele

800 000

100 000

900 000

102003

SA Rannapere Sotsiaalkeskus

600 000

10300

Matusetoetus

60 000

104021

Vastsündinute toetus

1 240 000

100 000

1 340 000

104022

Koolitoetus

750 000

300 000

1 050 000

104023

Ühekordsed toetused

230 000

50 000

280 000

104028

Maamaksu soodustus peredele

30 000

1 200

31 200

104029

Lastehoiu toetus

1 300 000

100 000

1 400 000

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

0

200 000

200 000

10600

Eluasemetoetused sots.riskirühmadele

100 000

s50 000

50 000

10701

Riiklik toimetulekutoetus

94 921

100 000

194 921

10702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

158 400

16 000

174 400

10900

Muu sotsiaalse kaitse kulud

134 522

s30 000

104 522

Kulude muutus

299 786 101

22 330 814

322 116 915

600 000
20 000

80 000

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi
Teataja andmebaasis.
§ 3.Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Volikogu esimees
18. august 2009 nr 19
Viimsi valla põhimäärus
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 8 ja § 22 lg 1 p 9 alusel.
Põhimäärus on kättesaadav valla veebilehel www.viimsivald.ee

   
17. august 2009 nr 1
Viimsi valla valimiskomisjoni tööaja määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 19 lõike 7 ja § 20 lõike
2 alusel:
1. Määrata valimiskomisjoni tööajad järgmiselt:
1.1. Alates 17. augustist kuni 14. septembrini 2009 esmaspäevast neljapäevani kella 9.00s12.00 ja
13.00s17.00, reedeti kella 9.00s12.00 ja 13.00s16.00.
1.1.1. 19. augustil kella 9.00s14.00.
1.1.2. 8. septembril ja 10. septembril kella 9.00s12.00 ja 13.00s18.00.
1.2. Alates 15. septembrist kuni 16. oktoobrini 2009 teisipäeviti ja neljapäeviti 9.00s12.00 ja 13.00s
17.00
2. Valimiskomisjon asub Viimsi vallavalitsuse tööruumides, aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik,
Viimsi vald.
3. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse“ §sle 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
18. august 2009 nr 2
Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimistulemuse kinnitamine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 20 lõike 2, “Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 14, § 45 lõigete 3 ja 5, Viimsi valla põhimääs
ruse § 22 lõigete 1 ja 7 alusel
1. Tunnistada Peeter Oja valituks Viimsi Vallavolikogu aseesimeheks.

 

 

2. Otsus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §sle 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

§ 1. Määrata maaüksusele Mare 1 (katastritunnusega 89001:010:3456) aadressiks Lubja tee 28,
asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 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

19. august 2009 nr 3
Valimisliidu Viimsi Ettevõtjate Liit registreerimine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 311 lõike 5 alusel:
1. Registreerida 2009. a Viimsi vallavolikogu valimisteks valimisliit Viimsi Ettevõtjate Liit (lühens
diga VEL).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §sle 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

12. juuni 2009 nr 33
Aadresside määramine Viimsi alevikus
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra” ning Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007. a otsusega nr 22 kehtestatud “Viimsi
alevik, maaüksus Nelgi tee 5” detailplaneeringu alusel:
§ 1. Määrata Nelgi tee 5 maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Nelgi tee 5 // 5a detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Nelgi tee 5b // 5c detailplaneeringu järgne krunt nr 2
3) Nelgi tee 5d detailplaneeringu järgne krunt nr 4
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 14.06.2007. a määrused nr 41 „Kruntidele nimetuste
määramine Viimsi alevikus“ ja 42 „Aadresside määramine Viimsi alevikus“.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

19. august 2009 nr 4
Valimisliidu Kodanikeühendus Meie Viimsi registreerimine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 311 lõike 5 alusel:
1. Registreerida 2009. a Viimsi vallavolikogu valimisteks valimisliit Kodanikeühendus Meie Viimsi
(lühendiga KMV).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §sle 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
19. august 2009 nr 5
Valimisliidu Viimsilaste Viimsi registreerimine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 311 lõike 5 alusel:
1. Registreerida 2009. a Viimsi vallavolikogu valimisteks valimisliit Viimsilaste Viimsi (lühendiga
VLV).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §sle 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

  
12. juuni 2009 nr 30
Kohanimede määramine Viimsi vallas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” alusel.
§ 1. Määrata Viimsi valda rajatavatele gaasimõõdusõlmedele alljärgnevad kohanimed:
1) Haabneeme alevikus Rohuneeme tee ja Sõpruse tee nurgal – Gaasimõõdusõlm 10;
2) Haabneeme alevikus Laanekivi tee 7 kinnistul – Gaasimõõdusõlm 11;
3) Muuga külas Muuga sadam 1 kinnistul – Gaasimõõdusõlm 44;
4) Viimsi alevikus Begoonia teel – Gaasimõõdusõlm 9;
5) Püünsi külas Aasa tee ja Niidu tee nurgal – Gaasimõõdusõlm 23.
§ 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
12. juuni 2009 nr 31
Aadresside määramine Püünsi külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra” ja Alo Reitel 15.04.2009. a avalduse alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Järve III (katastritunnusega 89001:003:0942) aadressiks Aasa tee 1, asus
koht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrata maaüksusel Järve III asuva kaksikelamu hooneosadele alljärgnevad aadressid:
1) Aasa tee 1s1 – vasakpoolne hooneosa;
2) Aasa tee 1s2 – parempoolne hooneosa;
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
12. juuni 2009 nr 32
Aadressi määramine Lubja külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra” ja Ants Kalda 02.06.2009. a avalduse alusel:

16. juuni 2009 nr 34
Aadresside määramine Rohuneeme külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aads
ressiandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 10.03.2009. a otsusega nr 17 kehtestatud
Rohuneeme külas Rootsi VIII, Kristle IV, Luugi I maaüksuste detailplaneeringu ning Ervin Viiburg
08.06.2009. a avalduse alusel.
§ 1. Määrata Rohuneeme külas, Rootsi VIII, Kristle IV, V, Luugi I maaüksustest moodustatavale
teele, nimetuseks Rootsi tee.
§ 2. Määrata Rootsi VIII, Kristle IV, V, Luugi I maaüksustest moodustatavatele elamukruntidele
alljärgnevad aadressid:
1) Rootsi tee 1 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 1;
2) Rootsi tee 2 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 7;
3) Rootsi tee 3 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2;
4) Rootsi tee 4 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 3;
5) Rootsi tee 5 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 4;
6) Rootsi tee 6 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 5;
7) Rootsi tee 7 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 6;
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
26. juuni 2009 nr 35
Aadressi määramine Viimsi alevikus
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime
määramise korra” ja Marek Õunamägi 19.06.2009. a avalduse alusel.
§ 1. Määrata maaüksusele Nelgi tee 13 (katastritunnusega 89001:010:3116) aadressiks Jasmiini tee
6 // 8 // 10, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 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
30. juuni 2009 nr 36
Viimsi valla 2009. aasta alaeelarvete kulu liikide muutmine
Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2007.a. määruse nr. 14» Viimsi valla eelarve ja arens
gukava tegevuskava koostamise, muutmise ja täitmise kord» § 8 lõike 2:
§ 1. Teha Viimsi valla 2009. aasta eelarve alaeelarvetes järgmised muudatused:
Kood

Kinnitatud Muutmine Muudetud
eelarve
+/s
eelarve
Volikogu

1611509

0

1611509

011111

011111
5000

Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi
poo

285000

s16000

269000

011111

5001

Avaliku teenistuse ametnike töötasu

270000

16000

011111

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

2000

2000

011111

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

7451

7451

011111

5054

Toitlustuskulud erisoodustusena

10000

10000

011111

5055

Muud erisoodustustena makstavad kulud

1000

1000

011111

5061

Maksud erisoodustustelt

20094

20094

011111

5062

Sotsiaalmaks

195000

195000

286000

 

 

011111

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

2000

2000

05400

5500

Administreerimiskulud

15000

011111

5500

Administreerimiskulud

190500

190500

05400

5502

Uurimiss ja arendustööde ostukulud

303283

303283

011111

5503

Lähetuskulud

1000

1000

05400

5512

Rajatiste majandamiskulud

220000

220000

011111

5504

Koolituskulud

2000

2000

05400

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

0

011111

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

11000

11000

05400

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

15000

011111

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

8000

8000

Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse
haldus)

537771

011111

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

1500

1500

05600

5053

Sõidukulud erisoodustusena

27500

27500

011111

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

1000

1000

05600

5061

Maksud erisoodustustelt

18800

18800

011111

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

5000

5000

05600

5500

Administreerimiskulud

44012

011111

608

Muud tegevuskulud

598964

598964

05600

5502

Uurimiss ja arendustööde ostukulud

364959

364959

Volikogu esimehe fond

40000

0

40000

05600

5503

Lähetuskulud

3000

3000

05600

5504

Koolituskulud

30000

30000

05600

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

49500

49500

601 2

Riigilõivukulu

0

Kalmistud

100000

0

100000

06602

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

30000

s6499

23501

06602

5512

Rajatiste majandamiskulud

70000

06602

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

0

6499

6499

Heakord

1700000

0

1700000

1000

011112

05600

011112

5054

Toitlustuskulud erisoodustusena

3000

1600

4600

011112

5061

Maksud erisoodustustelt

1000

2200

3200

011112

5500

Administreerimiskulud

20000

s2200

17800

05600

011112

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

16000

s1600

14400

06602

011121

0

21747414

s450

450

14550

450
15000

0

s1000

1000

537771

43012

1000

vallavalitsus

21747414

011121

5000

Valitavate, Riigikogu ja Vabariigi Presidendi
poo

656400

656400

011121

5001

Avaliku teenistuse ametnike töötasu

10717600

10717600

011121

5002

Töötajate töötasu

292000

292000

066051

011121

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

130000

130000

066051

4528

muudele residentidele

0

066051

1554

Masinate ja seadmete, sh transpordivahendite
soeta

50000

066051

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

700000

s420000

280000

066051

5062

Sotsiaalmaks

230000

s123200

106800

066051

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

2100

s1100

1000

066051

5500

Administreerimiskulud

40000

066051

5512

Rajatiste majandamiskulud

260000

066051

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

130000

066051

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

4000

4000

066051

5516

Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a.
info

115000

115000

066051

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 5000

066051

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

163900

Muusikakool

3946186

011121

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

39965

39965

011121

5053

Sõidukulud erisoodustusena

210000

210000

011121

5054

Toitlustuskulud erisoodustusena

15000

15000

011121

5055

Muud erisoodustustena makstavad kulud

17000

17000

011121

5061

Maksud erisoodustustelt

257938

257938

011121

5062

Sotsiaalmaks

3892680

3892680

011121

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

35388

35388

011121

5500

Administreerimiskulud

1481368

1481368

011121

5502

Uurimiss ja arendustööde ostukulud

20000

20000

011121

5503

Lähetuskulud

50000

50000

011121

5504

Koolituskulud

150000

150000

011121

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

1725620

1725620

011121

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

560000

011121

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

1150000

1150000

011121

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

114000

114000

011121

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

39000

011121

5539

Muu erivarustus ja erimaterjalid

3000

011121

601

Maksus, riigilõivus ja trahvikulud

5950

6900

12850

011121

601 2

Riigilõivukulu

5950

6500

12450

011121

601 4

Kautsjon

0

400

400

011121

608

Muud tegevuskulud

184505

Vallavanema fond

40000

011122

s39800

32900

520200

71900
3000

184505
0

40000

1000
50000

40000
544300

804300
130000

5000
163900
0

3946186

081051

4528

muudele residentidele

5390

5390

081051

5002

Töötajate töötasu

2169018

2169018

081051

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

452377

452377

081051

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

27850

27850

081051

5061

Maksud erisoodustustelt

19036

19036

081051

5062

Sotsiaalmaks

865061

865061

081051

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

7865

7865

081051

5500

Administreerimiskulud

53600

53600

081051

5503

Lähetuskulud

6500

6500

081051

5504

Koolituskulud

10000

10000

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

156081

156081

13000

13000

011122

4528

muudele residentidele

5000

011122

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

0

7502

7502

081051

011122

5062

Sotsiaalmaks

0

2476

2476

081051

5513

011122

5500

Administreerimiskulud

20000

s7500

12500

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

011122

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

0

4602

4602

081051

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

33000

081051

5515

60000

011122

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

15000

s7080

7920

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

081051

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

1000

1000

Maakorraldus

600000

0

600000

081051

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

4408

4408

04210

5000

081051

70000

33000
s6000

54000

04210

5053

Sõidukulud erisoodustusena

33000

33000

081051

5524

Õppevahendid

10000

04210

5061

Maksud erisoodustustelt

22560

22560

081051

5525

52000

6000

58000

04210

5500

Administreerimiskulud

192440

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

04210

5504

Koolituskulud

10000

10000

081052

Kunstikool

2315000

0

2315000

04210

5512

Rajatiste majandamiskulud

280000

280000

081052

4528

muudele residentidele

1300

04210

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

22000

22000

081052

5002

Töötajate töötasu

1203000

1203000

081052

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

20000

20000

s2500

189940

10000

1300

04210

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

30000

30000

04210

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

5000

5000

081052

5055

Muud erisoodustustena makstavad kulud

250

250

04210

601 2

Riigilõivukulu

5000

2500

7500

081052

5061

Maksud erisoodustustelt

100

100

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

553283

0

553283

081052

5062

Sotsiaalmaks

403590

403590

05400

 

 

081052

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

3669

081052

5500

Administreerimiskulud

31000

3669

0911011

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 23000

23000

44000

0911011

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

3000

3000

081052

5503

Lähetuskulud

081052

5504

Koolituskulud

10000

10000

0911012

Pargi lasteaed

8558416

10000

10000

0911012

4134

Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis)

8580

081052

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

442200

428864

0911012

41341

Koolipiim

8580

0911012

5002

Töötajate töötasu

2177896

10000

0911012

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

30000

30000

0911012

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

35892

35892

0911012

5061

Maksud erisoodustustelt

24534

0911012

5062

Sotsiaalmaks

728606

728606

0911012

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

6624

6624

0911012

5500

Administreerimiskulud

25800

25800

0911012

5504

Koolituskulud

42091

42091

0911012

55041

Koolituskuludsvald

15000

15000

336

0911012

55042

Koolituskuludsriiklik

27091

27091

2000

0911012

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

1710273

1710273

0911012

5512

Rajatiste majandamiskulud

12000

12000

0911012

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

3000

3000

0911012

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

10000

10000

0911012

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

8000

8000

0911012

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

185000

185000

0911012

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

30000

30000

0911012

5524

Õppevahendid

110880

110880

7000

7000

13000

s13336

081052

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

10000

081052

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

33000

33000

081052

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

30000

30000

081052

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

4000

4000

081052

5523

Teavikud ja kunstiesemed

10000

10000

081052

5524

Õppevahendid

90891

90891

081052

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

10000

10000

081052

5539

Muu erivarustus ja erimaterjalid

0

081052

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

2000

SeltsitegevussViimsi õpilasmalev

250000

0

250000

08209 1

336

08209 1

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

150500

14900

165400

08209 1

5062

Sotsiaalmaks

45895

4917

50812

08209 1

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

550

183

733

08209 1

5512

Rajatiste majandamiskulud

5500

5500

08209 1

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

10000

10000

08209 1

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

20000

08209 1

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

1500

1500

08209 1

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

8000

8000

0911012

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

08209 1

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 7055

7055

0911012

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 10000

08209 1

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

1000

1000

0911012

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

1500

Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus

180192

Leppneeme lasteaed

3390740

08600

s20000

0

0

180192

08600

5053

Sõidukulud erisoodustusena

18000

18000

08600

5061

Maksud erisoodustustelt

12304

12304

08600

5500

Administreerimiskulud

42888

42888

08600

5503

Lähetuskulud

0

2450

2450

08600

5504

Koolituskulud

10000

s2450

7550

08600

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

70000

08600

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

0

08600

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

12000

08600

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

15000

Piilupesa lasteaed

11714367

0911011

s1593
0

8558416
8580
8580

s3636

3636

2174260

28170

10000
1500
0

3390740

0911014

4134

Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis)

3774

3774

0911014

4134

Koolipiim

3774

3774

0911014

5002

Töötajate töötasu

1195234

0911014

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

20000

s2436

1192798
20000

0911014

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

6003

0911014

5061

Maksud erisoodustustelt

4104

1593

0911014

5062

Sotsiaalmaks

401027

401027

12000

0911014

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

3646

3646

0911014

5500

Administreerimiskulud

19600

19600

0911014

5504

Koolituskulud

26546

26546

0911014

55041

Koolituskuludsvald

13000

13000

0911014

55042

Koolituskuludsriiklik

13546

13546

0911014

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

1452506

1452506

0911014

5512

Rajatiste majandamiskulud

40000

40000

0911014

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

6000

6000

0911014

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

7000

7000

0911014

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

16000

16000

115000

115000

70000
1593

0911014

0

13407
11714367

6003
2436

6540

0911011

4134

Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis)

21475

21475

0911011

41341

Koolipiim

21475

21475

0911011

5002

Töötajate töötasu

5191718

0911011

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

75000

75000

0911011

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

23279

23279

0911011

5061

Maksud erisoodustustelt

15912

0911011

5062

Sotsiaalmaks

1738017

1738017

0911011

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

15800

15800

0911014

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

0911011

5500

Administreerimiskulud

59900

59900

0911014

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

10000

10000

0911011

5504

Koolituskulud

92727

92727

0911014

5524

Õppevahendid

52800

52800

0911011

55041

Koolituskuludsvald

25000

25000

0911014

5525

5000

55042

Koolituskuludsriiklik

67727

67727

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

5000

0911011
0911011

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

3463186

3463186

0911014

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 5500

5500

0911014

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

1000

0911011

5512

Rajatiste majandamiskulud

82400

82400

0911015

Randvere lasteaed

12963063

0911011

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

18000

18000

0911015

4134

Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis)

11095

0911011

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

20000

20000

0911015

41341

Koolipiim

11095

0911011

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

101500

101500

0911015

5002

Töötajate töötasu

3345068

0911015

5005

70000

70000

0911011

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

500000

500000

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

0911011

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

35000

35000

0911015

5051

Õppekulud, õppelaen erisoodustusena

2522

2522

0911011

5524

Õppevahendid

221453

221453

0911015

5061

Maksud erisoodustustelt

1723

0911011

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

13000

13000

0911015

5062

Sotsiaalmaks

1126972

1126972

0911015

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

10245

10245

s5503

5503

5186215

21415

1000
0

12963063
11095
11095

s5515

5515

3339553

7238

 
0911015

5500

Administreerimiskulud

40000

40000

0911015

5504

Koolituskulud

60636

60636

0911015

55041

Koolituskuludsvald

20000

20000

0911015

55042

Koolituskuludsriiklik

40636

40636

0911015

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

7687110

7687110

0911015

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

22000

22000

0911015

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

15000

15000

0911015

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

57000

57000

0911015

5521

Toiduained ja toitlustusteenused

340000

340000

0911015

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

35000

35000

0911015

5524

Õppevahendid

109692

109692

0911015

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

10000

10000

0911015

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 17000

17000

0911015

5540

092102 1

Muud mitmesugused majanduskulud

2000

Püünsi Koolsvald

6269553

2000
0

6269553

092102 1

4134

Toitlustustoetused (õppetoetuste grupis)

9553

9553

092102 1

41341

Koolipiim

9553

9553

092102 1

5002

Töötajate töötasu

2807500

2807500

092102 1

5005

Töövõtulepingu alusel füüsilistele isikutele
makst

100000

100000

092102 1

5054

Toitlustuskulud erisoodustusena

1000

1000

092102 1

5055

Muud erisoodustustena makstavad kulud

500

500

092102 1

5061

Maksud erisoodustustelt

0

092102 1

5062

Sotsiaalmaks

959475

959475

092102 1

5064

Töötuskindlustusmakse kulu

8723

8723

092102 1

5500

Administreerimiskulud

152000

152000

092102 1

5503

Lähetuskulud

25000

25000

092102 1

5504

Koolituskulud

25000

25000

092102 1

5511

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiss
kulud

1465802

1465802

092102 1

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

105000

092102 1

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

200000

200000

092102 1

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

170000

170000

092102 1

5516

Masinate ja seadmete ülalpidamise kulud, v.a.
info

35000

35000

092102 1

5522

Meditsiinikulud ja hügieenitarbed

33000

33000

092102 1

5523

Teavikud ja kunstiesemed

40000

40000

092102 1

5524

Õppevahendid

70000

70000

092102 1

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

10000

10000

092102 1

5532

Eris ja vormiriietus, v.a kaitseotstarbelised kulu 20000

20000

092102 1

5539

Muu erivarustus ja erimaterjalid

12000

12000

092102 1

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

20000

20000

Muu haridus, sh hariduse haldus

440000

0

435280

09800

4139

Preemiad ja stipendiumid

10000

13000

23000

09800

5053

Sõidukulud erisoodustusena

18000

18000

09800

5054

Toitluskulud erisoodustusena

2000

2000

09800

5061

Maksud erisoodustustelt

12000

12000

09800

5500

Administreerimiskulud

76000

09800

5503

Lähetuskulud

30000

30000

09800

5504

Koolituskulud

10000

10000

09800

5513

Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a
kaitseotstarbeli

10000

10000

09800

5514

Infos ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud

5000

5000

09800

5515

Inventari kulud, v.a infotehnoloogia ja
kaitseotst

6000

6000

09800

5525

Kommunikatsioonis, kultuuris ja vaba aja
sisustamis

261000

s13000

248000

09800

5540

Muud mitmesugused majanduskulud

0

4720

4720

09800

32093

s32093

s4720

§ 2. Alaeelarvete kulu liikode eest vastutavatel isikutel tagada eelarve täitmine.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

32093

72907

71280

 

11. august 2009 nr 37
Aadressi määramine Tammneeme külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra”:
§ 1. Määrata Tammneeme külas maaüksusele Osvaldi (katastritunnusega 89001:003:3440) aadress
siks Tädu tee 7, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 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
11. august 2009 nr 38
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra”:
§ 1. Määrata Randvere külas maaüksusele Karjamaa (katastritunnusega 89001:010:0013) aadressiks
Länneaia tee 6 // Karjamaa, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 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
11. august 2009 nr 39
Katastriüksusele nimetuse määramine Kelnase külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadress
siandmete süsteem”, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohas
nime määramise korra” ja Einer Piirisaar 03.08.2009.a avalduse alusel:
§ 1. Määrata Kelnase külas kinnistu, nimetusega Viigi, koosseisu kuuluvale katastriüksusele katasts
ritunnusega 89001:002:0045 nimetuseks Viiperi.
§ 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
11. august 2009 nr 40
Viimsi valla valimisjaoskondade moodustamine
Määrus kehtestatakse “Euroopa parlamendi valimise seaduse” § 7 lõike 2, “Riigikogu valimise seas
duse” § 8 lõike 2 ja “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” § 10 lõike 2 alusel:
§ 1. Moodustada Viimsi valla territooriumil valimiste korraldamiseks 4 valimisjaoskonda järgmis
selt:
1) Valimisjaoskond nr 1 (Viimsi alevik, Kelvingi küla, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla,
Rohuneeme küla, Naissaar). Valimisjaoskond asub Viimsi alevikus Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas.
2) Valimisjaoskond nr 2 (Haabneeme alevik, Pringi küla). Valimisjaoskond asub Haabneeme alevis
kus Randvere tee 8 Viimsi Keskkoolis.
3) Valimisjaoskond nr 3 (Laiaküla küla, Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, Pärnamäe
küla, Randvere küla, Tammneeme küla, Äigrumäe küla). Valimisjaoskond asub Randvere külas Kis
buvitsa tee 1 Randvere külakeskuses.
4) Valimisjaoskond nr 4 (Idaotsa küla, Kelnase küla, Lääneotsa küla). Valimisjaoskond asub Prangli
saarel Idaotsa külas Prangli Põhikoolis.
§ 2. Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine toimub valimisjaoskonnas nr 1.
§ 3. Valijal, kelle elukoha andmed Viimsi vallas on rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega,
saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 07.04.2009. a määrus nr 19.
§ 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
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Elage hetkes,
spontaanselt
ja plaanideta!

Uhke maja ja hunnik asju
ei tee meid õnnelikuks.
Õnnelikuks teevad meid
emotsioonid ja elamused.
Olen Hispaanias olles aru
saanud, et eestlastel on tõsiss
seid probleeme spontaanselt
elamisega ning et oleme liiga
planeerivad. Kohati on mul
justkui tunne, et Eestis on kirjs
jutamata reegliks see, et kõigs
geks peab olema plaan – kui
pole plaani, pole elu!

Meil peab olema plaan

Näiteks põhikooli lõpetamisel
peab noorel olema juba kindls
lalt teada, kuhu ülikooli minna.
Peab olema plaan, mida edasi
õppida ja milliseid lõpueksams
meid selleks keskkoolis on
vaja teha. Sest kohe kümnenda
klassi alguses hakkavad kõik
küsima, et kas sa, tibukene,
juba tead, kuhu edasi õppima
minna, ning õpetajad kuklasss

se sosistama, et kohe-kohe on
lõpueksamid tulemas ja miks
te üldse ei õpi (siinkohal tervs
vitused õpetaja Kirsile!). Ja
mida lähemale keskkooli lõpuls
le, seda tihedamaks pinnimine
muutub. Kui keegi tuleb väljs
ja plaaniga, et tahaks hoopis
maailma avastama minna ja
natukenegi ülikooliga oodata,
peetakse teda napakaks. Sest
mis laps see ilma kõrghariduss
seta on!
Pärast ülikooli lõpetamist
peab olema kohe plaan, kuhu
tööle minna, milline auto soets
tada, milline korter üürida või
osta ning kui palju peab töötams
ma, et seda kõike endale lubads
da. Küsimusega, mida sa peale
kooli lõppu teed, pommitatakss
se igast ilmakaarest. Ja katsu
sa siis kõigile vastust võlgu
jääda või vastata lihtsalt – ma
tõesti ei tea!
Mina tundsin end peale
ülikooli lõppu imelikuna, kui

otsustasin, et kohe magistriõpps
pesse ei astu. Mu vend ju seda
tegi, kuidas siis mina mitte?
Olen ju alati olnud õpihimulins
ne ja viieline. Ja kui siis hakks
kasin veel kellelegi rääkima, et
mul on hoopis salaplaan minns
na vabatahtlikuna välismaale,
küsiti selle peale: “Aga kes
siis raha teenib?”. Tere, talv!
Maailmas on nii palju muud
peale raha... Jah, rahata ei saa,
samas ei maksa ka elada ainult
selleks, et tarbida! Hispaanias
olles olen hakanud aru saama,
kuivõrd inimesed üle tarbivad.
Veel mõned näited eestlasts
te planeeritusest. Näiteks teab
enamus noori juba nädala algs
guses väga hästi, millises klubs
bis mis pidu on ning kuhu listi
end peab kirja panema, et odavs
vamalt klubisse sisse saada.
Jess, plaan nädalavahetuseks
olemas! Või näiteks on mul sõbrs
ranna, kes jaanuaris oli kõik
oma nädalavahetused kuni
aprilli lõpuni ära planeerinud.
Ta teadis täpselt, millal, kus ja
mida teeb. Hullumeelne!
Samuti olen rääkinud viims
masel ajal mitme sõbraga Eests
tist, kes mõlgutavad pidevalt
mõtteid, et tuleks ikka Eestist
natukeseks ära kolida, keelt
õppida ning lihtsalt elada.
Olen neile korduvalt öelnud,
et laske käia, pakkige asjad
ja tuld! Mitte keegi neist pole
oma mõtteid aga veel teoks
teinud. Miks? Sest puudub
PLAAN! Kui pole plaani, ei
saa ju minna. Kuidas ma lihtss
salt lähen nii, et mul pole tööega elukohta?
Võib-olla pole ma õige inims
mene seda kommenteerima,
kuna mul oli siia tulles kõik
olemas, kuid arvan, et selline
hetkeline otsus ning n-ö lambs
bist minemine annab kõige pars
rema kogemuse. Inimesed on
seda varemgi teinud ja kenasti
hakkama saanud.

Jah, võib juhtuda, et tulls
lakse kiiresti tagasi ning seda
“põrumist” ilmselt kõik kardavs
vadki. Aga igal pool ei saagi
õnnelik olla ning kõik kohad ei
saagi meeldida. See on täiesti
normaalne. Kuid kui ei proovi,
siis ei saa ju seda ka kunagi
teada – ei saa kogemust ega
seiklusi, millele tulevikus tags
gasi vaadata.
Mulle hõõrutakse siiani
nina alla, kui ma oma eelmisel
Hispaania vallutamise katsel
5 päeva hiljem kenasti tagasi
Eestis olin, aga mulle tõesti ei
meeldinud seal ning olen täna
120% veendunud, et tegin siis
õige otsuse.

Üleplaneeritud
kalendrid

Näitena võib veel välja tuua
niivõrd lihtsa asja kui sõbranns
na või sõbraga kohvile minek.
Kui ikka helistad nädala kesks
kel sõbrannale ja ütled, et olen
poole tunni pärast su ukse taga
ja lähme istume kusagil, siis
võid rohkem kui kindel olla, et
selle plaaniga võid sa üksi edass
si tegelda, sest sulle vastatakse
kategooriliselt. Ole õnnelik,
kui saad temaga “kohtumise“
kokku lepitud järgmise nädals
la sisse! Miks see nii on? Sest
meie graafikud on üleplaneers
ritud ning isegi sõprade või
vanemate külastamiseks pole
enam aega...
Kui vaatame eestlaste kals
lendrit, siis see on lausa kohs
hutav. Hommikul üles, tööle,
trenni, koju, magama. Teeme
päevas miljon asja, oleme tööns
narkomaanid ja unustame seets
tõttu tihtipeale, mis on elus
tegelikult tähtis – elamise! Siinks
kohal tekib küsimus: kas me
oleme õnnelikumad, kui rabams
me ennast lõhki, teame täpselt,
palju päeva jooksul oleme kords
da saatnud, palju närve kulutans
nud, ning elame vaid selleks,

Noorte freestyle tantsugrupp
RIVER ISLAND

Ekstreemsport ja tänavakultuur
Hispaanias

Viimsi Huvikeskuse peeglisaalis toimuvad alates sügisest
kolmandat aastat Club Freestyle tantsutunnid.
Treeningukavade õppimise ajal saab piisava füüsilise koormmuse ning samas õpitakse rütmi- ja muusikatunnetust. Igas
trennis pööratakse suurt tähelepanu ka lihastreeningule, vasttupidavusele ja kehahoiaku treenimisele. Kavadega käiakse
ka esinemas.
Mõned näited: tänaseks oleme olnud esindatud Schoolpartyl, Viimsi Huvikeskuse ja Viimsi Keskkooli üritustel ning
Tallinna Merepäevadel. Käesoleval aastal on grupi parimatel
võimalus pääseda ka koolitantsufestivalile.
Treener Liis on Club Visioni resident-tantsija, kes on tantsinnud järgmistele artistidele: Pakito, Starsplash ja Global Deejays,
Pulsedriver, Brooklyn Bounce, Groove Coverage, Pendulum,
Cool D, A-Rühm, Niki ning on ühtlasi ka ansamblite Släm ja
Mad Masterz liige. Aeg-ajalt annavad trenne ka külalistreenerrid teistest tantsuklubidest.
Ootame meiega liituma 8–18-aastaseid tantsuhuvilisi!
Sellest sügisest on trenni oodatud ka poisid, kelle jaoks
moodustatakse eraldi grupp.
Treeningud toimuvad NELJAPÄEVITI ja PÜHAPÄEVITI k 15–18.
Lisainfot ja pilte leiate Viimsi Huvikeskuse kodulehelt
www.huvikeskus.ee (alajaotuses Huviringid > laste ja noorte
tantsuringid > River Island).
Info ja registreerumine: liina.joesaar@mail.ee, tel 56 926 866.

Septembris osalevad viis Viimsi noort rahvusvahelisel
noorsoovahetusel “Street extreme” Hispaanias.
Septembri lõpus sõidavad viis noort osalema Hispaanias
Alicantes toimuval rahvusvahelisel noorsoovahetusel “Street
extreme“. Ekstreemspordile ja tänavakultuurile keskenduva
projekti eesmärk on leida vastus küsimusele, kuidas on tännavakultuur ja ekstreemsport mõjutanud tänapaeva noorte
elustiili ja mõtlemist ning ühiskonda üldiselt. Lisaks saavad
noored võimaluse õppida tundma üksteise kultuure ning vahhetada ideid edasise koostöö arendamiseks Euroopa noorsoottöös.
Kümnepäevase projekti jooksul võtavad noored osa paljuddest tegevustest nagu töötaod, diskussioonid, videode tegemmised, külastused kohalikesse noorsooasutustesse, rahvusvahhelised õhtud jne. Vahetusest võtavad osa 25 noort Eestist,
Lätist, Inglismaalt, Itaaliast ja Hispaaniast.
Käesoleva projekti on kirjutanud hetkel Hispaanias vabattahtlikuna elav Viimsi noor Triin Rebane. Rahvusvahelised
noorsoovahetused kuuluvad Euroopa Komisjoni poolt rahastattava programmi “Euroopa Noored” tegevuste alla. Kui soovid
programmi kohta rohkem informatsiooni, liitu Viimsi noorte
meilinglistiga!

Viimsi Noortevolikogu

et töötada? Või oleme õnneliks
kumad siis, kui naudime seda,
mida teeme, võtame asju rahuls
likumalt, paneme ümberringi
toimuvat tähele ja elame täisvs
väärtuslikku elu? Jah, töötada
tuleb selleks, et oleks raha teha
seda kõike, mida süda ihkab,
kuid mitte selleks, et naabrist
parem olla ja töönarkomaanina
surra...
Ma ei heida siinkohal kells
lelegi midagi ette. Veel paar
kuud tagasi olin ise täielik
musternäidis oravast rattas.
Hommikul äratuskell, heal juhs
hul hommikusöök, töö ja kohs
hustused, kiiruga koju (seejuurs
res tavaliselt kiirust ületades),
poeskäik, söök, trenn, puhkus
õhtul teleka ees, lugemine, halvs
vimal juhul töö jätkamine või
lihtsalt aja raiskamine MSNis. Ja nii ikka ja jälle päevast
päeva. Ja kui ma olin õhtul
juba koju jõudnud ja riided ära
vahetanud, siis uuesti kodust
väljasaamine oli kohati nagu
tuumafüüsika. Olin enamasti
väsinud ning lihtsalt enam ei
jaksanud, higipull oravana ratts
tas jooksmisest otsa ees, tuju
paha tuju ja nägu vingus.

Kannapööre

Siin on mu elu teinud täieliku
kannapöörde – teen asju, mis
mulle tegelikult meeldivad
ning milleks mul tavaliselt kuns
nagi Eestis aega ei olnud. Olen
muutunud igatpidi spontaansems
maks ning olen avastanud, et
praeguse elustiili juures olen
märksa õnnelikum ja rõõmsams
meelsem. Ja ma pole ära keers
ranud, vaid lihtsalt oma elu
prioriteedid ringi mõelnud.
Väärtustan rohkem aega
iseendaga, sõpradega, perega
ning kõige sellega, mis mu
südame kiiremini põksuma pans
neb. Olen aru saanud, et elada
selleks, et töötada, on täielik
rumalus. Jah, kellele ei meelds

diks olla rikas, kuid ka raha
otsas istumine ei tee meid rahs
huolevaks, sest alati on ju mids
dagi, mida veel tahaks...
Kuhu ma oma jutuga jõuda
tahan? Palun inimesed, elage
spontaanselt – kõigeks pole
vaja plaani! Pange tähele asju,
mis teid ümbritsevad! Olgu
need seotud teie endi, pere,
sõprade, koduloomade või
kogu ühiskonnaga.
Millal te näiteks viimati
helistasite lähedasele ja küsiss
site tõsiselt lihtsalt küsimuse:
“Kuidas sul läheb?”. See võib
küll vahel tunduda totter, kuid
on lausa uskumatu, kui vähess
sed inimesed küsivad teistelt
tõsiselt mõeldes, kuidas läheb.
Ja kui ei lahe hästi, siis öelgegi
seda, mitte ärge hakake end ja
teisi petma, et kõik on super.
Kurtke natuke, elage negatiivns
ne endast välja!
Kui läheb suurepäraselt,
siis on kõik ju fantastiline!
Minge nädalavahetusel oma
lemmikkohta või tehke midags
gi, mis meeldib. Võtke selleks
aega! Tundke rõõmu lõppevast
suvest! Unustage mured, sest
nagunii paljusid neist ei suuda
me ise lahendada.
Kui keegi helistab, keda
pole kaua näinud, siis minge
ja tehke midagi koos nüüd ja
kohe, sest muidu on siililegi
selge, et te ei näe üksteist niips
pea. Kui tekib isu teha midagi,
mis tundub esmapilgul täiesti
absurdne, tehke seda, kui see
teid õnnelikumaks teeb. Ja
vahet pole, mis teised sellest
arvavad…
Elage hetkes, spontaanselt
ja plaanideta! Uhke maja ja
hunnik asju ei tee meid õnneliks
kuks. Õnnelikuks teevad meid
emotsioonid ja elamused, mills
lest teistele õhinaga rääkida
ning mida vanast peast meenuts
tada....

Triin Rebane

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 20.08.09

Tere tulemast!

• Kristina ja Asso Noorel sündis 15. juunil tütar Sandra Victoria.
• Helen Serka-Sanchezel ja Gabriel Sanchez Rodriguezel sündis
10. juulil poeg Joakim.

• Ingrid Põldroosil ja Jarmo Kõsteril sündis 24. juulil tütar Mirell.
• Thea Nugisel ja Harry Vaheril sündis 1. augustil poeg Georg.
• Eleon ja Meelis Lassil sündis 4. augustil tütar Delisa.
• Kerli ja Raul Hansenil sündis 5. augustil tütar Marion Emma.
• Christiin Pilistel ja Priit Pihtil sündis 6. augustil tütar Karolin.
• Sofja ja Aleksandr Tsõgankovil sündis 8. augustil tütar
Violetta.

• Natalia ja Aivar Jürvesel sündis 9. augustil tütar Elizabeth.
• Piret ja Andres Randveerul sündis 12. augustil poeg Rasmus.
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SPORT
Harjumaa ning Eestimaa Spordiliidu Jõud
lahtised meistrivõistlused kergejõustikus
Kosel peeti 8. augustil koos Harjumaa ning Eestimaa
Spordiliiduga Jõud lahtised meistrivõistlused
kergejõustikus.
Viimsist oli kohal kümmekond sportlast, kellest mitmel
õnnestus võistlustelt naasta särava tulemusega.
B-klassi (sündinud 1994 ja hiljem) tüdrukutest saavutas
Diana Halla 800 m jooksus ajaga 2.43,51 Harjumaa arvestuses
esikoha ning vabariiklikus arvestuses pronksmedali. Samas
jooksus osalenud Merilin Vihmaru sai maakondlikus arvestuses
teise ja vabariiklikus konkurentsis kuuenda koha. Kõrgushüppes
1.40 ületanud Diana Halla sai selle tulemusega Harjumaa
pronksi ja vabariiklikus konkurentsis seitsmenda koha.
A-klassi (sündinud 1992–1993) noormeestest võitis IvoBrent Õunapuu odaviske tulemusega 43.98, mis vabariiklikus
arvestuses andis viienda koha. Kert Pütsepp jooksis 100 m
ajaga 11,58, millega jõudis harjumaalaste seas hõbemedalile ja
vabariiklikult koha võrra allapoole – kolmandaks.
Põhiklassi meeste kettaheites võistelnud Kalle Reinart
võitis tulemusega 41.95 Harjumaa meistritiitli ja kolmanda
koha vabariiklikus arvestuses.
Jaanus Viide sai odaviske tulemuseks 47.06, millega sai
maakondlikult teise ja vabariiklikult kolmeteistkümnenda
koha.
Harjumaa meistrivõistlustel veteranide vanuseklassis
arvestust ei peetud, mistõttu mõõtsid eakamad atleedid jõudu
vaid vabariiklikus konkurentsis ja ühes vanuseklassis. Sellest
hoolimata saavutas Erni Nõmm, kel sünniaastaks 1941,
kettaheites hõbemedali tulemusega 24.86. Võitjaks tuli Ernist
28 aastat noorem Arvi Lepp Lääne-Virumaalt tulemusega
41.52.

muinaseestlasteks või viikingiteks. Kokku tuli takuseid-karvaseid
ja sarvilisi viieteistkümnest paigast.
Kõik esimese päeva võistlused peeti äsjavalminud
kindlusemüüride vahel, kusjuures vahenditeks olid enamjaolt
piigid, odad ja vibud.
Võrreldes eelmise aasta 9. kohaga saavutasid Viimsi kandist
tulnud muinaseestlased sel korral veidi parema 7. koha, millega
võib igati rahul olla.
Järgmisel suvel korraldab spordipäeva seekord võitjaks tulnud
Keila vald.

ÜRITUSTEST TULEMAS:

Pildil on muinasviimsilased jõudnud avamisele. Vasakult: Enno
Selirand, Marianne Leppmets, Marion Aare, Eleri Riks, Tiia Tamm,
Marje Plaan, Ott Kask, Kristi Tomingas, Rein Annuk, Harri Lugu
(lipuga) ja Renee Villemson.

Harjumaa omavalitsustöötajate ja
volikoguliikmete spordipäev

Spordipäev peeti viikingite külas, kus osalejatel tuli kehastuda
muinsaeestlasteks või viikingiteks.
Harjumaa omavalitsustöötajate ja volikoguliikmete
spordipäev peetakse suviti kahepäevasena. Sellesuvise
korraldajaõiguse saanud Rae vald otsustas mängud oma õuelt
ära viia ja kokkusaamine toimus hoopis Kose vallas Viikingite
külas. Kohale vastavalt tuli ka osalejatel ümber kehastuda kas

sobilik päev avaveeujumiseks
– nii mõnigi sai lisaks sportlikule
pingutusele veel ka päikeselt
jumeka ilme näole.
Kaks meest – Henri Kaarma
ja Priit Vehm – jätkasid neile
juba omaks saanud traditsioonis
ujumispükstes ja ilma kalipsota
ning Andres Olvik proovis
maailmas
palju
kõmuainet
pakkuva võistlustrikoo Arena XGlide sobivust avaveeujumiseks.
Kõik ülejäänud pidasid mõistlikuks ujuda kalipsos, sest tervis
ikka ennekõike.
Ujujaid saatis kolm paati,
millest igaüks hoidis end vastava
kiirusgrupi ujujate tempos. Kõik
läbisid distantsi probleemideta
ja katkestajaid ei olnud.
Peale
õnnelikku
päralejõudmist sõidutas külavanem
seltskonna oma isikliku maasturautoga mööda safarit meenutavaid Prangli külateid saarevanema koduõuele, kus võeti
väikest einet ja mõnuleti
päikese käes. Peremees kostitas
mere tagant tulnuid kastitäie
kuumsuitsutatud lestadega, mis
mõneks ajaks ujujaile tegevust
andsid. Üsna pea kostusid juba
metsatuka tagant sinna Eesti
Vabariigi taasiseseisvumispäeva

12. september k 10 TENNISE VÄLISHOOAJA
LÕPETAMINE – Viimsi mõisapark
IGAMEHE PAARISMÄNG, täiskasvanutele – tenniseväljakud
Korraldaja: A. Ojassalu Tenniseklubi / Viimsi Vallavalitsus
Vajalik eelregistreerimine: Kristjan Pakk, tel 56 226 004,
kristjanpakk@gmail.com
13. september k 13–15 Viimsi Spordihall SULGPALLIPÜHAPÄEV ALGAJATELE IGAS VANUSES
Korraldaja: Viimsi Sulgpalliklubi
Soovitav eelregistreerimine: Aigar Tõnus, tel 56 90 2481,
aigartonus@hotmail.com
15. september k 11 VÄIKELASTE RANNAJOOKS
– Haabneeme rand
Lasteaia- ja kodustele kuni 7-aastastele lastele
Korraldaja: MLA Viimsi Lasteaiad
18. september Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused STAADIONITEATEJOOKSUDES
– Kose staadion
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
19. september k 12 Kindral Johan Laidoneri
OLÜMPIA-TEATEJOOKS – Laidoneri mõis
Korraldaja: J. Laidoneri Selts
24.–29. september Harjumaa koolidevahelised
meistrivõistlused JALGPALLIS (poisid kuni 7. klass;
8.–9. klass ja 10.–12. klass)
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

Tiia Tamm,
Viikingite küla kindlusemüüride vahel on käimas viikingite
viievõistlus. Keegi harjutab, keegi peab kohut ning kes veel või
enam ei võistle, vaatab pealt. Fotod: Katrin Markii.

Hooaeg lõppes ujumisega Leppneemest
Pranglile
Leppneemest Pranglile ujumisega pandi selle suve avaveeujumistele punkt.
20. augustil lõpetas Viimsi
Veeklubi Leppneeme sadamast
Pranglile ujumisega oma tänavusuvise avaveeujumiste sarja.
Distantsi pikkus Leppneemest
Mõigi sadamasse tuli kokku 12
km. Ettevõtmises osales kokku
11 ujujat, neist 9 Viimsi Veeklubist, kelle hulgas ka kaks
naisesindajat. Seltskonda kuulusid Erika Tuvike, Kinne Tõnnison,
Jürgen Jänese, Rain Berezin,
Sten Berezin, Romet Tepper,
Henri Kaarma, Piit Vehm,
Bruno Nopponen, Teet Daaniel,
neile lisaks veel tänavu suvel
ujumise MM-il osalenud Kalevi
Ujumiskooli esindaja Andres
Olvik.
Ujumist alustati kell 13 Leppeneeme sadamast ja pisut
vähem kui 3,5 tunni pärast said
esimesed juba Prangli kuumal
liival varbaid soojendada.
Vesi oli põhjalahe kohta soe,
pinnalt mõõdetuna umbes 17–
19 kraadi ja ka ilmataat pakkus
viimase aja ekstreemsetele
oludele
vahelduseks
kerge
maheda
tuulega
mõnusat
suvist sooja ilma. Nii et igati

SEPTEMBRIST AVATAKSE UUS LASTEGRUPP
ALGAJATELE SULGPALLIHUVILISTELE !
TREENER AIGAR TÕNUS, tel 56 90 2481,
aigartonus@hotmail.com

tähistama tulnud puhkpilliorkestri
pasunahääled ning üheskoos
suunduti läbi männimetsa mere
äärde külaplatsile rahvapeost osa
saama. Lisaks Piirivalve puhkpilliorkestrile
laulis
rahvale
lustiks ammu tuttavaid ja tantsule kaasakiskuvaid laule ka
Vello Orumets.
Õhtu lõppes paadiralliga tagasi
Leppneeme sadamasse ning
toredat päeva jääb meenutama
väike pildijäädvustus toimunust.
Hooaja viimane üritus läks
igati korda ja tundub, et see ei
jää veeklubi viimaseks ujumiseks
Pranglile.

Aitäh saatepaatide meeskondadele, eriti suured tänud
Berezinite perele, kes terve suve
on olnud avaveeujumistega
hõivatud ja kelleta poleks
tõenäoliselt
saanud
ühtki
pikemat ujumistuuri ette võtta.
Eriti tahaks tänada Pranglile
ujumise mõtte algatajat Roy
Puuströmi, kes ka ise mõni nädal
tagasi sama distantsiga maha
sai ning nüüd vabatahtlikult jõu
ja nõuga abiks oli.

Janika Tüür ,
Viimsi Veeklubi

Pildil (vasakult): Rain Berezin, Romet Tepper, Jürgen Jänese, Sten
Berezin, Andres Olvik, Bruno Nopponen, Kinne Tõnnison, Erika
Tuvike, Henri Kaarma, Teet Daaniel, Priit Vehm, kõige ees seisab
Bruno poeg Jorven Nopponen.

Viimsi valla sporditöö koordinaator

Viimsis tõustakse
võistu pilvedesse
12. septembril toimuvad Viimsi
mõisapargis Harjumaa lahtised
esivõistlused Kiikingus.
Kiiking on Eestis leiutatud
ja arendatud spordiala, kus inimene peab gravitatsioonijõudu
ületades kiikuma võimalikult pika aisaga üle kiigevõlli. Mida
pikemad on kiige aisad, seda raskem on üle võlli kiikuda.
Kiikinguga võivad tegeleda igas vanuses inimesed, kes
soovivad verre adrenaliini. Aga adrenaliini saab ka seda võistlust
vaadates.
Võistlused algavad kell 11 ja kestavad umbes kella 21-ni.
Võistlused toimuvad kümnes võistlusklassis:
• tüdrukud ja poisid (vanuses kuni 12 aastat)
• neiud ja noormehed (13 kuni 16 aastat)
• nais- ja meesjuuniorid (17 kuni 20 aastat)
• naised ja mehed (21 kuni 49 aastat)
• nais- ja meesveteranid (50 aastat ja vanemad)
Kiige algaisapikkused on võistlusklasside lõikes järgmised:
• tüdrukud ja poisid – 3 meetrit
• neiud, noormehed, naisjuuniorid ja naised – 4 meetrit
• meesjuuniorid – 4,5 meetrit
• mehed – 5,5 meetrit
• nais- ja meesveteranid – algkõrguse valik vaba
Osa võivad võtta kõik soovijad. Võistlustele registreerumine
kohapeal või meili teel kiiking@kiiking.ee. Täpsema
võistlusjuhendiga saab tutvuda Eesti Kiikingi Liidu koduleheküljel
www.kiiking.ee.

Urmas Laansalu,
Eesti Kiikingi Liidu juhatuse esimees
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Kolm meest ujusid Kuramaalt
Saaremaale
11. augustil ujusid kolm
meest üle Kura kurgu
Lätist Sõrve.
Kaks nendest olid ennegi avamerel pikka maad ujunud.
Möödunud suvel ujus Bruno
Nopponen esimesena üle
Soome lahe (56 km). Teine,
Henri Kaarma küll katkestas
sama distantsi, aga seda vaid
sellepärast, et üritas ujuda ilma
kalipsota, kuid veetemperatuur
Soome lahes oli kohati vaid 15
kraadi.
Irbe väin on madalam ja
vesi tunduvalt soojem, ka
distants ise on pisut lühem kui
möödunud aastal, kuid füüsiliselt siiski pea sama raske,
sest võistelda tuleb tugevate
voolude ja hoovustega.
Ujumist alustati 11. augusti
keskpäeval Kuramaa-poolsest
otsast. Ka seekord eelistas
Henri Kaarma ainsana kolmest
ujuda ilma kalipsota. Kolmas
mees, Romet Tepper oli
varem teinud kaasa juulikuus
läbiviidud saaretuuri (Mandri–
Vormsi–Hiiumaa–Saaremaa–
Muhu), mis kokkuvõttes tuli
küll pea 29 km pikkuseks,
kuid distantsid olid jagatud
etappideks ja korraga ujuti
maksimaalselt 12 km.
Kõik nimetatud mehed
on pärit Pärnust, kuid täna
kuuluvad nad SK Viimsi
Veeklubisse ja esindavad
VIMSWIM-i nii meil kui ka
mujal.

Esimene üllatus

Hommik algas väikese ebameeldiva üllatusega, kui ühe
saatepaadi mootor ei käivitunud
ja see põhjustas ajagraakus
lausa mitmetunnise hilinemise.
Et ujujad saaksid startida,
otsustati viimaks siiski sõita
üle lahe ühe paadiga. Teine
paat pidi hiljem neile järele
sõitma.
Meeste sõnul ootas neid
stardipaigas ilus liivarand ja
soe päikeseline ilm.

“Hea meelega viskaks kalipsod seljast ja hakkaks hoopis
päevitama,”
ütles
Bruno
Nopponen.

Lätlastel suur huvi

Mehed hüppasid vette kell
12.12 ja võtsid suuna Sõrve
majaka peale. Läti rannalt alates
saatis ujujaid ka 4-liikmelise
meeskonnaga Läti piirivalveja vetelpäästekaater. Lätlased
ilmutasid ürituse suhtes suurt
huvi ja nende paadimeeskond
saatis pidevalt teateid meeste
asukoha kohta.
Veetemperatuur
kõikus
17,9 ja 19,9 kraadi vahel.
Alguses oli tuul kergelt tagant,
kuid hiljem pööras läände,
mistõttu oli meestel omajagu
tegemist, et trajektooril püsida.
Sõrve rannikule lähenedes
tõusis laine kõrgus kohati 2
meetrini.
Pool maad läbisid ujujad
koos, kuid siis sai viimaks
sõidukorda ka teine saatepaat, kes haakis end Bruno
Nopponeni temposse ja eemaldus ülejäänud seltskonnast.
Eesti piiril tuli ujujaid saatma
ka Eesti piirivalvekaater.

Esimeseks Bruno
Nopponen

Bruno lõpuaeg oli 21,44.
Kokku kulus tal distantsi läbimiseks 9 tundi ja 32 minutit.
Teistel oli sel hetkel veel ees
viimased 2 km, kuid randa

jõudmiseks tuli neil läbida
tõeline Kolgata tee. Laine oli
selleks hetkeks tõusnud juba
pea kahemeetriseks ja väljas
oli kottpime.
Romet Tepperi ja Henri
Kaarma lõpuaeg oli 22,56,
mis teeb nende Kura kurgu
ületamise ajaks 10 tundi ja 44
minutit. Iseenesest ujumisele
läinud aeg ei olnudki “ei teap,
mis”, kuid olud olid teised kui
kunagi varem. Lõpp kippus
juba lausa ekstreemseks ja
mehed jõudsid kaldale vaevu
omal jalal, kuna lained muudkui
kasvasid ja ööpimeduses ei
näinud isegi sõrme suhu pista.

Madal väin, aga raske
läbida

Irbe väin ehk Kura kurk (läti
keeles Irbes jǌras šaurums,
liivi keeles Sǌr mer) ühendab
Läänemerd Liivi lahega ja
lahutab Saaremaad Kuramaast.
Väina laius kitsaimas kohas
on 30 km. Enamasti on väin
madalam kui 10 meetrit,
sügavaim osa (kuni 23 meetrit)
asub Kuramaa ranniku lähedal.
Kõige raskemaks teguriks
Kura kurgu ületamisel ujudes
on suur vooluhulk, mis tuulega
ulatub 200 000 m3/sek ja võib
ujujad vägisi trajektoorilt
kaasa kiskuda.

Spordipäevad Pranglis
7.–8. augustini toimusid
järjekordsed väga pika
traditsiooniga Prangli
saare spordipäevad, kus
spordivõistlustest võttis
osa kokku 370 võistlejat.
Esimesel päeval toimus juba
neljandat aastat järjest Prangli
saare loo väljal traditsiooniline
laskevõistlus, kus Kaitseliidu
lipniku Aivar Tikenbergi,
nooremleitnandi Aivo Traksi
ja leitnandi Heiki Pajuri karmi
pilgu all sai punkti kirja 69
võistlejat, mis on tunduvalt
rohkem kui möödunud aastal.
Seekord oli Kaitseliidul kaasa
võetud laskerelvaks automaat
AK-4 ning distantsi pikkus oli
seekord pikem – 80 m, mis oli
paljudele esialgu harjumatu.

Laskevõistluste
tulemused
Laskevõistlused kestsid osavõtjate rohkuse tõttu lausa
pimedani. 69 punkti kirja
saanud võistlejate seast tunnistati parimateks:
Ɣ naisseeniorid: Liia Nurk (93
silma),
Ɣ naised: Eve Tarnapovitsh
(42 silma),
Ɣ neiud: Cärol Ott (4 silma),
noormehed: Ragnar Lembinen
(53 silma),
Ɣ mehed: Priit Paldis (71
silma),
Ɣ meesseeniorid: Alvar Nurk
(76 silma).
Teisel päeval oli päeva naelaks Roy Puuströmi ja Andre
Juhansoni vastupidavuse proovilepanek ujumises, distantsiks
oli Viimsi Leppneeme sadam
– Prangli Mölgi sadam, kokku
11 km. Vette hüpati Leppneeme
sadamas mõni minut peale k
13 ja jalad saadi põhja Prangli
Mölgi sadamas peale k 18.
Seega kulus meestel distantsi
läbimiseks pisut üle viie tunni.
Tublid mehed!

Kergejõustiku parimad

Samal ajal käis saarel tihe
rebimine
traditsioonilistel
kerge-jõustikualadel, kus oma
osavust näitas üles isegi Viimsi
vallavanem Haldo Oravas, kes
hoota kaugushüppes saavutas
oma vanuseklassis esikoha.
60 m jooksus oli 64 osavõtjat, parimateks oma klassis
tunnistati Lisett Lembinen,
Sindi-Louisa Sepp, Polina
Lobovikova ja Jaanika Klopets,
Reigo Ventsel, Mark Nisu,
Georg-Robert Sepp, Ragnar
Lembinen, Kaido Lembinen ja
Veiko Lembinen.
Hoota kaugushüppe osavõtjaid oli 63, oma klassis
parimad olid Lisett Lembinen,
Miina-Maria Sepp, Raili
Lembinen, Sindi-Louisa Sepp,
Grete Maalder, Hilja Tõnisson,
Andy Tõnisson, Silver Kurik,
Enary Ventsel, Margus Paju ja
Haldo Oravas.
Kuulitõukes (5 kg) olid
oma klassi parimad Vivika
Rüü, Heli Teesalu, Enary
Ventsel, Ronald Rotenberg ja
Meelis Ventsel.
Odaviske (600 g) osavõtjaid
oli 55, oma klassi parimad olid
Vivika Rüü, Heli Teesalu,
Joonas Tarnapovitsh, Ronald
Rotenberg ja Alar Anti Juss.
Tennisepalliviskes (kuni
13-a.) oli osavõtjaid 16, oma
klassi parimad olid Lisett
Lembinen, Maarja-Liisa Pintman, Jane Leppmets, Reigo
Ventsel ja Ahti Blumkvist.
Palliväljakul peeti ka võrkpallivõistlusi. Väljakul käis viis
võistkonda, kelle hulgast parimateks tunnistati meeskond
MÄNNIKU geimipunktidega
8:0. Meeskonda kuulusid Teet
Männiku, Jaanus Männiku,
Kaido Lembinen, Indrek Säde,
Tanel Ratnik, Roy Puuström,
Kristjan Urm ja Ergo Lillenberg.
Spordipäevade noorim osaleja oli 2-aastane Johanna

Janika Tüür,
SK Viimsi Veeklubi juhatuse liige

VIIMSI PARGI TENNISEVÄLJAKUTEL TOIMUB
12. SEPTEMBRIL IGAMEHE PAARISMÄNG
VÄLISHOOAJA LÕPETAMINE
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud
2. Aeg: Laupäev, 12. september, algusega kell 10
3. Registreerimine: Ainult eelregistreerimine tel 56 226 004 või kristjanpakk@gmail.com
(11. sept kella 19-ni)
4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk, tel 56 226 004
5. Osavõtjad: Oodatud on kõik täisealised tennisesõbrad
6. Paaripanek: Korraldajad panevad mängijad eeldatava mängutugevuse järgi pingeritta ning
paarid moodustavad esimene + viimane, teine + eelviimane jne.
7. Võistlussüsteem: Selgub pärast registreerimist
8. Osavõtumaks: 200.- / mängija
9. Autasustamine: Karikad kolmele parimale paarile
NB! Mängude ajal on kaetud laud suupistete ja sooja joogiga.
Vihmase ilma korral lükkub turniir edasi!
Viimsi valla spordikoordinaator Tiia Tamm tööhoos.

Pintman ning kõige eakam ja
auhinnatud kohaga võistleja
75-aastane Albert Vilipuu.
Eriti on soov esile tõsta
võistluste üht noorematest osavõtjatest Lisett Lembineni
(3-aastane), kes saavutas
oma vanuseklassi võistlustel
mitmeid esikohti. Sellise
toreda sporditüdruku südikus
võib anda silmad ette ka kõige
kangematele spordipoistele.
Palju
õnne
kõigile
võitjatele!

Tänusõnad

Pärast väsitavaid spordivõistlusi toimus õhtupoolikul
Prangli saare rahvamajas autasustamine, kus peo lükkasid
käima ja tantsu aitasid keerutada
tore
poistebänd Wismari
poisid ning hiljem DJ Felix
Kusmann. Tantsu keerutati
varaste hommikutundideni.
Loodame siiralt, et see traditsioon jätkub Prangli saarel
ka tuleval aastal. Prangli
rahvamaja tänab eriti saare
traditsiooniliste spordipäevade
pikaajalist läbiviijat ja peakohtunikku, Viimsi valla
sporditöö koordinaatorit Tiia
Tamme, kelle eestvedamisel
kogu üritus korda läks. Palju
tänu ka kõigile teistele, kellest
kordaminekud sõltusid: Prangli
saarevanem Valter Puuström,
Endel Klaamas, maaomanikud
Endel Linholm ja Ivo Lilleoks,
kelle maa peal võisteldi,
kohtunikuabid Sindi-Louisa
Sepp ja Cärol Ott. Korraldajate
kõhu ja majutuse eest hoolitses
Prangli
saare
rahvamaja
kultuurikoordinaator
Maret
Klaamas ja paljud teised. Ettevõtmist rahastasid ja toetasid
Eesti Kultuurkapital ja Viimsi
Vallavalitsus.
Palju tänu kõigile!

Carmen Ott,
Prangli saare rahvamaja
projektijuht
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Kujundame, hooldame ja
lõikame sirgeks Teie hekid ning
teeme sügisesi aiahooldustöid.
Tel 50 89 294.

võimalik tulla nii õpetaja juurde
kui ka viia läbi tunde õpilase
kodus. Lisainfo ja kontakt
stepper@hot.ee.

keerukusega elektritöid. Sise- ja
välitööd, rikete kõrvaldamine
jne. Tel 50 83 895.
www.elektrik.fie.ee.

Aiahooldus, aiakujundus,
konsultatsioonid, kalmude
hooldus, oksapurustaja teenus
(4 cm), hekkide lõikus. Kutseline
aednik. Tel 51 31063.
Griinmar OÜ.

Korstnaabi OÜ teostab gaasija diiselkateldele metallhülsside
paigaldamist, korstnate remonti
ja uute korstnate ehitamist,
lisaks pottsepatööd. www.
korstnaabi.ee, tel 58 277 727.

Teostame muruniitmist,
hekilõikust, puude raiet ja
haljastusega seotud töid.
Tel 55 637 666

Võtan tööpäeviti (max kella
17-ni) lapsi hoida (vanus
al. 1,5–5 a.). Täpsem info ja
kokkulepped tel 55 21 000.

Kogemustega raamatupidaja
osutab väikefirmadele raamatupidamisteenust. Olemas vajalik
programm. Tel 51 00 055. Kadri.

Aiad, terrassid, sise- ja välisviimistlustööd. Remonditööd
aias ja maja juures. Övera Puit
ja Aed OÜ. Tel 55 519 950.

Naisterahvas, 45-aastane, aus
ja korralik otsib tööd koristajana
eramajas või korteris.
Tel 53 908 257. Olga.

Ro Art kodustuudio Haabneemes pakutavad teenused:
arvutigraafika (kõik peale
Web-disaini), illustratsioonid,
seinamaalingud, maketid,
kunstiline sisekujundus/
dekoreerimine. 7-aastane
kogemus, kõrgeim kvaliteet.
Toimuvad ka maalimise/
joonistamise tunnid (eesti ja
vene keeles). Tel 56 330 447,
e-mail ro.artstudio@yahoo.
co.uk, www.postbidwin.com/
roartstudio.

Vahetan Karulaugu lasteaia
koha Randvere lasteaia koha
vastu. Laps 3-aastane.
Tel 51 01 766, Riina.

Ostan ära Teie vanad sõiduautod, ARK-is kustutamine. Paku
kõike, ostan ka vanarauda! Tel
55 997 092.
Otsin vene keele eraõpetajat
Viimsis. Täiskasvanud õpilase
tase on taasalgaja. Tunnid
võiksid toimuda õhtuti või
nädalavahetustel Haabneemes,

Perekond võtab pikaajaliseks
perioodiks üürile 4-toalise
korteri, ridaelamu või kaheperemaja Viimsis. Eeliseks
oleks mööbliga, samuti ilma
maakleritasuta. Vaatame üle
kõik pakkumised. Tel 58 435
897 või 55 597 269 (räägime
vene keeles).
Tänavakivide paigaldus.
Puitterrassid. Haljastustööd.
Tel 50 87 397.
Terrassid. Sauna puitosad.
Piirdeaiad. Kergehitised.
Ehitus. Remont. Siseviimistlus.
Plekitööd. Pottsepatööd.
Tel 56 646 709.

Müüa või anda ära koolile/
vabaajakeskusele klaver
“Tvertsa” (pildil). Tel 52 11 518.

Müüa sorteeritud mulda,
täitepinnast, hobusesõnnikut,
freesasfalti, paekivi, täitematerjale ja küttepuid (hind
350.-/rm). Tel 52 11 518.
Ostan Uaz 469 autole
varuosi (esi- ja tagaratta koopa
poritiivad, 4 ust ja kõike muud,
mis on seotud selle autoga).
Tel 52 11 518.
Pakun kvaliteetset õigusabi
juriidiliste probleemide
lahendamisel võlaõiguses,
asjaõiguses, perekonnaõiguses,
pärimisõiguses ning tööõiguses.
Konsultatsiooni- ja/või
esindamistasu kokkuleppel.
Katrin, tel 59 037 821 või e-post
katri218@hot.ee.

Tiina Rebane alustab
bodyaeroobika
treeningutega
14. septembril k 19.30
Püünsi Koolis.
Tunnid esmaspäeval ja
kolmapäeval
k 19.30–20.30.
Oodatud kõik huvilised.
Tel 56 908 100.

Koguneme 1. septembril kell 15
Viimsi Kunstikoolis, Madise tee 2.
Toimub ka uute õpilaste registreerimine.
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Tasuta koolitused Viimsi valla tööotsijatele:
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Viimsi Kunstikool

“Tööotsija ABC“ neljapäeviti (a’ 5 tundi)
“Alustava ettevõtja baaskoolitus“ (7 päeva a’ 8 tundi)
Info ja registreerimine tel 606 6935 või
e-posti aadresil info@scoopest.com.

Elektritööd. Teostan igasuguse

VIIVE RIŽSKI ILURAVI
Kasutusel uued sarjad: Prantsuse eksklusiivne
looduslik sari DARPHIN ning probleemsele ja
aknelisele nahale hästi sobiv Rootsi sari ELSA
HJERONYMUS, kus näopuhastus toimub
preparaatide toimel ilma pigistamiseta.
ÕPILASTELE AKNE RAVI -20%
www.hotellathena.ee/ilusalong
Info ja registreerimine viiveri@hot.ee, tel 55 35 507.

Luua Metsanduskooli, EMÜ ja TTÜ lõpetanud
MAASTIKUARHITEKTID
kujundavad ja hooldavad eramute
aiad, ühistute ümbrused, haljasalad.
Kalmude kujundamine ja korrashoid.
Detailplaneeringud.
tel: 51 71 401
e-post: aiahobi@gmail.com.

KINNISVARAHALDUS
Kogemused alates 1992. aastast
yHaldusteenus
yHooldusteenus
yHeakorrateenus
yRaamatupidamisteenus
y24h avariiteenus
Tel: 660 8847
www.olemar.ee, info@olemar.ee

Otsime oma meeskonda

ELEKTRIKUT
kelle töö põhiülesandeks on elektripaigaldiste (õhu- ja kaabelliinid ning alajaamad)
ehitamine ja tõstukautoga töötamine
Eeldame:
elektrialast kutseharidust
C-kategooria autojuhiluba
vene keele valdamist
suhtlustasandil
eelnevat töökogemust
elektrialal
meeskonnas töötamise oskust

Pakume:
erialast täiendõpet
stabiilset tööd
tänapäevast töökeskkonda
tulemustest sõltuvat palka

Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 15. septembriks 2009 aadressil: AS Rito Elektritööd, Kaluri tee 13, 74001 Haabneeme
e-post: imre@rito.ee, faks: 609 1861
Lisainfo: Kaido Nael tel: 50 12 447

28. august 2009
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