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Millal on Eesti riigi ja Viimsi valla sünnipäev? > > Loe lk 2.

Viimsi valla 90. aastapäeva 
juubeliüritustest
loe lk 1–5 ja 16.

See pole autentne Viimsi kaart, see on Viimsi muinasjutt – ajaloo retrokaart.

Viimsi valla 90. aastapäev

Kuidas paikneme Euroopas ja Eestis?
Meie valla esmaasutamisest 
möödub 90 aastat. Ajalugu ta
sub meenutada siis, kui sellest 
saab tuletada tulevikku. Kas os
kas birgitiinide asutatud kloostri
mõisa valitseja, ilmikvend Otte 
Gylsen 1555. aastal arvata, mil
line liiklus on Viimsis 454 aasta 
pärast?

Kas oskas legendaarne Johann 
Burchardt, kelle suguvõsa pidas 
Tallinna Rae apteeki ligi 330 aas-
tat, 1626. aastal Haabneeme mõisa 
omanikuna näha ette oma mõisas 
elanike arvu kasvu 4500 inimese-
ni?

Kas suudame meiegi vaadata tu-
levikku ning seda ette näha?

Viimsi suurim väärtus on need 
inimesed, kes siin on elanud ja 
praegu elavad. Olgu need siis põ-
lised rüütlisuguvõsad von Stenboc-
kid, von Uexküllid, von Buxhoev-
denid, von der Pahlenid, Tiesen-
hausenid või siis Tallinna kunagine 

linnapea Viktor von Maydell ja 
XVIII sajandi Eestimaa kindral-
kuberner von Holstein-Beck. Olgu 
need siis Laidoner, Kuul, Meri või 
Tedremäe. Või siis praegu Viimsi 
kogukonna inimesed, kes Eesti elu 
tänaseni ja tulevikuski mõjutavad.

Aastad on näidanud, et pindalalt 
väike, kuid kogukonnana võime-
kas Viimsi on paljudele eeskujuks. 
Ajad on aga alati keerukad. Nagu 
Alice imedemaal peame meiegi 
kärmesti jooksma, et paigal püsida, 
et püsima jääda.

Aga meil on palju, mille üle uh-
ked olla. Ja uhked me oleme!

Haldo Oravas, Viimsi 
vallavanem
(Raamatust „Viimsi vald 90”)

 
*  *  *

Juubeliürituste nädala üheks täht-
saks sündmuseks kujunes raamatu 
„Viimsi vald 90” esitlus. Selle ava-
misel nimetaski vallavanem Haldo 

Oravas Eesti jaoks praegu oluliseks 
küsimust, kuidas paikneme Euroo-
pas ja kuidas Eestis.

„1110. aastal koostatud maail-
makaardil paikneb Eesti Aasias. 
130 aastat hiljem loodud kaardil 
oleme Euroopas. Ning samal ajal, 
aastal 1240, mainitakse Viimsit 
esimest korda kirjasõnas seoses 
maaomanditüliga,” rääkis vallava-
nem. „Kindel fakt on see, et vald 
loodi 143 aastat tagasi.”

Seda, et oleme Euroopas, tões-
tas juubelinädalal Viimsis pee-
tud rahvusvaheline kunstifestival 
„Alter Estonia”, mis tõi Viimsisse 
loomingulisi noori Leedust, Soo-
mest ja Uus-Meremaalt ning viis 
Eesti selle festivali kaudu Euroopa 
22 riiki, kes sellel osalesid.

Oleme Euroopas oma valla ko-
danike kaudu, keda võime julgelt 
nimetada suurteks eurooplasteks. 
Need on mehed, kes esindavad 
Brüssselis Eestit ning kes pole 
kaotanud sidet oma kodurahvaga, 

nagu ütles eelmises Viimsi Teatajas 
viimsilane, Europarlamendi saadik 
Tunne Kelam. Euroopa Komisjo-
ni asepresident Siim Kallas lubas 
anda valla juubeliaktusel oma pa-
nuse, et Viimsi oleks parimatest 
parim elupaik.

Viimsile toovad kuulsust valla 
edukad sportlased, andekad noored 
ja ettevõtlikud inimesed, kes kodu-
koha heaks on valmis pühendama 
oma aega ja head tahet. 

„Viimsi vald on alati olnud 
arengumootor, kust on võimalik 
võtta eeskuju,” ütles aktusel oma 
tervituskõnes Harju maavalitsuse 
arenguosakonna juhataja Heino 
Alaniit.

Meil on põhjust rõõmu tunda 
oma inimeste ja valla edusammu-
de üle ning olla õnnelik kodupaiga 
kauni looduse pärast.

VT

Foto: Arvi Kriis

Valla juubeliraamat 
„Viimsi vald 90”. 
Loe lk 2.

Rahvusvaheline 
kunstifestival „Alter 
Estonia” Viimsis. 
Loe lk 3.

Kabelineemel pandi 
kasvama Euroopa puu. 
Loe lk 4.

Valla aastapäeva aktus 
ja kontsert Viimsi 
koolis. 
Viimsi Vaala autasu. 
Loe lk 5.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 

e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 

Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 

või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

Toimetusel on õigus kaastöid nende 

selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. 

Juulis lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Annika Poldre
tel 606 6864
annika@viimsivv.ee

Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833
juri@viimsivv.ee

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 

Anne Velliste, Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas 

ja Jan Trei

Trükki toimetanud: 

Eesti Ekspressi Kirjastuse AS

Väljaandja: Viimsi vallavalitsus

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number 
ilmub 5. juunil.

Võiksime oma valla ajaloo vastu olla lugupidavamad ja täpsemad
Sünnipäev on meie kultuuris igale inime
sele tähtis sündmus. Innukalt tähistame ka 
riigi, kohaliku omavalitsuse üksuste, aga ka 
külade, äriühingute jt sünnipäevi. Üldjuhul 
ei ole sünnipäeva kuupäevadega problee
me. Ikka teatakse, millal keegi sündis või 
millal äriühing asutati.

Tõsi, just meestel pidavat esinema mingi mälu-
viga, mis ei võimalda ämma, naise ja laste 
sünnikuupäevi meeles pidada, saati siis pulma-
aastapäeva. Aga see selleks. Kollektiivse mälu-
kaotuse all kipume aga kannatama siis, kui on 
vaja meenutada riigi või näiteks oma koduvalla 
sünnipäeva. Miks see nii on, ei oska öelda, sest 
mäluga seonduv ei ole minu eriala.

Ma ei ole ka ajaloolane ega isegi mitte ar-
vestatav ajaloohuviline. Samas on kuidagi nii 
läinud, et olen sattunud targutama Eesti riigi 
sünnikuupäeva üle ja võtan siinkohal jälle üles 
Viimsi valla sünnipäeva teema. Ja millal siis 
veel, kui mitte täna (11. mail), mil tähistame 
minu algatusel ellu kutsutud Viimsi valla aasta-
päeva – täna juba kolmandat aastat järjest.

Minu kui juristi jaoks on riigiõiguslikust 
seisukohast vaadatuna Eesti riigi sünnipäev 
28. november. Nimelt just 28. novembril 1917 
(vana kalendri järgi 15. novembril) sündis 
Maanõukogu otsus kõrgeimast võimust. Tegu 
on Eesti esimese riigiakti ja sünnidokumendi-
ga. Vaatamata sellele on Eesti riigi sünnihet-
kena hakatud tähistama 24. veebruari 1918 ja 
tänaseks on rahva mällu juurdunud ja amet-
likult otsustatud, et 24. veebruar on iseseis-
vuspäev. Tegelikult sellel päeval, 1918. aasta 
24. veebruaril, avaldati Tallinnas „Manifest 
kõigile Eestimaa rahvastele”, milles kuuluta-
ti välja 28. novembril 1917. aastal keerulistes 
oludes sündinud sõltumatu ja demokraatlik 
Eesti Vabariik. Aga ka see selleks.

2005. aastal Viimsi vallava-
nemaks valimise järel hakkasin 
muuhulgas lähemalt uurima valla 
ajalugu, et olla kursis valla tähtsa-
mate minevikutähistega. Teadmi-
sed piirdusid esialgu üldisega, et 
Viimsi vald ei ole mitte alati olnud 
iseseisev vald. Sellest tulenevalt 
hakkasin tundma huvi, et mis on 
see kuupäev, mida vald oma sün-
nipäevaks peab. Kohe selgus ka, et 
sellist kuupäeva väga kindlalt kee-
gi välja pakkuda ei julge, ehkki oli 
üritatud selleks pidada ja ka tähis-
tada 26. jaanuari. Vallas tähistati ka 
Viimsi esmamainimise aastapäeva 
ja valla taasasutamise päeva.

Kui midagi on taasasutatud, 
siis pidi ju ka esmaasutamine ole-
ma. Selle küsimusega pöördusin 
2006. aasta teises pooles tollase 
MA Viimsi Muuseumid direktori 
Enna Sirkeli poole ja palusin välja 
uurida, millal vald siis esmaasutati. 
Kui muuseumi töötajad olid mõnda 
aega arhiividest ja ajalooürikutest 
abi nõutanud, sain Enna Sirkelilt 
kirja:

„26. jaanuaril 1919. aastal Viim-
si koolimajas toimunud rahvakoos-
olekul valiti uuesti valla taasloomi-
se küsimustega tegelev komisjon. 
[...] Komisjoni nimeks sai „Nehatu 
vallast lahutamise ja iseseisva valla 
sisseseadmise eeltööd tegev viie-
liikmeline ajutine komisjon. [...] 
9. mail 1919. aastal saadetud kirjas 
pöördub Harju Maakonna valitsus 
Harju Maakonna nõukogu poole ja 
nendib, et tutvunud valla oludega 
ning tulles vastu rahva soovidele, 
ei leia Maakonna valitsus takis-
tusi nende palve täitmiseks ning 
teeb Harju Maakonna nõukogule 
ettepaneku: anda oma nõusolek, 
selle kohta, et Viimsi kogukond 
(Viimsi mõis, Pirita, Miiduranna, 
Lubja, Pringi, Rummu, Püünsi 
ja Rohuneeme külad ühes Aegna 
saarega) ning Maardu kogukonna 
Leppneeme ja Tammneeme külad 
eraldatakse Nehatu vallast ja nen-
dest asutatakse uus iseseisev vald. 
Maakonna nõukogu kinnitas Maa-
konna valitsuse otsuse 11. mail 
1919. aastal järgmiselt: „Ettepanek 
vastu võetud ühel häälel”.”

Teadmata põhjustel on just 
seda komisjoni valimise päeva 
(26.01.1919) peetud Viimsi valla 
sünnipäevaks ja sellisena on asi 
jätkuvalt veel tänagi kirjas Viim-
si valla veebilehel, mis on viga 
ja kindlasti eksitab ka üldsust. 
Enna Sirkeli hinnangul tulnuks 
aga just 11. maid lugeda Viimsi 
valla taasasutamise aastapäevaks. 
Selle hinnanguga nõustusin ka 
mina ja hiljem kogu vallavalitsus, 
kes 20.04.2007 otsustas, et alates 
2007. aastast on Viimsi vallal tä-
histamisväärseid ajaloosündmusi 
vähemalt kolm. Ja need on:

1. Viimsi esmamainimise aasta-
päev – iga viie aasta tagant tähis-
tatav sündmus. Järgmine aastapäe-
vaüritus toimub 2011. aastal, kui 
möödub 770 aastat Viimsi esma-
mainimisest Taani hindamisraama-
tus 1241. aastal.

2. Viimsi valla aastapäev – igal 
aastal 11. mail tähistatav sündmus. 
2009. aasta mais seega 90. juube-
liaasta.

3. Viimsi valla taasasutamise 
päev – igal aastal 20. detsembril 
tähistatav sündmus. 2010. aasta 
detsembris on oodata 20. juubelit.

Need kuupäevad on nüüdseks 
sisse kirjutatud ka valla uue põhi-
määruse eelnõusse, mida vallavoli-
kogu parasjagu menetleb.

Ajalugu pakub huvilistele veel 
muidki vallaga seotud kuupäevi, 
aga kõigi nende tähistamist ei ole 
vallavalitsus pidanud vajalikuks 
ega ka võimalikuks. Kaaluda võiks 
Viimsi valla esmaasutamise päeva 
tähistamist, kui ajaloolased ütleks 
selle 1866. aasta täpse kuupäeva, 
millal Viimsi vald esimest kor-
da asutati. Nii saaks 2011. aastal 
tähistada Viimsi esmaasutamise 
145. aastapäeva.

Esimese Viimsi valla eluiga 
kestis 25 aastat (1866–1891). 
Seejärel oli Viimsi vald 28 aastat 
(1891–1919) Nehatu valla koos-
seisus. Järjekordne iseseisvusaeg 
oli 20 aasta pikkune (1919–1939), 
mille järel Viimsi vald liideti taas 
naabritega, seekord kuueks aastaks 
(1939–1945), kui moodustati Iru 
vald. Viimsi külanõukogu periood 

kestis 45 aastat (1945–1990) kuni 
valla taasasutamiseni. Tänavuseks 
oleme taas kord iseseisva vallana 
toimetanud pea 19 aastat (1990–
2009), kuid arvestades riigiisade 
reformikavasid ei pruugi see ise-
olemine enam kuigi kaua kesta.

Täna esitletava kena raamatu 
„Viimsi vald 90” autorid käsitlevad 
vallaga seotud kuupäevi. Soovitan 
viimsilastele kindlasti oma kodu-
valda tutvustav raamat soetada ja 
valla ajalooga ise tutvuda. Küll aga 
eeldanuks nimetatud raamatu auto-
ritelt ajaloosündmuste paremat pe-
riodiseerimist ja tekstide vastavat 
liigendamist. Kas või selle loogika 
järgi, mida eelmises lõigus nimeta-
sin. Seetõttu jääb ka arusaamatuks, 
miks on raamatus vallavalitsuse 
toimetamisi periodiseeritud aja-
vahemikega 1866–1921 ja 1922–
2008, kuna aastatel 1921 ja 1922 
ei ole selles kontekstis küll mingit 
märkimisväärset tähendust.

Paralleelselt valla sünnipäeva-
otsingutega tekkis plaan koostada 
valda tutvustav raamat. Palusin sel-
leks valla kultuuriameti juhatajal 
Ott Kasel ette valmistada vastavad 
materjalid, mida vallavalitsus aru-
tas 05.01.2007 istungil. Otsustati 
välja töötada raamatu lähteülesan-
ne, ajakava ja eelarve. Samas tek-
kis ka idee toota valda tutvustav 
film. Kui oli selgeks saanud ja val-

lavalitsusel 20.04.2007 ka otsusta-
tud, et valla aastapäev on 11. mai, 
sai valda tutvustava raamatu ajaka-
va ka selgemad piirjooned ja nagu 
kavandatud, on täna (11.05.2009) 
raamatu esitlus. Usun, et see on 
ilus kingitus vallarahvale ja ka 
meie külalistele!

Kena kevadet ja rõõmsat valla 
90. aastapäeva!

Urmas Arumäe
Viimsi vallavolikogu liige, Viimsi 
vallavanem aastatel 2005–2008

(Kõne raamatu „Viimsi vald 90” 
esitlusel 11. mail 2009. Rannarahva 
muuseumis, Nurme tee 3, Pringi)

Periood Valla juriidiline staatus Vanus praegu (perioodi pik-
kus aastates)

1241

Esimest korda märgiti Taa-
ni hindamisraamatus Reva-
la kihelkonna, Jõelähtme 
kirikuringkonnas seitsme-
adramaalist küla – Uainra. 
Seda peetakse Viimsi es-
mamainimiseks. Valda kui 
omavalitsusüksust siis veel 
ei tuntud.

768 (768)

1866–1891 Viimsi vald 143 (25)

1891–1919 Nehatu valla koosseisus 118 (28)

1919–1939 Viimsi vald 90 (20)

1939–1945 Iru valla koosseisus 70 (6)

1945–1990 Viimsi külanõukogu 64 (45)

1990– tänaseni Viimsi vald 19 (19)

Raamat „Viimsi vald 90”
Viimsi valla 90. sünnipäeva puhul 
esitleti 11. mail Rannarahva muu
seumis uut mahukat Viimsi valla 
loodus ja kultuurilugu kajastavat 
raamatut „Viimsi vald 90”.

Raamat on mõeldud eelkõige valla 
esinduskingituseks ja seda on trü-
kitud kõigest 1200 eksemplari.

Raamatust leiab põhjaliku üle-
vaate valla loodusest, põnevaid 
jutte Viimsi ajaloost ning huvita-
vaid fakte Viimsiga seotud inimes-
te kohta.

Raamatu koostamisest võttis 
osa 28 autorit, nende hulgas Urve 
Ratas, Andres Tõnisson, Marika 
Reintam, Mati Õun, Jaan Tagavä-
li, Alar Mik, Robert Nerman, Tõnu 
Viik, Enna Sirkel.

Teos on 330-leheküljeline. Raa-
matust leiab üle 230 foto, lisaks 
palju jooniseid ja illustratsioone.

Suurima osa raamatus hõlmab 
ajaloopeatükk, mis hoolimata ma-
hust on siiski vaid üks pisikene 
osa Viimsi mitmekesisest ajaloost. 
Peatükk algab esiajaloolise ülevaa-
tega, põhjalikult kirjutatakse Viim-
si mõisast, tuuakse välja põnevaid 
seiku meresõdade ja militaarajaloo 
kohta. Ülevaate saab Viimsi põlis-
asustusest, haridus-, usu- ja selt-

Rohuneeme kalur ja riigikoguliige 
Julius Lambot. Lisaks on peatükis 
juttu mitmetest kohalikest ühis-
konnategelastest, koduloolastest, 
paadiehitajatest, õpetlastest, ma-
jandijuhtidest, kultuuritegelastest 
ja kaluritest.

Raamat on müügil Rannarahva 
muuseumis ja Viimsi raamatuko-
gus hinnaga 390 krooni.

sielust. Kajastamist leiab ka sala-
piiritusevedajate lugu ning mitu 
muud põnevat teemat.

Isikulood tutvustavad lugeja-
le silmapaistvamaid viimsilasi ja 
Viimsi elu mõjutanud inimesi. 
Teiste seas leiavad kajastamist 
Randveres sündinud rahvalaulik 
Mari Kilu, maailmakuulus naissaar-
lane ja optik Bernhard Schmidt, 

Foto: Ardo KaljuveeTänatakse üht autorit – Virve Ratast.
Juubeliraamatu üks autor, 
ajaloolane Mati Õun.

Vallavolikogu liige, vallavanem 
2005–2008 Urmas Arumäe valla 
tähtpäevadest kõnelemas. 

Viimsi valla 90. aastapäev
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Viimsi retrokaart
Viimsi retrokaart kujutab 
endast pärgamendile trüki
tud kaasaegse Viimsi valla 
kaarti, kuhu on peale kantud 
mitmed vanad kohanimed, 
vaatamisväärsused ja ajaloo
lised paigad.

Kaardilt leiab kümneid huvi-
tavaid Viimsi ajalooga seotud 
objekte ja kohti, nagu mõisad, 

vanad kalurikülad, Naissaare 
patareid jne. Kaardile on kan-
tud sündmusi, nagu Raudvä-
rava merelahing ja ka Viimsi 
vaal, kes siinkandis 1851. aas-
tal ringi ujus. Lisaks illustree-
rivad kaarti fotod Viimsi ran-
narahvast igapäevastel töödel: 
paadiehitusel, võrguparandu-
sel, kalapüügil.

Kaardi mõõtmed on 
60 x 85 cm. Kaarti müüakse 

kinkekarbis. See on tore kingi-
tus oma pereliikmele, sõbrale 
või külla tulnud tuttavale. Ka 
lastele valmistab kaart suurt 
rõõmu, justkui oleks kätte sat-
tunud aarete kaart, mille järgi 
saab otsida ja avastada Viimsi 
ajaloo pärle.

Kaarti saab osta Rannarahva 
muuseumist, hind on 350 krooni.

Alar Mik
Näituse autor Alar Mik rääkimas Viimsi valla keerulisest ajaloost. Foto: Alar Mik

Näitus „Viimsi vald 90”
Viimsi sünnipäeval, 11. mail 
avati ka Rannarahva muu
seumi väikeses saalis Viimsi 
valla ajaloost jutustav näi
tus.

Näitus algab valla asutamisest 
ning lõpeb tänapäevaga. Kü-
lastaja saab ülevaate vallaelu 
korraldamisest, seltsielust, 

mitmetest reformidest, küla-
nõukogu tegevusest ja valla 
taasasutamisest. Välja on pan-
dud ka dokumente ja esemeid: 
vallasekretäri kantseleitarbed 
1930. aastatest, maksukviitun-
gid, isikutunnistus 1942. aas-
tast ning mitmed hilisemad do-
kumendid, mis külanõukogule 
omistatud.

Näitus oli avatud 11.–16. mail. 
Uuesti on näitusega võimalik 
tutvuda Rannarahva muuseumis 
1.–13. juunil, misjärel läheb see  
Viimsis rändama.

Suvel on Rannarahva muu-
seumi suures saalis Seaküla 
Simsoni skulptuuride näitus, 
mis avatakse 5. juunil.

Alar Mik

Kunstinäitus õlimahutites
Juubelinädalal avati endistes 
õlimahutites moodsa kunsti 
näitus.

„Kunst on väidetavalt ajatu.” 
Nende sõnadega avas 11. mail 
vallavanem Haldo Oravas esi-
mese moodsa kunsti näituse 
Viimsis. Näitus oli 5.–9. mail 
Viimsis peetud moodsa kunsti 
festivali „Alter Estonia Week” 
lõppakordiks.

22 riigi festival
Viimsi festivalile eelnes mullu 
novembris Taanis peetud kunsti-
festival „Alter Ego”, kus osa-
lesid 22 riigi esindajad, nende 
seas kolm kunstnikku Eestist, 
sh Viimsi festivali peakorralda-
ja Reiu Tüür.

Eestis toimunud festival 
leidis aset Viimsi õlimahuti-
tes, kus kahel päeval võisid 
kõik huvilised osaleda kunsti 
töötubades. Reiu Tüüri sõnul 
tegutses õpitubades 80 õpilast. 
Õpitube juhtisid noored kunst-
nikud Leedust, Soomest ja Uus-
Meremaalt. Lõpptulemusena 
valmis püsiekspositsioon.

Taani kultuuri instituudi 
direktor Silvi Teesalu, kes oli 
Eestis festivali eestvedaja, tut-
vustas selle ideed, mis sai al-
guse Brüsselist sooviga ühen-
dada laste kaudu kogu Euroo-
pa. „Idee oli, et 14–18aastased 

noored mõtleksid kunsti luues 
end eurooplasteks ja mõtleksid 
selle üle, kuidas nad Euroopat 
näevad,” rääkis Teesalu.

Õlimahutid 
kunstisaaliks

Umbes viis aastat tagasi aruta-
sid arhitektid Haldo Oravas ja 
Vilen Künnapu Viimsi kesk-
asula tuleviku üle ja leidsid, 
et õlitünnid kui suursugused ja 
meditatiivsed ehitised peaksid 
säilima ja oma aega ootama. 
„Täna on see päev – tünn on 
täis mõtteid,” sõnas Oravas 
avakõnes.

Vilen Künnapu sõnul on 
sellised maagilised ümmargu-
sed algvormid inimkonna aja-
loos alati olemas olnud. „Mis 
sest, et need on sõjaväeobjek-
tid. Tähtis pole, milleks nad on 
tekkinud, siin on vägi sees,” 
lausus Künnapu, „ja geniaal-
ne on see ruum kunstigaleriiks 
muuta.” Künnapu arvates so-
bivad need tünnid igasuguse 
kunsti eksponeerimiseks ning 
võivad viia Viimsi maailma-
kaardile.

„Igas paigas on midagi ai-
nulaadset,” ütles Eesti esin-
daja Europarlamendis Tunne 
Kelam, „ning Viimsi paistab 
praegu selle ettevõtmisega sil-
ma.”

Näituse avamisel esinenud 
Vilniuse kunstikooli direktor 
Redas Dirzys kõneles trialek-
tilisest loogikast ning tutvus-
tas seda samas kahe koolipoisi 
abiga, näidates, kuidas mängi-
takse kolmesuunalist jalgpalli, 
s.o kahe värava asemel kolme 
väravaga.

Näitus jääb õlimahutites 
avatuks kuni suve lõpuni.

Annika Poldre

Festivalil osalenud kunstnikud Redas Dirzys, Hanna 
Siira ja Daniel Scott.

Fotod: Ardo Kaljuvee

Europarlamendi saadik 
Tunne Kelam: „Viimsi on 
maailmakaardil.”

Selline näitus sai valmis kunstifestivali jooksul.

Festivali eestvedaja Eestis, 
Taani kultuuriinstituudi 
juhataja Silvi Teesalu ja 
projekti juhtinud kunstnik 
Reiu Tüür.

Kunstnik August ja 
arhitekt Vilen Künnapu

Viimsi valla 90. aastapäev
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Emadepäev Viimsi päevakeskuses
8. mail tähistati Viimsi päeva
keskuses emadepäeva.

Kuna 2009. aasta on Viimsi 
valla 90. sünniaastapäev, oli 
meilgi plaanis uurida ajalugu 
ja selle tegijaid koduvallas.

Sünnipäevakuu on mais, 
mistõttu plaanisime tähista-
da seda konverentsiga teemal 
„Viimsi väärikad naised”. Kui 
aga oma uurimustega alusta-
sime, sai õige pea selgeks, et 
ühest konverentsist ei piisaks 
ja pealegi jääksid siis käsitle-
mata Viimsi väärikad mehed, 
kelle tegevus on olnud siinkan-
dis eelnevate sajandite jooksul 
eriti tähelepanuväärne. Niisiis 
jõuame isadepäeva paiku ka 
Viimsi väärikate meesteni ja 
võrdõiguslikkus on tagatud.

Emadepäeval saime tore-
da ülevaate väärika viimsilase 
Maria Laidoneri elust ja te-
gevusest. Huvitava ettekande 
tegi Külli Talmar, Viimsi kooli 

huvijuht, kes valmistades ette 
koolietendust „Ma vaatan maa-
ilma igaviku aknast”, on teema 
risti ja põiki läbi käinud.

Ettekandes joonistusid välja 
väga selgelt riigitegelase abi-
kaasa ja perekonna väärtused 
ning Maria Laidoneri väärikus 
naisena.

Vaatamata sellele, et Maria 
polnud eestlane, armastas ta 
ometi Eestit nii väga, et karmi 
saatuse vintsutuste ja raskuste 
järel saabus ta ikkagi siia ta-
gasi.

Nagu juba öeldud, on ma-
terjali rohkemaks kui üheks 
korraks ning väärikate Viimsi 
inimeste teemat jätkame kogu 
selle aasta jooksul. Vanaemad 
ja vanaisad on just need, kes 
toredaid lugusid järeltulevate-
le põlvedele pajatada saavad. 
Nende meenutused tuleb talle-
tada tulevaste põlvede jaoks.

Emadepäev on pidulik 
rõõmupäev, vahva kontsert ja 

lustiline pidu on austusaval-
dus emadele ja vanaemadele. 
Memmesid tulid tervitama 
Viimsi kooli esimeste klasside 
õpilased. 60 last laulsid ja lu-
gesid toredaid luuletusi emast 
ja kevadest.

Üllatusesinejateks olid see-
kord Henn Rebane ja Boris 
Lehtlaan, kes tegid samuti oma 
heategevusliku kontserdiga 
kummarduse Viimsi memme-
dele. Tõeliste professionaa-
lidena suutsid nad lummata 
publikut ning ilusate laulude 
ja suurepärase esitusega panna 
helisema saalis olijate hinge-
keeled.

Nii nagu ikka, on päevakes-
kus eakate inimeste kohtumis-
paik ning rõõmsalt kohvitassi 
taga sumisedes pidu jätkus.

Lehte Jõemaa
Viimsi päevakeskuse tegevjuht

Esimesed tervitused emadepäeva puhul emadele ja vanaemadele 
tulid Viimsi kooli lastekoorilt.

8. mail oli Viimsi koolis Randvere koguduse noorte ja lasteõhtu. Pildil on Viimsi 
kooli lapsed koos ansambli Crux solisti Joel Reinaru ja nukk Eeduga.
Foto: Jukka Repo

9. mail, Euroopa päeval istutasid Viimsi valla esindajad 
Lennart Meri koduaeda Kabelineemele laialehise pärna. 

„Viimsi vald istutas Euroopasse oma puu,” ütles vallavanem 
Haldo Oravas selle sündmuse puhul.

Samal päeval olid sinna kokku tulnud ka Lennart Meri 
kunagised Siberi ekspeditsiooni kaaslased, kellega 
koos tehti uue puukese juures ühispilt.

Puu istutamine tuulisele rannale polnud kerge.

Istutajad Erkki Juhandi ja Haldo Oravas ning Ott Kask ja Sulev Ennomäe – keskel 
Helle Meri ja MariAnn Kelam – tehtud tööga. Puule on tuuletõkkeks aiatööriistad. 

Töö lõpetatud, ootas Helle Meri kohvilauaga.

Fotod: Aime Estna

Viimsi valla 90. aastapäev
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Fotod: Ardo Kaljuvee

Viimsi valla 90. aastapäev

Foto: Alar Mik

Kila-kolalaat oli edukas

Laata külastas üle poole tuhande inimese. 

16. mail Rannarahva muu
seumi hoovis esimest korda 
toimunud vanakraamilaat 
kujunes edukaks ettevõt
miseks.

Kokku oli laadal 21 kauplejat, 
päeva jooksul külastas laata 
üle 500 inimese. Üles astusid 
ka kohalikud muusikakollek-
tiivid: Viimsi kooli noortekoor 
ja Viimsi muusikakooli Junior 
Jazzband. Tervet päeva saatis 
mõnus laadamelu: muusika, 
kauplemiskõned, tingimised. 
Rahvas vooris edasi-tagasi, 
laadalt leidis igaüks endale 
midagi toredat.

Korraldaja Taavet Hõbe-
salu kinnitas, et järgmine laat 
tuleb juba suvel. Kindlasti 
kujuneb sellest traditsioonili-
ne ettevõtmine.

Kuna nimi Kila-kolalaat on 
kasutusel juba Seidlas ja Hiiu-
maal, siis võiks meie vallas 
toimuval laadal olla oma nimi. 
Sellega kuulutamegi välja kon-

kursi, et leida nimi Viimsi 
vanakraamilaadale. Ettepa-
nekud palume saata meili teel 
muuseum@viimsivald.ee.
Alar Mik

Valla sünnipäevapidu
Viimsi valla 90. sünnipäeva pi
dustused jõudsid kulminatsioo
ni reedel, 15. mail, kui Viimsi 
keskkooli aulas tähistati aasta
päeva aktuse ja kontserdiga.

Alates 2003. aastast on Viimsis 
antud tänuks vallale osutatud 
eriliste teenete eest autasu – 
kunstnik Aivar Simsoni valmis-
tatud vaala. Seni on välja antud 
14 vaala. Valla 90. sünnipäeva 
puhul said Viimsi Vaala veel 
kolm vallaelanikku: Euroopa 
Komisjoni aseesimees Siim 
Kallas ja Europarlamendi saa-
dik Tunne Kelam, kes on Viim-
si Püha Jaakobi kiriku suuran-

netajad ning Viimsi valla maine 
tõstmisele palju kaasa aidanud, 
ja Sulev Ennomäe, kes ehitas 
üles Randvere kabeli.

Sünnipäevapeol tänati valla 
teenekaid töötajaid. Tänati ka 
aktiivseid kultuuri- ja spordi-
tegelasi ning paljusid ettevõt-
miste eestvedajaid. Vaadati 
filmi kunagisest kuulsast Kiro-
vi kalurikolhoosist ning Külli 
Talmari, Jaan Kolbergi ja Alar 
Miku ühistöös valminud filmi 
tänapäeva Viimsist. Peomeele-
olu lõi akordionist Henn Reba-
ne ning kodukohatundele andis 
tuge oma valla rahva – Viimsi 
kooliteatri etendus „Rannarah-
va lood ja laulud”.

Kui peosöök söödud ja valla 
juubelisümbolitega kaetud tort-
ki maitstud, oli võimalus tant-
supõrandal jalga keerutada.

VT

Ants-Hembo Lindemann, esimene taasasu-
tatud Viimsi vallavolikogu esimees aastatel 
1990–1993 ning vallavanem aastatel 1990–
1995

Vallavalitsuse töötajad:

Anne Siitan – maa- ja planeerimisameti pla-
neeringute koordinaator, töötanud Viimsi 
vallavalitsuses üle 15 aasta

Irja Roots – vallakantselei sekretär, töötanud 
Viimsi vallavalitsuses üle 15 aasta

Eldi Pärdi – sotsiaal- ja tervishoiuameti sot-
siaaltööspetsialist, töötanud Viimsi vallava-
litsuses 15 aastat

Velly Sild – maa- ja planeerimisameti pla-
neerimisspetsialist, töötanud Viimsi vallava-
litsuses 15 aastat

Silvi Kübard – vallakantselei tehnik, tööta-
nud Viimsi vallavalitsuses 15 aastat

Katrin Jalast – vallakantselei juhtivreferent, 
töötanud Viimsi vallavalituses 15 aastat

Tiia Tamm – tegelenud Viimsi spordielu 
edendamisega 28 aastat

Valla allasutuste töötajad, teiste organi-
satsioonide esindajad, ettevõtjad, koos-
tööpartnerid:

Jaan Tagaväli – Viimsi kultuuriloo seltsi lii-
ge, pikaajalise tegevuse eest seltsi koduloo-
uurijate ringi juhendajana

Raivo Tomingas – Viimsi kultuuriloo seltsi 
juhatuse esimees, aktiivse tegevuse eest ko-
haliku kultuuriloo pärandi uurimisel ja tal-
letamisel

Lehte Jõemaa – MTÜ Viimsi Päevakeskuse 
tegevjuht, aktiivse tegevuse eest eakate huvi-
ringide käivitaja ja eestvedajana

Krista Kaarlõp – pediaater, Viimsi valla pere-
arst, viimsilaste tervise eest hoolt kandnud 
üle 30 aasta

Ene Lill – terviseklubi Harmoonikum käivi-
taja ja eralasteaia Tibu asutaja, Viimsi Ette-
võtlike Naiste Assotsatsiooni president

Erkki Ristoja – arhitekt, Viimsisse kiriku-
hoone ja teiste esinduslike hoonete projek-
teerija

Anti Kalle – MTÜ Korvpalliklubi Viimsi 
asutajaliige, juhatuse esimees, klubi eestve-
daja ja toetaja

Ain Pinnonen – Viimsi keskkooli spordi-
kompleksi juhataja, pikaajalise aktiivse ko-
haliku spordielu edendamise ja käsipalliklu-
bi HC Viimsi tulemusliku töö eest treenerina 
ja klubi eestvedajana

Kaarel Zilmer – Tallinna Ülikooli rekreat-
siooni õppetooli dotsent, aktiivse spordielu 
edendamise eest Viimsi vallas

Margery Lilienthal – eralasteaia Päikese-
ratas juhataja, eralasteaedade edendamise 
eest Viimsis

Andrus Kalvet – Viimsi keskkooli muusika-
õpetaja ja koorijuht, pikaajalise tulemusliku 
tegevuse eest koorilaulu edendamisel Viimsi 
kooli noortekoori ja Viimsi Püha Jaakobi ko-
guduse kammerkoori dirigendina

Margus Eek – SA Viimsi Keskkooli Fond 
suursponsor, märkimisväärse panuse eest 
Viimsi keskkooli huvitegevuse toetamisel

Ita-Riina Pedanik – MTÜ Viimsi Huvikes-
kus direktor, edendanud kultuuritööd Viim-
sis üle 20 aasta

Tarvo Ingerainen – Põhja Politseiprefektuuri 
Ida Politseiosakonna ülemkomissar – pika-
ajalise hea koostöö eest

Irene Lään – Eesti sõjamuuseumi – kind-
ral Laidoneri muuseumi kauaaegne töötaja, 
spetsialist museoloogia alal

Viimsi vald tänab
Vallavalitsuse tänukirja said:

Vaala nominent Tunne 
Kelam: „See vaal on suur 
tunnustus. See on tähtsam 
kui mõni Euroopa autasu.”

Viimsi Vaala nominent Sulev Ennomäe, kes oma 
kätega taastas Rohuneeme kabeli: „See polnud üksi 
minu ettevõtmine. Ressursid olid valla poolt.”

Vallajuhid, volikogu esimees Aarne Jõgimaa ja vallavanem 
Haldo Oravas ning tema abikaasa Vilja Oravas.

Külaliste seas oli ka laulja 
Dave Benton.

Kunstnik Seaküla Simson, Viimsi Vaalade 
autor, ulatas vallavanemale kingituseks 
Eesti asja.

Meeleolukas pidu, kus keegi ei tundnud 
end üksi ega võõrana.

Tänati valla aukodanikku, taasasutatud 
valla esimest vallavanemat AntsHembo 
Lindemanni.

Valla juubeli kaugeimad külalised tulid 
Aafrikast. Pildil kolm ajakirjanikku: 
Joseph Lukyamuzi Ugandast, Annika 
Poldre Viimsi Teatajast ja Oscar 
Gasarabwe Ruandast. 

Euroopa Komisjoni 
asepresident Siim Kallas 
tervitas koduvalla rahvast 
virtuaalselt.



6 22. mai 2009

Tulevased hooldajad asusid õppima

Hoolduskoolituse esimesed õppurid koolituse avamisel. Esireas Viimsi haigla 
peaarst Ivo Saarma, vallaarst Enn Rei ja valla sotsiaalkomisjoni esimees MariAnn 
Kelam.

„Hooldajate koolitus saab 
teoks tänu valla aktiivsetele 
pensionäridele,” ütles era
haigla Fertilitas peaarst Ivo 
Saarma esmaspäeva hom
mikul hooldajate koolitust 
avades. Fertilitasel on pi
kaajaline koostöökogemus 
PõhjaEesti regionaalhaig
laga ning Fertilitases on ka 
taastusraviosakond. Nii oligi 
loomulik, et pensionäride 
aktiivi huvi hoolduskoolitust 
õppida leidis haiglas posi
tiivse vastuvõtu.

Viimsi vallavolikogu aseesi-
mees ja sotsiaalkomisjoni esi-
mees Mari-Ann Kelam lausus 
õppureid tervitades, et see 
ettevõtmine on väga positiivne 
näide sellest, kuidas kodaniku-
ühiskond saab toimida. Kelam 
rääkis, et Ameerikas kasvab 
huvi hooldusabi vastu ning 
suureneb vajadus selle järele. 

Projekt „Eakate 
hooldusabi kodudes” 
sai käima lükatud
Viimsi pensionäride ühen
duse juhatus ja seenioride 
nõukoda on juba pikka aega 
teadnud, et eakatele paku
tavat hooldusabi kodudes 
pole Viimsi vallas olemas. 
Kuid olemas on inimesed, 
kes niisugust lühi või pika
ajalist abi vajavad. Teame 
seda kirjade ja pöördumiste 
põhjal pensionäride ühendu
se poole.

Seni oleme tegelnud etteval-
mistava tööga, et leida abis-
tajad ja koolitaja. Abiandjal 
on kergem ja kindlam minna 
abistama, kui eelteadmised ja 
mõned praktilised oskused-
ki olemas. Meie põhimõte ja 
eesmärk oli pakkuda päeviti, 
kui pereliikmed on hõivatud 
muu tegevusega, mõnetunnist 
abi, nagu poeskäik, arsti juurde 
minek või puhkus. Nii on kasu 
mõlemapoolne: abivajaja ei ole 
üksi ja pereliikmed saavad ra-
hus oma toimetusi teha. Noore-
matel pereliikmetel on kergem 
töölgi käia, kui on kindel tead-
mine, et kodus on kõik korras.

Pöördumistes vajati aga ka 
perioodilist abi, lausa kümme 
päeva järjest, et pereliige, kes 
senini hooldusega tegelnud, 
saaks pisutki puhkust, sest 

hooldustöö on ju ööpäevaring-
ne.

Kõike eelnevat arvestades 
otsustaski Viimsi pensionäri-
de ühendus koostada projekti 
„Eakate hooldusabi kodudes”, 
et koolitada valla eakate ja ka 
teiste abivajajate tarvis rühm 
inimesi, kes seda tänuväärset 
ja rasket, kuid väga vajalikku 
tööd teeksid.

Idee laiendamiseks ja selle 
vajalikkuse selgitamiseks kut-
susime kokku ümarlaua – s.o 
ühelt poolt projekti toimkond, 
kuhu kuulusid projektijuht Viiu 
Nurmela, korraldaja Inna Vaga 
ja nõunikuna Kristina Kams, 
ning teiselt poolt valla sotsiaal-
valdkonnaga tegelevad ametni-
kud, abivallavanem Endel Le-
pik ja sotsiaalameti juht Reet 
Aljas ning ka vallaarst dr Rei.

Eriti tõhusat abi saime pro-
jekti toimkonda kuuluvalt ko-
duõendusega tegelevalt Kristi-
na Kamsilt, kes meie projekti 
tarvilike erialaste teadmiste 
osas silus ja esialgse koolitus-
programmiga toetas.

Ideele otsisime tuge ka 
Viimsi valla sotsiaal- ja tervis-
hoiuametilt, kes otseselt valla 
vajadustega selles valdkonnas 
kokku puutub. Idee oli arutlu-
sel volikogu sotsiaalkomisjo-
nis. Nii, samm-sammult oma 
idee vajalikkust selgitades ja 
ka perspektiivi rõhutades ko-

gusime kaasamõtlejaid ja jõud-
sime Fertilitase haiglani, kes ka 
erialaseid koolitusi korraldab.

Ühistel mõttetalgutel jõud-
sime kokkuleppeni, et koolitus 
võib alata juba 18. mail kahe-
päevaste tsüklite kaupa. Ferti-
litas paneb kokku sobiva kooli-
tusprogrammi ja leiab lektorid.

Projekti toimkond teeb kok-
kulepped koolitusel osalejatega 
ja kaardistab abivajajad. Koo-
litatud abistajad saavad tunnis-
tuse kätte juba maikuu lõpuks. 
Alates sellest ajast võivad kõik 
abivajajad ja pereliikmed, kel-
lel on niisuguses valdkonnas 
soove ja probleeme, pöörduda 
aruteludeks ja kokkulepeteks 
Viimsi pensionäride ühendu-
se poole. Saame kokku Nel-
gi tee 1 pensionäride toas (tel 
606 6839).

Praeguseks on koolitusprog-
ramm koostatud, ajakava kok-
ku lepitud, lektorid leitud ja 
koolitus võib alata. Loodame, 
et see esimene tagasihoidlik 
samm vabatahtlike abistajate 
võrgustiku loomisel hooldusabi 
valdkonnas aitab abivajajaid ja 
saab elujõu Viimsi vallas.

Viiu Nurmela
projektijuht

„Ameerika tööturul on hool-
dusabi seitsmendal kohal ning 
see on kiiresti kasvav vald-
kond,” ütles Kelam.

Fertilitas on pikka aega tei-
nud koostööd Tallinna tervis-
hoiu kõrgkooliga. „Rõhume 
kvaliteedile nii koolituses kui 
ka teenuste pakkumisel,” sõnas 
haigla vastutav õde Mare Al-
lak, kelle vastutada on ka hool-
dajate koolitus. Allak rääkis, et 
Viimsi pensionäride ühendus 
pöördus haigla poole sooviga 
saada hoolduskoolitust 12–15 
inimesele. „Kui oleks olnud 
vajadust, oleks võinud kooli-
tada ka valla vähekindlustatud 
elanikke ja töötuid,” lisas Al-
lak. Tema sõnul on 15 inimest 
ideaalne õpperühma suurus.

Viiepäevane kursus, mis on 
jagatud kahe nädala peale kah-
te õppetsüklisse, on õppijaile 
tasuta. Seda rahastavad Tallin-
na tervishoiu kõrgkool, Tallin-
na Ülikool, Fertilitas ja Viimsi 
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Viis tegusat aastat
MTÜl Viimsi Invaühing täitus 
viis aastat.

MTÜ Viimsi Invaühing loodi 
26. mail 2004. aastal eesmärgi-
ga toetada Viimsi vallas elavaid 
puuetega lapsi ja noorukeid, 
ühendada nende vanemaid ja 
pakkuda üritusi ning psühho-
loogilist tuge kõigile ühingu-
ga liituda soovinud puuetega 
lastele ja nende esindajatele. 
MTÜ tegevust korraldavad viis 
lapsevanemat, kes moodusta-
vad invaühingu juhatuse.

Kui alguses oli üsna raske 
otsustada, kuidas ühingu tege-
vust organiseerida, milliseid 
üritusi korraldada, kuidas pe-
resid ühte liita, siis viie aasta 
jooksul oleme leidnud oma tee 
ja tekkinud on palju traditsioo-
ne.

Tegevused ja 
traditsioonid
Kokku saadakse umbes kord 
kuus. Toimuvad meisterdami-
sed Viimsi kooli tööõpetuse 
klassis, ühised kokkamised, 
kus vahetatakse ja katsetatakse 
huvitavaid retsepte. Üheskoos 
on peetud lauamängude päevi, 
osaletud spordipäevadel, kuu-
latud psühholoogide loenguid, 
peetud isade- ja emadepäeva 
ning tähistatud jõule. Kaks kor-

da nädalas kohtutakse Viimsi 
vallavalitsuse toel Viimsi spaa 
ujulas.

Suurimad üritused on aga 
perelaagrid. Sel suvel toimub 
meil juba kuues perelaager. 
Suvises laagris saavad lapsed 
tegelda spordi, meisterdamise, 
mängimise ja palju muu huvi-
tavaga. Vanematega tegelevad 
tavaliselt samal ajal psühho-
loogid ja massöör. Suvistest 
laagritest kasvas välja ka tal-
vise laagri mõte ja seetõttu on 
juba kolmel talvel korraldatud 
ka talviseid perelaagreid.

Veel on üheks toredaks tra-
ditsiooniks kujunenud ühine 
suvega hüvastijätmine Vembu-
Tembumaal, kus lapsed saavad 
koos pere ja sõpradega päev 
otsa lõbusatel atraktsioonidel 
lustida ning ühist piknikku pi-
dada. Vembu-Tembumaal on 
eriti tore, sest see pakub või-
malusi kõigile lastele, olene-
mata puudest ja selle raskusest, 
sest meie ühingusse kuuluvad 
väga erinevad lapsed, kes saa-
vad omavahel väga hästi läbi ja 
tahavad koos olla.

Heategevusüritused
Viie aasta jooksul oleme kor-
raldanud ka mitu heatege-
vusüritust: kontserdi „Lootus 
ja armastus” ning koostöös 

Viimsi kooli ja Viimsi Lions 
Clubiga kaks heategevuslikku 
jõuluballi. Saadud raha eest oli 
invaühingu lastel võimalik käia 
kahel suvel Krimmis delfiini
teraapias, mille tulemused olid 
paljude laste jaoks üle ootuste 
head. Kogutud raha aitab meil 
korraldada perelaagreid ja teisi 
invaühingu üritusi.

Üks suurim probleem meie 
laste vanematel on koolivahe-
ajad, sest paljusid lapsi ei ole 
võimalik ilma järelevalveta 
üksi koju jätta. Ka selle mure 
lahendamisel on invaühing 
püüdnud appi tulla ja korralda-
nud Viimsi valla sotsiaalameti 
toetusel juba kaks koolivahea-
jalaagrit Viimsi päevakeskuses 
ning tulemas on kolmas laager 
juunikuus.

Sõbrad ja toetajad

Suurim rõõm on aga see, et viie 
aasta jooksul oleme leidnud 
väga palju sõpru ja toetajaid. 
Enamik asutusi ja ettevõtteid, 
kelle poole oleme abipalvega 
pöördunud, on meid aidanud. 
Appi on tulnud ka paljud esi-
nejad, kelle abil on korraldatud 
kontsert ja ballid. Tänamata ei 
saa ka jätta paljusid eraisikuid, 
kes on meid toetanud nii mate-
riaalselt kui ka isikliku abiga.

Oleme väga tänulikud kõigi-
le meie toetajatele ja õnnelikud, 
et aitamine pole Eestimaalt ka-
dunud, vaid vastupidi – abista-
jaid on väga palju. Suur tänu 
teile kõigile.

Ootame oma ühingu liik-
meid, nende peresid ja sõpru, 
samuti kõiki meie sponsoreid, 
abistajaid ja toetajaid 6. juunil 
Viimsi vabaõhumuuseumisse 

kell 12–15, et ühiselt pidada 
meie 5. sünnipäeva ja koos 
nautida toredat päeva. Ees on 
palju üllatusi. Meiega on lu-
banud koos sünnipäeva pidada 
Lea Liitmaa ja Angela Aak, fo-
tostuudio „Must Kõu”, Stiili- ja 
Meigikool (Maria Rõuk – näo-
maalingud), Viimsi Huvikes-
kuse tantsuklubi Viira, juhen-
daja Jekaterina Pedanik, Must 

Luik, RiccoForte OÜ, Andrese 
Tall ja poni Dana, tantsustuu-
dio D-Lux – Jene Walker, käsi-
töötelk – Kristiina Puudersell, 
lava – MB Show Services OÜ, 
Margus Bachmann, Rannapu-
bi ja restoran Paat, Ita-Riina 
Pedanik, Maido Saar. Trikitab 
mustkunstnik Charlekas.

Viimsi invaühingu juhatus

haigla ning kodust õendusabi-
teenust pakkuv firma Medendi. 

40tunnine koolitus lõpeb 
lõputööga, selleks on õpitu 
põhjal koostatud hooldusplaan. 
Kõik koolituse läbinud saavad 
Tallinna tervishoiu kõrgkooli 
kursusetunnistuse, mis võimal-
dab jätkata selles koolis hool-
dusõpingut.

„See on baasalus, kus kogu-
tud punktidega saab õpinguid 
jätkata,” ütles Allak. Koolitu-
sel vanusepiirangut pole. Lek-
toriteks on Talllinna Ülikooli, 
Viimsi haigla, taastusravikes-
kuse ja Tallinna tervishoiu kõrg-
kooli õppejõud ja spetsialistid, 
nende seas ka Merike Kravets 
Tallinna tervishoiu kõrgkoolist, 
kes on Eestis hooldusteenusele 
aluse pannud. Avaloengu pidas 
Mari-Ann Kelam eakate õigus-
test ja sotsiaalkaitsest. Koolitus 
lõpeb 27. mail.

Annika Poldre
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Alates 01.07.2009 muutub haigushüvitiste maksmise kord
Alates 01.07.2009 muutub 
haigushüvitiste maksmise 
kord, mis rakendub haigus
lehtedele, mille töövabastu
se algus on 1. juuli 2009 või 
hiljem.

Juhime tähelepanu, et muuda-
tused puudutavad ainult hai-
gushüvitise maksmist. Hool-
dus-, sünnitus- ja lapsendamis-
hüvitiste puhul maksab hüvitist 
jätkuvalt haigekassa seni kehti-
nud korra alusel.

Muudatused 
haigushüvitise 
maksmisel on tingitud 
järgnevate õigusaktide 
uuenemisest:
• ravikindlustuse seadus 

(www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=13152814), 

• töötervishoiu ja tööohutuse 
seadus (www.riigiteataja.ee/
ert/act.jsp?id=13153070), 

• sotsiaalministri 26. septemb-
ri 2002 määrus nr 114 „Töö-
võimetuslehe regist-

reerimise ja väljaandmise 
tingimused ja kord ning 
töövõimetuslehe vormid” 
(www.riigiteataja.ee/ert/act.
jsp?id=13028501),

• sotsiaalministri 19. septemb-
ri 2002 määrus nr 109 „Aju-
tise töövõimetuse hüvitise 
määramiseks ja maksmiseks 
vajalike dokumentide ja 
andmete koosseis ning hüvi-
tise määramise ja maksmise 
kord” (www.riigiteataja.ee/
ert/act.jsp?id=1061571).

Muudatused 
haigushüvitise 
maksmisel:
• haigushüvitist hakatakse 

kindlustatule maksma ala-
tes haigestumise 4. päevast 
(praegu makstakse alates 
2. päevast);

• haigestumise 4. päevast kuni 
8. päevani maksab haigus-
hüvitist tööandja 80% tööta-
ja keskmisest töötasust;

• alates haigestumise 9. päe-
vast maksab haigushüvitist 
h a i - gekassa;

• t ö ö a n d j a 
ei pea hüvitist 

maksma siis, 
kui töövabas-
tuse põhjusteks 
on kutsehaigus, 
t ö ö õ n n e t u s , 
t ö ö õ n n e t u s 
l i i k l u s e s , 
tööõnnetuse 

tagajärjel 
tekkinud 
t ü s i s -
tus/hai-

g e s t u -
mine, vigastus 

riigi või ühiskonna 
huvide kaitsmisel ja ku-
riteo tõkestamisel, ker-

gemale tööle viimine ning 

haigestumine või vigastus 
raseduse ajal. Sellistel puh-
kudel maksab haigushüvitist 
alates 2. päevast jätkuvalt 
haigekassa vastavalt enne 1. 
juulit 2009 kehtinud korrale 
ja määrades.
Täpsemalt on loetletud lii-

kide korral hüvitise määradest 
võimalik lugeda haigekassa 
kodulehelt www.haigekassa.
ee/kindlustatule/hyvitised/tvh-
maksmine/tvhtabel.

Peamised muudatused 
töövõimetuslehtede 
esitamisel
Kui kindlustatul on mitu töö-
andjat, annab/väljastab arst 
isikule (isiku nõudmisel, soo-
vil) nii mitu sama numbriga 
originaal-töövõimetuslehte, 
kui palju on kindlustatud isikul 
tööandjaid.

Tööandja jätab tema välja-
makstavate haiguslehtede ori-
ginaalid (mille töövabastuse 
algus on 1. juuli 2009 või hil-
jem) endale ja esitab haigekas-
sale nendest lehtedest koopiad, 
kuhu teeb nõuetekohased kan-
ded ning lisab töövõimetusleh-
tede saatekirja.

Kõikide haiguslehtede (sh 
kuni 8 päeva kestvate, mille 
alusel tööandja on ise hüvitist 
maksnud) haigekassale esi-
tamine on kohustuslik, sest 
järglehtede maksmisel lähtub 
haigekassa esmaste lehtede 
kannetest. Samuti on jätkuvalt 
vaja pidada riikliku haigushü-
vitiste statistikat (sh lehtede 
ja haiguspäevade kasutamine) 
ning teostada haigushüvitiste 
põhjendatuse järelevalvet.

Tööandja esitab töövõime-
tuslehe või selle koopia koos 
töövõimetuslehtede saatekirja 
ja muude vajalike dokumenti-
dega haigekassa piirkondlikule 

osakonnale seitsme kalendri-
päeva jooksul arvates kindlus-
tatud isikult töövõimetuslehe 
saamise päevast järgmiselt:

- kindlustatud isiku hooldus-
lehe, sünnituslehe ja lapsenda-
mislehe originaali,

- haiguslehe originaali, ju-
hul kui haigusleht ei kuulu väl-
jamaksmisele tööandja poolt,

- kõigi tööandja väljamaks-
tavate haiguslehtede koopiad.

Näide haiguslehtede 
esitamisest ja hüvitise 
maksmisest alates 
01.0�.2009
Tööandjale esitavad haigus-
lehed Martin, Kalle ja Kati.

1. Martini haiguslehe tööva-
bastuse põhjus on haigestumi-
ne ning töövabastuse periood 
29.06.–03.07.2009.

Martini tööandja täidab töö-
võimetuslehe saatekirja ning 
esitab koos haiguslehega 7 päe-
va jooksul haigekassale. Kuna 
Martini haigusleht algab varem 
kui 1. juuli 2009, siis tema pu-
hul haigushüvitise maksmisel 
uut korda ei rakendata.

2. Kalle haiguslehe tööva-
bastuse põhjus on haigestumi-
ne ning töövabastuse periood 
01.–18.07.2009.

Kalle tööandja teeb haigus-
lehest koopia, täidab juurde 
töövõimetuslehe saatekirja 
ning edastab need haigekas-
sale 7 päeva jooksul. Seejärel 
arvutab ja maksab tööandja 
hiljemalt palgapäevaks (kuid 
mitte hiljem kui 30 kalendri-
päeva jooksul alates nõueteko-
haselt vormistatud haiguslehe 
esitamisest tööandjale) välja 
Kalle haigushüvitise perioo-
di  04.07.–08.07.2009 eest. 
Selleks arvutab ta välja Kalle 
haigestumisele eelnenud 6 kuu 

töötasu andmetelt ühe päe-
va keskmise töötasu suuruse 
vastavalt Vabariigi Valitsuse 
määrusega kehtestatud kesk-
mise töötasu maksmise korra-
le (oletame, et see summa on 
500 krooni). Haigushüvitise 
summa saamiseks arvutab töö-
andja 500 kroonist 80% ning 
korrutab 5 päevaga (400 x 5 = 
2000). Hüvitiselt peetakse kinni 
ka tulumaks 0,21 x 2000 = 420. 
Seega maksab tööandja Kallele 
haigushüvitist 1580 krooni.

Lisaks maksab Kallele hai-
gushüvitist haigekassa perioo-
di 09.–18.07.2009 eest. Selleks 
arvutab haigekassa kalendri-
päeva keskmise tulu Maksu- ja 
Tolliameti 2008. aastal Kalle 
eest  arvestatud sotsiaalmaksu 
andmete alusel. Maksu- ja Tol-
liameti andmetel arvestati Kalle 
eest 2008. aastal sotsiaalmaksu 
39 600 krooni, seega oli Kalle 
tulu 2008. aastal 39 600 : 0,33 
= 120 000 krooni. Kalendripäe-
va keskmise tulu saamiseks ja-
gatakse tulu 365-ga (120 000 : 
365 =328,77). Hüvitise summa 
saamiseks arvutatakse kalend-
ripäeva keskmisest tulust 80% 
ning korrutatakse hüvitamise-
le kuuluvate päevade arvuga 
(10 x 328,77 x 0,8 = 2630,16 
kr. Hüvitiselt peetakse kinni 
ka tulumaks 0,21 x 2630,16 = 
552,33. Seega maksab haige-
kassa Kallele haigushüvitist 
2078 krooni (haigekassa ümar-
dab hüvitised väljamaksmisel 
täiskroonideks).

3. Kati haiguslehe tööva-
bastuse põhjus on haigestumi-
ne või vigastus raseduse ajal 
ning töövabastuse periood 01.–
10.08.2009.

Kati tööandja teeb haigus-
lehest koopia, täidab juurde 
töövõimetuslehe saatekirja 
ning edastab need haigekassale 

7 päeva jooksul. Kuna tööva-
bastuse põhjus on haigestumi-
ne või vigastus raseduse ajal, 
siis tööandja ei maksa hai-
gushüvitist ja Katile maksab 
haigushüvitist haigekassa sar-
naselt varem kehtinud korrale 
(alates haigestumise 2. päevast 
ning 80% kalendripäeva kesk-
misest tulust).

Muudatused 
töövõimetuslehe 
vormil

Alates 01.07.2009 muutuvad 
ka osa andmeväljade sõnastu-
si ja nimetusi töövõimetuslehe 
vormil. Näiteks andmeväli 
„Tööinspektsiooni otsuse kuu-
päev teisele tööle üleviimise 
võimatuse korral” asendatakse 
andmeväljaga „Ajutiselt töö-
ülesannete täitmisest keeldu-
mine või teenistuskohustuste 
täitmisest vabastamine”, kuhu 
tööandja märgib kuupäeva, 
millest alates töötaja keeldus 
töölepingu seaduse § 18 lõi-
ke 2 alusel ajutiselt tööülesan-
nete täitmisest või avaliku tee-
nistuse seaduse alusel vabastati 
teenistuja ajutiselt teenistusko-
hustuste täitmisest.

Töövõimetuslehe uue vor-
miga on võimalik tutvuda hai-
gekassa kodulehel www.haige-
kassa.ee/blanketid/raviasutus/
toovoimetuslehe-vorm-alates.

Lisaküsimusi 01.07.2009 
jõustuvate muudatuste kohta 
töövõimetushüvitiste maksmi-
sel on võimalik haigekassale 
esitada meiliaadressil tooand-
ja@haigekassa.ee.

Meeldivat koostöö jätku!

Eesti haigekassa

Täiskasvanute 
rehabilitatsiooniteenuseks 
on sel aastal vähem raha
2009. aastaks on sotsiaalkind
lustusamet sõlminud haldus
lepingu 75 rehabilitatsiooni
teenust osutava asutusega. 
See on rohkem kui möödunud 
aastal. Samas rahalisi vahen
deid on võrreldes möödunud 
aastaga tunduvalt vähem.

Tänavune eelarve on veidi üle 
84 miljoni krooni, mis jaotub 
võrdselt  puudega täisealiste ja 
puudega laste vahel – mõlema-
le rühmale 42 miljonit krooni.

Laste eelarve sisaldab ka 
eelmisel aastal rehabilitatsiooni-
teenuseks kasutamata jäänud 
raha ning kõik senised taotlused 
on rahuldatud. Kahjuks ei saa 
sama öelda täisealiste kohta.

Täisealistele puudega ini-
mestele osutati rehabilitatsiooni-
teenust eelmisel aastal ligi 
66 miljoni krooni eest. Sellel 
aastal on raha tunduvalt vähem. 
See võib tähendada rehabilitat-
siooniteenuse soovijate kaua-
kestvaid järjekordi ja võimalik, 
et ootaja kannatus katkeb.

Inimene, kes on end regist-
reerinud rehabilitatsioonitee-

nuse järjekorda, kuid kellele 
rehabilitatsiooniasutus teatab, 
et plaanitust väiksemate või-
maluste tõttu talle kokku lepi-
tud ajal teenust osutada ei saa, 
võib:
- leppida teadmisega, et järje-

kord niipea ei saabu ja jääda 
ootele sama teenuseosutaja 
juurde;

- pöörduda sama suunamiskir-
jaga teise rehabilitatsiooni-
asutusse, kus on lühem jär-
jekord.
Rehabilitatsiooniteenuse 

järjekorra andmed on kätte-
saadavad sotsiaalkindlustus-
ameti kodulehel www.ensib.ee 
ja neid uuendatakse üks kord 
kuus. Informatsiooni saab ka 
infotelefonil 16106.

Kui suunamiskirjal märgi-
tud kalendriaasta jooksul reha-
bilitatsiooniteenust järjekorra 
pärast kasutada ei saa, kehtib 
sama suunamiskiri kuni tee-
nuse saamiseni. Kulu kaetakse 
selle kalendriaasta rahast, mil-
lal teenust tegelikult osutati.

Sotsiaalkindlustusamet

Euroopa Sotsiaalfond toetab Viimsi valla töötuid
Algab projekt, mis on suuna
tud töötute kaasamiseks töö
ellu. Projekti rakendamiseks 
luuakse valda infopunkt.

SA Innove otsusega nr 4-3/137 
rahuldati Scoopest OÜ projek-
ti „Viimsi valla mitteaktiivsete 
inimeste hõivesse toomine ja 
tööturu riskigruppide tööellu 
integreerimine” taotlus, mis 
võimaldab kasutada Euroopa 
Sotsiaalfondi struktuuritoetusi 
nimetatud projekti sihtgrupis 
määratletud töötute personaal-
seks nõustamiseks, erialaseks 
koolitamiseks ja ümberõppeks.

Kes on mitteaktiivsed ja ris-
kigruppidesse kuuluvad töötud, 
keda on projektis sihtgrupina 
määratletud?

Sihtgruppi kuuluvad:
• noored 15–24aastased töö-

tud;
• pikaajalised töötud (töötu, 

kes ei ole olnud tööga hõi-
vatud vähemalt 12 kuud; 
15–24aastane töötu, kes ei 
ole olnud tööga hõivatud 
vähemalt 6 kuud);

• hoolduskohustusega koor-
matud inimesed;

• puuetega inimesed;

• vanemaealised (alates 
50. eluaastast);

• mitte-eestlased;
• vähemalt 1,5 aastat lapse-

hooldusel viibinud vanemad.

Millised on tegevused 
projekti raames?
Sihtgrupi määratlemine. Sei-
suga 30.04.2009 on vallelani-
kest ennast Töötukassas töötu-
na registreerinud 371 inimest. 
Neist üle 50aastaseid on 88, 
16–24aastaseid 38, mitte-eest-
lasi 49 ja pikaajalisi töötuid 63. 
Lapsehoolduspuhkusel enam 
kui 1,5 aastat viibinud vanema-
te kohta andmed puuduvad.

Projektis kavandatud tege-
vuste käigus üritatakse leida 
otsekontakt nimetatud sihtrüh-
ma töötutega, sest isikuand-
mete väljastamine (Töötukas-
sa töötute kontaktandmed) on 
seadusega keelatud. Seepärast 
on projekti korraldajad väga 
rõõmsad, kui nimetatud sihtgru-
pi alla kuuluvad töötud külas-
tavad meie infopunkti, võtavad 
ühendust telefonil 606 6935 või 
e-postil info@scoopest.com.

Viimsi vallas tegutseva-
te ettevõtete tööjõuvajadu-
sed. „Viimsi valla arenguka-
va aastani 2038” koostamise 

eel tehtud küsitlusel selgus, 
et 90 protsenti vallaelanikest 
töötaks võimalusel oma vallas. 
Projekti üks tegevussuund on 
viia kokku Viimsi ettevõtjad ja 
tööotsijad. Projekti konsultan-
did teevad intervjuud Viimsi 
suuremate ettevõtete juhtidega 
ja selgitavad välja kohalike 
tööandjate tööjõuvajaduse ning 
millised peaks olema töötajate 
erialased oskused ja kvalifikat-
sioon.

Nõustamine ja vajalike 
koolituste korraldamine. Pro-
jekti üks tähtsaim eesmärk on 
teavitada ja suunata sihtrühma 
ning pakkuda tööellu naasmi-
seks uusi võimalusi. Tähtis on, 
et töötul oleks võimalus leida 
endale sobiv erialane koolitus 
või muu abistav tegevus või-
malikult kiiresti. Sõltuvalt hu-
viliste hulgast korraldame valla 
territooriumil sihtgrupi töötute-
le tasuta koolituse või lülitame 
huvilised koolitusrühmadesse, 
mida korraldavad litsentseeri-
tud koolitusettevõtted.

Iseseisva ettevõtlusega 
alustamine. Sihtgrupi töötute-
ga tehtavate intervjuude käigus 
selgitame välja need inimesed, 
kellel oleks potentsiaali ja huvi 
alustada iseseisva ettevõtluse-
ga. Sõltuvalt huviliste hulgast 

korraldame valla territooriumil 
tasuta koolituse või lülitame 
huvilised koolitusrühmadesse, 
mida korraldab Mainori kõrg-
kool.

Infopunkti loomine. Pro-
jekti tegevuste rakendamiseks 
luuakse Viimsi valla keskuses 
infopunkt, kuhu on teretulnud 
kõik töötuna registreeritud või 
ka mitteregistreerunud abivaja-
jad. Infopunkt peab saama ko-
haks, kus inimestel on tunne, et 
nad on seal oodatud.

Infopunktis  nõustatakse 
töötuid, tehakse intervjuusid, 
koolitusi ning koos profes-
sionaalse juhendajaga ühiseid 
mõttetalguid iseseisva ettevõt-
lusega alustamiseks.

Infopunkt asub Viimsi raa-
matukogu ruumides aadressil 
Kesk tee 1, Haabneeme. Info-
punkti lahtiolekuajad täpsus-
tuvad lähiajal. Projekti rahas-
tavad Euroopa Sotsiaalfond ja 
Scoopest OÜ.

Sven Simson
projektijuht
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Viimsi Vändad veetsid 
nädalavahetuse Luitemaal

Noorterubriik

8.–10. mail toimus XX rohe
liste rattaretk „Kuidas elad, 
Luitemaa?”.

Viimsi noortevolikogu orga-
niseeris ka seekord matka-
seltskonna Viimsist matka al-
guspunkti ning pärast kolme 
päeva väntamist koju tagasi. 
Seltskond, kes juba mitmendat 
aastat mai teisel nädalvahetu-
sel ratta selga istub, on ristitud 
Viimsi Väntadeks.

8. mai varahommikul pidid 
kõik matkasõbrad oma ratastelt 
tolmu maha pühkima, kummid 
täis pumpama ja kiivri üles 
otsima, sest juba kella 8ks oli 
vaja jõuda Viimsi vana kooli 
ette. Rataste-matkakottide pak-
kimine ja särkide jagamine läks 
kiiresti ning Viimsi Vändad 
alustasid lõbusat bussisõitu Ki-
lingi-Nõmme suunas. Start anti 
kell 12, kuid väikeste viperuste 

tõttu hilines Väntade start paar 
tundi.

Esimesel päeval oli vaja 
veereda 55 km, laagriplats oli 
Vanajärvel ning õhtul lahutas 
meelt bänd Svjata Vatra.

Laupäeva hommikul oli ära-
tus juba kell 7. Kiire hommi-
kusöök ja telkide kokkupane-
mine. Valutavate lihastega pidi 
jätkama matka Läti piiri ääres. 
Päev algas küll pilves ilma ja 
vihmasajuga, kuid pärast lõu-
nat innustas matkalisi tugevast 
tuulest hoolimata taas päike.

Teise päeva marsruudi amet-
lik pikkus oli 90 km – mõne 
jaoks ilmselge liig ning kasu-
tada tuli lühemat rada. Teise 
päeva õhtul esines Jõulumäel 
paljude matkasõprade lemmik 
Justament ning hoolimata vä-
sitavast päevast oli retkelistel 
veel jaksu kontserti nautida ja 
tantsu lüüa.

Ratturite laagripaik
Foto: Marko Luik

Matk lõppes pühapäeval 
jällegi Kilingi-Nõmmel ning 
Väntade buss jõudis tagasi 
Viimsisse õhtupoolikul. Kõik 
olid elus ja terved, nii et matka 
võib lugeda õnnestunuks!

Viimsi Väntadest ilmselt 
üks staažikaim matkasõber on 
Olari Püvi, kellele oli see matk 
juba üheksas. Olarit köidab 
matkade juures just see, et nad 
on niivõrd erilised – selleks et 
seda tunnetada, peab ise mat-
kal osalema.

„Igal aastal toimub matk 
uues kohas ning siis näen, kui 
isemoodi eri paigus elatakse,” 
ütleb Olari. Matkasõber peab 
eriliseks just seda, et viimsila-
sed paistavad ülejäänud mat-
kaseltskonnast silma oma vä-
limuse poolest: igal aastal on 
Väntadel seljas sama disainiga 
särk, mis lisab ühtsustunnet.

Olarile meeldis matk seetõt-
tu, et teisel õhtul esines üle viie 
aasta Justament. „Juba esimese 
loo ajal oli kogu seltskond üles 
köetud ning kõik tantsisid,” 
meenutab Olari.

Hea on tõdeda, et noored tu-
levad peale ning liituvad Viim-
si Väntadega. Viimsi noorte-
volikogu tänab Viimsi valda, 
kelle toetusel Luitemaa loodu-
ses nädalavahetus veedeti.

Liis Kuusk, Karmo 
Karelson

31. mai – Suur Päev 2009

Lugupeetud Viimsi elanikud!
31. mail kl 10–19 on Roosi tee lõik väljasõidul Nelgi tee poolt 
suletud, et tagada Viimsi laste ja noorte ürituse Suur Päev 2009 
turvalisus. Roosi teelt saab välja sõita Aiandi tee kaudu.
Täname mõistva suhtumise eest!
Viimsi noortekeskus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

13. juuni 2009 
VIIMSI 

HEAKORRA 
TALGUD 

Päev algab 12.00 

Töötegijad saavad tasuta 
lõunat 15.30 

Gruppe juhivad TUNTUD inimesed, 
kes Viimsis elavad! 

 Viimsi I grupp 
 Viimsi II grupp 
 Soosepa grupp 

 Haabneeme grupp 
 Kelvingi grupp 

 Rohuneeme grupp 

 

Kaasa võtta: 

 Müts 
 karastusjook 

NB! Tööks  vajalikud 
töövahendid tagab 

Viimsi Kommunaal- ja 
heakorraamet 

 Kõikidel osalejatel palume registreerida end 
eelistatud gruppi e-posti aadressil 

viimsink@huvikeskus.ee või telefonil 6066826 
 

Viimsi heakorratalgud

Viimsi noortekeskus korral
dab 13. juunil suured hea
korratalgud. Koristustööd te
hakse terves Viimsi vallas.

Meeskondade koordinaatori-
teks on Viimsis elavad avaliku 
elu tegelased (muusikud, polii-
tikud, meelelahutajad, haritla-
sed), kes on meile eeskujuks. 
Päeva eesmärk on koos perega 
teha oma kodukant korda, et en-

Soosepa rühm – tööd selgu-
vad, anname teada kindlasti järg-
mises Viimsi Teataja numbris.

Haabneeme rühm – koris-
tatakse ja korrastatakse Esmari 
väljakuid, mis asuvad Viimsi 
haigla ja spordihalli vahel ning 
Viimsi haigla bussipeatuse taga.

Kelvingi rühm – tööd alles 
selguvad, anname teada kindlasti 
järgmises Viimsi Teataja numbris.

Rohuneeme rühm – koris-
tatakse Rohuneeme rannaäärt 
ja metsaalust.

Kõikidele töötegijatele on 
tasuta lõuna. Kõik töövahendid 
(töökindad, prügikotid, rehad, 
labidad jne) on Viimsi kommu-
naal- ja heakorraameti poolt. 
Soovitatavalt võiksid talgutel 
osalejad kaasa võtta mütsi ja 
karastusjoogi. Võib töötada ka 
oma kinnastega, kuid soovi-
jaile on korraldajatel piisavalt 
töökindaid.

Päev algab kl 12 avamise ja 
osalejate omavahelise tutvumi-
sega. Hiljemalt kell 15 lõpe-
tavad kõik rühmad töö ja kell 
15.30 on lõuna. Üritus lõppeb 
orienteerivalt kell 16.15.

Kõikidel osalejatel palu-
me registreerida end eelista-
tud rühma e-posti aadressil 
viimsink@huvikeskus.ee või te-
lefonil 606 6826. Vajalik on nimi, 
vanus, elukoht, kontakttelefon 
ja/või e-posti aadress. Lisainfo 
e-posti aadressil viimsink@huvi-
keskus.ee või telefonil 606 6826.

Mari Tiidus
Viimsi noortekeskuse 
noortetöötaja

Viimsi laste ja noorte Suur 
Päev on lastekaitsepäeva
le pühendatud tasuta kogu 
pere üritus, mis toimub 
31. mail algusega kl 12 Viim
si Huvikeskuse õuel ja Süda 
pargis.

Ürituse eesmärk on innusta-
da laste ja noorte isetegemist, 
pakkuda neile meeldivat vaba 
aja sisustamise võimalust ja 
pühendada üks päev just laste-
le ja noortele. Esinevad Viimsi 
laste- ja noortekollektiivid, te-
gutsevad töötoad ning noorte 
ja lapsevanemate infotelgid. 
Kõik kohaletulnud saavad oma 
päeva sisustada huvitavalt ja 
lõbusalt.

Selle aasta üritusel pöörame 
eelkõige tähelepanu laste ja 
noorte vaba aja sisustamisele 
Viimsi vallas ning paljusid või-
malusi tutvustatakse kohapeal. 
Kohal on lastele batuut ja ro-
nisein. Viimsi noortekeskuse 
telgis tehakse terve päev näo-
maalinguid. Esmaabikoolitus 
algab kell 13.30 ja 16.30 ning 
tuletõrjeõppus kell 15.00.  Üri-
tus lõpeb 18.30.

Ennast tutvustavad:

Nublu Lapsehoid OÜ
Eesti Skautide Ühing

dal ja ka teistel puhtam ja meel-
divam ümbrus oleks. Üritusel 
osalemiseks on vajalik enne 
registreeruda.

Talgukohad

Viimsi I – korrastatakse Aiandi 
tee mäenõlva ja rulapargi ümb-
rust.

Viimsi II – koristatakse 
kõikjalt pargist mahakukkunud 
oksi ja veetakse tee äärde.

Püünsi Kool
Püünsi Kodutütred
Viimsi Kunstikool
Eesti Punane Rist
Viimsi Kool
Ida Politseiosakond
Põhja-Eesti Päästekeskus
Harmoonikum
Põnnipesa
SA Eesti Lastefond
Satunallet lauamängud
Eesti Seksuaaltervise Liit
Helen Doron Early English 
Viimsi Huvikool
Viimsi Muusikakool

Laval astuvad üles:

Tantsuklubi Viira
Tantsuklubi River Island
Viimsi Huvikeskuse solistid
WAF laulustuudio solistid
Homme
Popsandals
Kaja
Viimsi Muusikakooli Big 
Band
Freeday

Üritust toetavad: 

Viimsi vallavalitsus, Viimsi 
Huvikeskus, Koopia kolm ja 
Sony Ericsson.

Mari Tiidus
Viimsi noortekeskuse 
noortetöötaja

„What, what in Mollina?”
Hispaanias oli kaks põne
vat noortekoolitust.

YEU (Youth for Exchange 
and Understanding) korral-
das märtsi keskel Lõuna-
Hispaanias Mollinas kaks 
paralleelset treeningkursust. 
Üks oli rahvusvaheliste 
noortevahetuste organisee-
rimisele suunatud ja teine 
mõeldud noorteühenduste 
liidritele, treenimaks nende 
oskusi vabatahtlike juhtimi-
sel eesmärgiga propageerida 
aktiivset kodanlust. Viimasel 
osalesin ka mina.

Seltskond oli väga multi-
kultuurne. Koos oli üle 50 
osaleja ja kaheksa treeneri 
21 riigist, kolmest maailma-
jaost. See tähendas, et lisaks 
plaanitava materjali õppimi-
sele veedeti palju aega eri 
rahvuste, kultuuride ja tava-
de kohta uurides, ajaloo ning 
poliitiliste seisukordade üle 
arutades ja üksteise üle sõb-
ralikult nalja visates. Arvan, 
et suutsin täide viia ka oma 
austusväärset kohust eesti tu-
ristina. Nüüd teab vähemalt 
poolsada noort, et Skype on 
Eesti päritolu, et Eesti on 
küll väike, kuid väga kaunis 
ja uuendusmeelne ning et 

eelarvamused eestlaste kinni-
suse ja tõsiduse kohta ei vasta 
sugugi tõele.

Peale rõõmu, nalja ning suu-
re hulga uute sõprade-tuttavate 
ja tulevaste koostööpartnerite 
leidmise oli see siiski eelkõige 
õpetlik üritus. Õppisime, kui-
das motiveerida oma organisat-
sioonide liikmeid ja vabataht-
likke aktiivselt töötama, kuidas 
MTÜd ning üritusi reklaamida, 
kui tähtis on tegevusi tagantjä-
rele analüüsida ja saadud koge-
mustest õppida ning veel palju 
muud huvitavat.

Kuna õppimine toimus 
mitteformaalses vormis, mis 
tähendab, et ei õpita õpikutest 
ega sooritata eksameid, siis 
möödus suur osa õppeprotses-
sist just mängude ja nende ana-
lüüsimise teel.

Soovitan kõigil noortel, kes 
pole veel rahvusvahelistel noor-
tevahetustel või treeningutel 
osaleda jõudnud, julgus kokku 
võtta ja seda teha. Kaotada pole 
midagi, kuid võita seda rohkem: 
natuke lisajulgust, uusi sõpru 
üle Euroopa või isegi maailma, 
tolerantsust, inglise või mõne 
teise keele praktikat, loomuli-
kult palju uusi teadmisi ja veel 
mõndagi muud.
Carmen Pajuste
Viimsi noortevolikogu
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Viimsi vallavalitsuse määrused

17. aprill 2009 nr 20
Viimsi valla 2009. aasta alaeelarvete kululiikide 
muutmine ja kinnitamine

Kood Kinnitatud eelarve Suurendamine +, 
vähendamine-

Muudetud eelarve

10112 Aktsiate ja osade müük 4 400 000 -4 400 000 0

3220 9 MLA Piilupesa Lasteaed omatulu 0 6 953 6 953

3500.00.07 Sihtotstarbelised toetused jooks-
vateks kuludeks - Majandus-ja 
Kommunikatsiooniministeerium

0 212 500 212 500

3502.00.07 Sihtotstarbelised toetused põhivara 
soetamiseks - Majandus-ja Kommuni-
katsiooniministeerium

0 957 100 957 100

352.00.17 Eraldised tasandusfondist 0 30 919 706 30 919 706

3500.00 08 Põllumajandusministeerium-koo-
lipiim

0 82 506 82 506

3500.00 09 Rahandusministeerium-õppelaen 0 821 295 821 295

Kokku tulud: 271 186 041 28 600 060 299 786 101

2) kulude jaotus:

Kood Kulu liik K i n n i t a t u d 
eelarve

Suurendami-
ne+, vähenda-
mine-

M u u d e t u d 
eelarve

016001  Omavalitsusliidu liikmemaks 550 000 42 000 592 000

4528 Muudele residentidele 550 000 42 000 592 000

011111  Volikogu 1 598 964 12 545 1 611 509

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 7 451 7 451

5061 Maksud erisoodustustelt 0 5 094 5 094

011121   Vallavalitsus 21 491 049 67 283 21 558 332

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 39 965 39 965

5061 Maksud erisoodustustelt 0 27 318 27 318

01114  Reservfond 8 916 568 4 000 000 12 916 568

608099 Reservfond 8 916 568 4 000 000 12 916 568

01700  Laenuintresside teenindamine 6 316 573 -400 000 5 916 573

65018 Intressi-ja viivise -ja kohustuskulud 
võetud laenudelt

6 151 457 -400 000 5 751 457

0451012  Teede ehitus-, rekonstr. ja projek-
teerimine-riiklik

0 957 100 957 100

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja 
renoveerimine

0 957 100 957 100

049001   Viimsi Saared 0 578 000 578 000

4500.8 Sihtotstarbelised eraldised muudele 
residentidele

0 174 000 174 000

5500 Administreerimiskulud 0 8 000 8 000

5502 Uurimis- ja arendustegevus 0 291 000 291 000

5503 Lähetuskulud 0 1 400 1 400

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide ma-
jandamiskulud

0 50 000 50 000

5512 Rajatiste majandamiskulud 0 16 600 16 600

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud, v.a 
kaitseotstarbelised

0 35 000 35 000

601.7 Trahvid 0 2 000 2 000

045102  Teede hooldusremont 6 221 500 -700 000 5 521 500

5512 Rajatiste majandamiskulud 6 175 100 -700 000 5 475 100

045201  Viimsi Saared - veetransport 3 620 771 112 500 3 733 271

5513 Sõidukite ülalpidamiskulud 1 700 000 112 500 1 812 500

052001  Heitveekäitlus 4 500 000 -400 000 4 100 000

Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13.märtsi 2007.a mää-
ruse nr 14 “Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava 
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra” § 8 
lõiked 1 ja 2 ja Viimsi Vallavolikogu 14. aprilli 2009.a mää-
ruse nr 11 “Viimsi valla 2009. a eelarve muutmine”:
§ 1. Kinnitada Viimsi valla 2009. aasta eelarve alaeelarvete 
artiklite muutmine järgmiselt:
1) tulude jaotus:

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja 
renoveerimine

1 500 000 -400 000 1 100 000

066051  Heakord 2 100 000 -400 000 1 700 000

5512 Rajatiste majandamiskulud 660 000 -400 000 260 000

091102  Eralasteaiad 15 500 000 -900 000 14 600 000

5524 Õppevahendid 15 500 000 -900 000 14 600 000

072102  Perearsti toetused 180 000 -50 000 130 000

4500,8 muudele residentidele 180 000 -50 000 130 000

081051   Muusikakool 3 899 300 46 886 3 946 186

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 27 850 27 850

5061 Maksud erisoodustustelt 0 19 036 19 036

081022  Spordiväljakud 5 242 762 -400 000 4 842 762

1551 Rajatiste ja hoonete soetamine ja 
renoveerimine

1 000 000 -300 000 700 000

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide ma-
jandamiskulud

3 816 400 -100 000 3 716 400

08107  Noortekeskus 1 000 000 -50 000 950 000

4528 muudele residentidele 863 000 -50 000 813 000

08108  Huvikeskus 2 955 738 -100 000 2 855 738

4528 muudele residentidele 2 955 738 -100 000 2 855 738

081021  Sporditegevus 5 100 000 -50 000 5 050 000

4500,8 muudele residentidele 5 100 000 -50 000 5 050 000

082093  Külaseltsid 600 000 -100 000 500 000

4500.8 muudele residentidele 150 000 -100 000 50 000

08208  Kultuuriüritused 1 000 000 -150 000 850 000

4500,8 Sihtotstarbelised eraldised muudele 
residentidele

500 000 -150 000 350 000

0911011   Piilupesa lasteaed 11 579 021 135 346 11 714 367

41341 Koolipiim 0 21 475 21 475

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 23 279 23 279

5061 Maksud erisoodustustelt 0 15 912 15 912

5504 2 Koolituskulud -riik 0 67 727 67 727

5524 Õppevahendid 214 500 6 953 221 453

0911012   Pargi lasteaed 5 071 579 96 097 5 167 676

41341 Koolipiim 0 8 580 8 580

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 35 892 35 892

5061 Maksud erisoodustustelt 0 24 534 24 534

55042 Koolituskulud -riik 0 27 091 27 091

0911014   Leppneeme lasteaed 3 363 313 27 427 3 390 740

41341 Koolipiim 0 3 774 3 774

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 6 003 6 003

5061 Maksud erisoodustustelt 0 4 104 4 104

55042 Koolituskulud-riik 0 13 546 13 546

0911015   Randvere lasteaed 13 307 087 -344 024 12 963 063

41341 Koolipiim 0 11 095 11 095

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 2 522 2 522

5061 Maksud erisoodustustelt 0 1 723 1 723

55042 Koolituskulud-riik 0 40 636 40 636

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide ma-
jandamiskulud

8 087 110 -400 000 7 687 110

092102 2 Püünsi Kool -riik 0 4 140 995 4 140 995

41342 Koolitoit -riik 0 350 000 350 000

Kood Kulu liik Kinnitatud eelarve Suurendamine+, 
vähendamine-

Muudetud eel-
arve
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5002 Töötajate töötasu 0 2 573 543 2 573 543

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 72 629 72 629

5061 Maksud erisoodustustelt 0 49 645 49 645

5062 Sotsiaalmaks 0 849 269 849 269

5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0 12 868 12 868

5504 Koolituskulud 0 90 481 90 481

5524 Õppevahendid 0 133 200 133 200

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 
vaba aja sisustam.

0 9 360 9 360

092102 1 Püünsi Kool- vald 6 260 000 9 553 6 269 553

41341 Koolipiim 0 9 553 9 553

0921221  Prangli Põhikool- vald 615 000 1 228 616 228

41341 Koolipiim 0 1 228 1 228

0921222  Prangli Põhikool-riik 0 1 079 410 1 079 410

41342 Koolitoit- riik 0 27 999 27 999

5002 Töötajate töötasu 0 753 100 753 100

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 3 946 3 946

5061 Maksud erisoodustustelt 0 2 697 2 697

5062 Sotsiaalmaks 0 248 523 248 523

5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0 3 765 3 765

5504 Koolituskulud 0 25 000 25 000

5524 Õppevahendid 0 9 650 9 650

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 
vaba aja sisustam.

0 4 730 4 730

0922011   Viimsi KK -vald 38 865 000 -3 973 199 34 891 801

41341 Koolipiim 0 26 801 26 801

5511 Kinnistute, hoonete ja ruumide ma-
jandamiskulud

29 800 000 -4 000 000 25 800 000

0922012   Viimsi Kk -riik 0 25 314 653 25 314 653

1551 Rajatiste ja hoonete renoveerimine 0 457 000 457 000

41342 Koolitoit -riik 0 2 127 330 2 127 330

5002 Töötajate töötasu 0 15 512 413 15 512 413

5005 Töövõtulepingu alusel füüsilistele 
isikustele makstavad

0 70 000 70 000

5051 Õppekulud, õppelaen erisoodustu-
sena

0 268 300 268 300

5061 Maksud erisoodustustelt 0 183 395 183 395

5062 Sotsiaalmaks 0 5 142 196 5 142 196

5064 Töötuskindlustusmakse kulu 0 77 912 77 912

5504 Koolituskulud 0 400 000 400 000

5524 Õppevahendid 0 898 000 898 000

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 
vaba aja sisustam.

0 178 107 178 107

09800  Hariduse ja noorsootöö haldamine 400 000 40 000 440 000

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 
vaba aja sisustam.

171 000 90 000 261 000

5500 Administreerimiskulud 106 000 -30 000 76 000

5503 Lähetuskulud 50 000 -20 000 30 000

102003  SA Rannapere Sotsiaalkeskus 750 000 -150 000 600 000

4502.03 Sihtotstarbelised eraldised põhivara 
soetamiseks

750 000 -150 000 600 000

10702  Muu sotsiaalsete riskirühmade kait-
se

170 000 -11 600 158 400

5526 Sotsiaalteenused 110 000 -11 600 98 400

101213  Puuetega laste sotsiaalne kaitse 153 360 11 600 164 960

4133 Toetused puuetega inimestele 153 360 11 600 164 960

101212  Muu puuetega inimeste sotsiaalne 
kaitse

350 000 106 260 456 260

5513 Sõidukite ülalpidamise kulud 0 6 000 6 000

4133 Toetused puuetega inimestele ja 
nende hooldajatele

240 000 22 716 262 716

4137 Erijuhtudel riigi poolt makstav sot-
siaalmaks

110 000 77 544 187 544

Kokku kulud: 271 186 041 28 600 060 299 786 101

§ 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

21. aprill 2009 nr 22
Leppneeme-Kelnase laevaliini piletihindade keh-
testamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 6 lõike 1, “Ühistranspordiseaduse” § 5 lõike 1 
punkti 9 ning Viimsi Vallavolikogu 09. oktoobri 2007. a ot-
suse nr 88 “Ühistranspordiseadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine avaliku laevaliiniveo korraldamiseks Viimsi 
valla haldusalas olevate saartega” alusel: 
§ 1.Piletihinnad
(1) Kehtestada alates 01. maist 2009. a Leppneeme - Kelna-
se laevaliini piletihinnad järgnevalt:

ühe suuna 
maksumus

hind pü-
sielanikule

1) Reisija täispilet 60.- kr 15.- kr

2) Reisija sooduspilet 30.- kr

3) Jalgratas, mopeed 25.- kr 15.- kr

4) Erireis 2500.- kr

§ 2. Sõidusoodustused ja -tingimused
(1) Tasuta sõidu õigus on:
1) eelkooliealisel lapsel;
2) puudega lapsel, sügava puudega 16-aastasel ja vanemal 
isikul ning nägemispuudega isikut saatval juhtkoeral;
3) väljaspool Pranglit üld-, kutse- ja huvialahariduskoolides 
õppival saare õpilasel õppeperioodi jooksul;
4) pensionäridel, kelle rahvastikuregistrijärgseks elukohaks 
on Prangli saar.
(2) Sooduspiletiga sõidu õigus on:
1) puudega lapse ja sügava puudega isiku saatjal;
2) pensionäridel;
3) päevases õppevormis õppival üldharidus- ja kutsekooli 
õpilasel.
(3) Sooduspiletiga sõidu õigust tõendatakse: 
1) üldharidus-, huviala- ning kutsekoolide õpilased õpilas-
piletiga;
2) sügava puudega 16-aastasel ja vanemal isikul – vaegur-
luse ekspertiisi komisjoni otsuse ja isikut tõendava doku-
mendiga; 
3) puudega lapsel - vaegurluse ekspertiisi komisjoni otsuse-
ga koos sünnitunnistuse või õpilaspileti esitamisega. 
(4) Viimsi Vallavalitsus koostab nimekirja püsielanikest, 
kelle elukohaks rahvastikuregistris on märgitud Prangli saar. 
Sõidusoodustusi antakse nimekirja alusel isikut tõendava 
dokumendi esitamisel.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla 
veebilehel. 
(2) Tunnistada kehtetuks 14. oktoobri 2008. a määrus nr 51.
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi 
Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

28. aprill 2009 nr 23
Aadressi määramine Leppneeme külas 
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 
20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, 
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 

§ 2. Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2009. a.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja valla vee-
bilehel.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

21. aprill 2009 nr 21
Tee nimetuse ja aadresside määramine Lubja kü-
las
Määrus kehtestatakse, võttes aluseks Kohanimeseaduse, 
Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 „Aadressi-
andmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
ja Viimsi Vallavolikogu 14.10.2008.a otsusega nr 84 keh-
testatud “Lubja küla, Raimo, Paenurme I ja Kangru I” de-
tailplaneeringu ning arvestades Remo Tann’i 19.02.2009.a 
esitatud avaldust aadresside määramise kohta. 
§ 1. Määrata Raimo, Paenurme I ja Kangru I maaüksustest 
moodustatavale teele nimetuseks Paeheina tee.
§ 2. Määrata Raimo, Paenurme I ja Kangru I maaüksustest 
moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Paeheina tee 1 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 1
2) Paeheina tee 2 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 12
3) Paeheina tee 2a detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 13
4) Paeheina tee 3 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 2
5) Paeheina tee 4 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 15
6) Paeheina tee 5 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 10
7) Paeheina tee 6 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 16
8) Paeheina tee 7 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 9
9) Paeheina tee 8 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 17
10) Paeheina tee 9 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 8
11) Paeheina tee 10 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 18
12) Paeheina tee 11 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 7
13) Paeheina tee 12 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 19
14) Paeheina tee 13 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 6
15) Paeheina tee 14 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 20
16) Paeheina tee 15 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 5
17) Paeheina tee 16 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 21
18) Paeheina tee 17 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 4
19) Paeheina tee 18 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 22
20) Paeheina tee 19 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 3
21) Paeheina tee 20 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 23
22) Paeheina tee 22 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 24
23) Paeheina tee 24 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 25
24) Paeheina tee 26 detailplaneeringu järgne krunt positsioo-
niga 26

Kood Kulu liik Kinnitatud eelarve Suurendamine+, 
vähendamine-

Muudetud eel-
arve

Kood Kulu liik Kinnitatud eelarve Suurendamine+, 
vähendamine-

Muudetud eel-
arve
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Viimsi vallavolikogu 12.05.2009 
istungi õigusaktid

12.05.2009 istungi otsused
nr 21 Viimsi valla jaoskonnakomisjonide esimeeste ja liik-
mete nimetamine
nr 22 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine
nr 23 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi alevik, Aiandi 
tee 23 maaüksus
nr 24 Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, maa-
üksus Tamme 3 ja kinnistu omandamiseks sõlmitud nota-
riaalse lepingu heakskiitmine
nr 25 Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme küla, 
maaüksus Külaniidu ja kinnistu omandamiseks sõlmitud no-
tariaalse lepingu heakskiitmine
nr 26 Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, 
Mereääre tee 50/Jaagu maaüksus
nr 27 Detailplaneeringu kehtestamine. Tammneeme küla, 
Pällu VI maaüksus
nr 28 Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, Meri-
siiliku tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 
11a, Pärli tee 3a ja Koralli tee 3a maaüksused ning kinnistute 
omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine

12. mai 2009 nr 21
Viimsi valla jaoskonnakomisjonide esimeeste ja 
liikmete nimetamine
Vastavalt “Euroopa Parlamendi valimise seaduse” § 15 lõi-
kele 2 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse 07. aprill 2009. 
a määrust nr 19 „Viimsi valla valimisjaoskondade moodus-
tamine“ ja vallasekretär Kristo Kallas’e ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Nimetada Viimsi alevikus asuva jaoskonnakomisjon nr 1 
esimees ja liikmed järgmises koosseisus:
Katrin Markii - esimees
Anne Talvari – liige
Irja Roots - liige
Eldi Pärdi – liige
Kristina Markii - liige
Maiu Kuul - liige
Terje Sander - liige
Anne Vahemäe - liige (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna et-
tepanekul)
Lembit Allingu - liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Heili Tomingas, Ivi Kivi
2. Nimetada Haabneeme alevikus asuva jaoskonnakomis-
jon nr 2 esimees ja liikmed koosseisus:
Kristi Tomingas - esimees
Annika Remmel - liige
Anneli Putkemaa – liige

12. mai 2009 nr 24
Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, 
maaüksus Tamme 3 ja kinnistu omandamiseks 
sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on ca 0,85 ha 
ja see asub Randvere külas Ritsika tee ääres tiheasustusalal. 
Tamme 3 maaüksuse detailplaneeringuga jagatakse maa-ala 
neljaks üksikelamukrundiks ja kaheks liiklusmaakrundiks. 
Elamute krundid on kavandatud põllumaale olemasoleva-
te üksikelamute kõrvale. Käesoleva otsusega kehtestatava 
detailplaneeringuga muudetakse Viimsi valla mandriosa 
kehtiva üldplaneeringu kohane maakasutuse juhtfunktsioon 
maatulundusmaast väikeelamumaaks.
Viimsi Vallavolikogu 19. detsembri 2006. a otsusega nr 112 
algatati Tamme 3 maaüksuse detailplaneering ja kinnitati 
lähteülesanne maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatu-
lundusmaast väikeelamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks 
kuni nelja üksikelamu püstitamiseks vastavalt üldplaneerin-
gu teemaplaneeringus „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste 
määramine. Elamuehituse põhimõtted“ esitatud nõuetele. 
Seega on käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering 
kontseptuaalselt vastavuses piirkonna üldiste hoonestamise 
arengusuundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koos-
tamise peamisteks eesmärkideks on maaüksuse kruntideks 
jaotamine, neljale krundile ehitusõiguse määramine üksike-
lamute ja abihoonete püstitamiseks ning tehnovõrkude- ja 
teetrassi lahendamine. Seega loob detailplaneeringu kehtes-
tamine maaomanikule tingimused ja aluse neljale krundile 
juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustatud elupaikade 
rajamiseks. Arendaja sõlmib vallavalitsusega lepingu, kus 
fikseeritakse avalikuks kasutuseks kavandatud teede välja-
ehitamise ja vallale üleandmise tingimused.
Detailplaneering võeti vastu vastavalt Viimsi valla ehitus-
määrusega sätestatud korrale Viimsi Vallavolikogu 10. märt-
si 2009. a otsusega nr 15 ja korraldati detailplaneeringu ava-
lik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul 27. märts 2009. 
a – 14. aprill 2009. a ei esitatud planeeringu kohta ühtegi 
kirjalikku vastuväidet.
Tamme 3 maaüksuse detailplaneeringu koostamisel on ar-
vestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku 
menetluse nõuetega ja lähtutud „Planeerimisseaduse“ §-s 9 
detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Samuti on 
planeeringus arvestatud Harju Maavanema 12.02.2009. a 
kirjas nr 2.1-13/161 toodud märkustega.
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ 
§ 22 lõike 1 punkti 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 6 ja 
§ 24 lõike 3, „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punkti 7, „Tsi-
viilseadustiku üldosa seaduse” § 102 lõikest 2, §-st 111 ning 
§-st 129ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Randvere külas Tamme 3 maa-
üksuse detailplaneering (OÜ Aarius Projekt töö nr 005/08) 
üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe muutmi-
seks maatulundusmaast väikeelamumaaks, maa-ala jaota-
miseks 1699 m², 1774 m², 1756 m² ja 1638 m² suurusteks 
elamukruntideks ning krundi ehitusõiguse määramiseks nel-
ja üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Hoonete suurim 
lubatud ehitusalune pindala ühel krundil on 340 m², 350 m², 
350 m² ja 320 m² ning elamute maksimaalne kõrgus olemas-
olevast maapinnast on 8,5 m.
2. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringus.
3. Käesoleva otsuse jõustumisega kiita heaks Tamme 3 maa-
üksuse (reg. osa nr 6551402) omaniku Helle Raschinski´ga 
30. aprillil 2009.a sõlmitud notariaalne leping detailplanee-
ringu alusel maaüksuse kruntideks jaotamisel tekkiva kin-
nistu tasuta omandamiseks.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

12. mai 2009 nr 25
Detailplaneeringu kehtestamine: Rohuneeme küla, 
maaüksus Külaniidu ja kinnistu omandamiseks 
sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on ca 0,65 ha 
ja see asub Rohuneeme külas Rohuneeme sadama lähedal 
tiheasustusalal. Külaniidu maaüksuse detailplaneeringuga 
jaotatakse maa-ala kaheks elamukrundiks suurustega 4764 
m² ja 1237 m², vallale üleantavaks haljasmaakrundiks suu-
rusega 364 m² ning vallalt saadavaks elamukrundiga liide-
tavaks maatükiks suurusega 57 m². Üksikelamukrundid on 
kavandatud tihehoonestusalale, üldplaneeringu kohasele 
väikeelamute maa-alale. Käesoleva otsusega kehtestatava 
detailplaneeringuga määratud maakasutuse sihtotstarve ja 
ehitusõigus on vastavuses Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. 

a otsusega nr 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringuga.
Viimsi Vallavalitsuse 19.02.2008. a korraldusega nr 95 al-
gatati Külaniidu maaüksuse detailplaneering ja kinnitati 
lähteülesanne eesmärgiga maa-ala elamukruntideks jaotami-
seks, krundipiiride korrigeerimiseks ja krundi ehitusõiguse 
määramiseks kuni kolme üksikelamu ehitamiseks vastavalt 
üldplaneeringu teemaplaneeringus „Viimsi valla üldiste ehi-
tustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“ ela-
mukrundi suurusele ja hoonestuse mahule esitatud nõuetele. 
Seega on käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering 
kontseptuaalselt vastavuses piirkonna hoonestamise arengu-
suundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koosta-
mise peamisteks eesmärkideks on maaüksuse kruntideks jao-
tamine, kahele krundile ehitusõiguse määramine üksikelamu 
ja abihoone püstitamiseks, samuti juurdepääsutee, kallasraja 
ja tehnovõrkude lahendamine. Seega loob detailplaneeringu 
kehtestamine tingimused ja aluse maaomanikul kahele krun-
dile juurdepääsutee ja tehnovõrkudega varustatud elupai-
kade rajamiseks ning avalikku huvi arvestava kallasrajaga 
haljasmaakrundi moodustamiseks.
Detailplaneering võeti vastu vastavalt Viimsi valla ehi-
tusmäärusega sätestatud korrale Viimsi Vallavalitsuse 
29.08.2008. a korraldusega nr. 536 ja korraldati detailpla-
neeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul 
15.09.2008. a – 28.09.2008. a esitati detailplaneeringu kohta 
kaks kirjalikku vastuväidet põhjendusega, et planeeringu 
elluviimisel võivad halveneda piirkonna elamis- ja keskkon-
natingimused. 
Avaliku väljapaneku tulemusena detailplaneeringu lahen-
dust korrigeeriti. Planeeringualal vähendati elamukruntide 
arvu kolmelt kahele ja vallavalitsuse 07.11.2008. a korral-
dusega nr 699 võeti vastu ning suunati Külaniidu maaük-
suse detailplaneering teistkordsele avalikule väljapanekule. 
Planeeringu teistkordsel avalikul väljapanekul 21.11.2008.a 
- 05.12.2008.a esitati üks kirjalik vastuväide naaberkinnis-
tu Külaniidu tee 6 kaasomaniku Terence Roydon Hughes´i 
esindaja Advokaadibüroo Consensus poolt. Vastuväitele 
koostati kirjalik vastus ja 21.01.2009. a korraldati detail-
planeeringu avalik arutelu. Avalikul arutelul oli vastuväite 
esitaja Külaniidu tee 6 kinnistu kaasomanik Terence Roydon 
Hughes põhimõtteliselt nõus nii planeeringusse sisseviidud 
muudatustega kui ka vaidele vastuseks esitatud kirjalike sel-
gitustega, kuid oma kirjalikku vastuväidet ta siiski tagasi ei 
võtnud. Vastavalt „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 3 punk-
tile 5 esitati Külaniidu maaüksuse detailplaneering Harju 
Maavanemale planeeringu üle järelevalve teostamiseks ja 
esitatud vastuväite kohta seisukoha võtmiseks.
Külaniidu maaüksusel on detailplaneeringuga määratud 
krundi ehitusõigus kahe üksikelamu ehitamiseks – see on 
kinnistu omaniku õiguslik ootus elupaikade rajamiseks vas-
tavalt kehtivale Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule. 
Detailplaneeringu koostamisel on arvestatud planeerimis-
seaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega 
ja „Planeerimisseaduse“ §-s 9 detailplaneeringu sisule esi-
tatavatest nõuetest ning planeering on kooskõlastatud kõigi 
vajalike ametkondadega.
Harju Maavanem teostas Külaniidu maaüksuse detailplanee-
ringu üle järelvalve ja võttes aluseks „Planeerimisseaduse“ 
§ 23 lõike 3 punkti 5 ning lõike 6 on seisukohal, et vaidele 
vastuseks esitatud kirjalikud selgitused on piisavad ja annab 
oma 23.03.2009. a kirjas nr 2.1-13/843 planeeringule heaks-
kiidu.
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 
22 lõike 1 punkti 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõike 6 ja § 
24 lõike 3, „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punkti 7, „Tsi-
viilseadustiku üldosa seaduse” § 102 lõikest 2, §-st 111 ning 
§-st 129 ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Rohuneeme külas Külaniidu 
maaüksuse detailplaneering (OÜ Chantal; Töö nr D-012), 
millega planeeritakse maa-alale kaks üksikelamukrunti suu-
rustega 4764 m² ja 1237 ning kallasrajaga haljasmaakrunt 
suurusega 364 m², määratakse krundi ehitusõigus kahe ük-
sikelamu ja abihoonete püstitamiseks suurima lubatud hoo-
nete ehitusaluse pindalaga kruntidel 850 m² ja 200 m² ning 
elamud kõrgusega kuni 8,5 meetrit. 
2. Otsuse jõustumisega kiita heaks Külaniidu maaüksuse 
(katastritunnus 89001:003:0223) omaniku OÜ-ga Jungent 
18.09.2008. a sõlmitud notariaalne leping (reg. nr 1875) de-
tailplaneeringu alusel maa-ala kruntideks jaotamisel tekkiva 
kinnistu tasuta omandamiseks.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallava-
litsuse 21.04.2009. a korraldusega nr 228 kehtestatud Lepp-
neeme külas Kiigemäe maaüksuse detailplaneeringu ning 
Lauri Lainjärv’e 13.03.2009. a esitatud aadressi määramise 
kohta tehtud avalduse alusel:
§ 1. Määrata Kiigemäe maaüksusest moodustatavale elamu-
krundile alljärgnev aadress:
Lepalinnu tee 14  detailplaneeringu järgne krunt posit-
siooniga 1
§ 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

28. aprill 2009 nr 24
Aadressi määramine Randvere külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi Valitsuse 
20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, 
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 
kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Vaabo Annus 
17.04.2009. a esitatud aadressi määramise kohta tehtud aval-
duse alusel:
§ 1.Määrata maaüksusele Veeringu tee 22 (katastritunnusega 
89008:003:0029) aadressiks Veeringu tee 26, asukoht näida-
tud 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

Kersti Ojassalu – liige
Merit Saar - liige
Triinu Pappel - liige
Ade Kuusk - liige (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ettepa-
nekul)
Sirkka-Liisa Parika - liige (Erakonna Eestimaa Rohelised 
ettepanekul)
Tiit Tammvee - liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Mai Alt, Kerttu Mölder
3. Nimetada Prangli saarel asuva jaoskonnakomisjon nr 3 
esimees ja liikmed järgmises koosseisus:
Tiina Piirisaar - esimees
Maime Linholm - liige
Riina Muljar - liige
Helgi Klasberg – liige (Eesti Keskerakonna ettepanekul)
Asendusliikmed: Helju Pärnamaa, Astra Piirisaar
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt. 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavoliko-
gule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

12. mai 2009 nr 23
Detailplaneeringu kehtestamine:Viimsi alevik, 
Aiandi tee 23 maaüksus
Detailplaneeringuga käsitletav maa-ala suurusega ca 0,3 ha 
asub Viimsi alevikus tiheda liiklusega Aiandi tee äärsel kin-
nistul, mille maakasutuse juhtfunktsioon Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu kohaselt on tootmismaa. Nii Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu kui ka koostamisel oleva 
Viimsi aleviku üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala 
tiheda asustusega korrus- ja väikeelamute lähipiirkonnas.
Viimsi Vallavolikogu 11. septembri 2007. a otsusega nr 84 
algatati Aiandi tee 23 maaüksuse detailplaneering kehtiva 
valla mandriosa üldplaneeringu kohase maa kasutamise 
sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast osaliselt ärimaaks 
ja krundi ehitusõiguse määramiseks 2-3 korruselise büroo-
hoone ning automaattankla ehitamiseks. Käesoleva otsusega 
kehtestatava detailplaneeringuga kavandatud automaattank-
la rajamisega krundile nr 1 suureneb vallaelanike võimalus 
sõidukeid tankida elukoha läheduses, samuti Viimsi aleviku 
tiheda liiklusega magistraaltee ääres. Äri- ja büroohoone 
ehitamisega krundile nr 2 paranevad piirkonna elanike tee-
ninduse / kaubanduse arendamise võimalused, samuti ava-
nevad võimalused piirkonnas uute töökohtade loomiseks.
Detailplaneering võeti vastu vastavalt Viimsi valla ehi-
tusmäärusega sätestatud korrale Viimsi Vallavolikogu 10. 
märtsi 2009. a otsusega nr 13 ja korraldati detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul 27. märtsist 
2009. a – 14. aprillini 2009. a ei esitatud planeeringu kohta 
ühtegi kirjalikku vastuväidet.
Aiandi tee 23 maaüksuse detailplaneeringu koostamisel on 
arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu ava-
liku menetluse nõuetega ja lähtutud „Planeerimisseaduse“ 
§-s 9 planeeringu sisule esitatavatest nõuetest. Samuti on de-
tailplaneeringus arvestatud Harju Maavanema 10. veebruar i 
2009. a kirjas nr 2.1-13/285 toodud märkustega.
Lähtudes eeltoodud kaalutlustest ja juhindudes „Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 33, 
„Planeerimisseaduse” § 23 lõikest 6 ning § 24 lõigetest 3 
ja 5, „Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 7 ning ar-
vestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning 
keskkonnakomisjoni seisukohtadega, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Viimsi alevikus Aiandi tee 23 
maaüksuse detailplaneering (OÜ Viimsi Valla Arenduskes-
kus; Projekt nr 09-08), millega muudetakse üldplaneeringu 
kohase maakasutuse sihtotstarve tootmismaast ärimaaks ja 
jaotatakse ca 0,3 ha suurune maa-ala kaheks ärimaa krun-
diks ning määratakse krundi ehitusõigus ühe kolmekorru-
selise äri- ja büroohoone püstitamiseks. Ärihoone suurim 
lubatud kõrgus 1. korruse põrandapinnast katuseharjani on 
13,6 meetrit ja ehitusalune pindala on 460 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel. 
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
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12. mai 2009 nr 26
Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme 
küla, Mereääre tee 50/Jaagu maaüksus
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on ca 2,2 ha 
ja see asub Tammneeme külas Mereääre tee ning Metsaääre 
tee ristmikul osaliselt haja-asustusalal. Planeeringuga jaga-
takse maa-ala kaheks üksikelamukrundiks suurustega 3494 
m² ja 5575 m² ning haljasmaakrundiks suurusega 13196 m². 
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga on 
muudetud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane 
maatulundusmaa osaliselt väikeelamumaaks.
Viimsi Vallavolikogu 15.05.2007. a otsusega nr 46 algatati 
maaüksuse detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne krundi 
kasutamise sihtotstarbe osaliseks muutmiseks üldplaneerin-
gu järgsest maatulundusmaast väikeelamumaaks, maa-ala 
kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määrami-
seks ühe üksikelamu ning abihoone püstitamiseks vastavalt 
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 
põhimõtted“. Seega on käesoleva otsusega kehtestatav de-
tailplaneering kontseptuaalselt vastavuses piirkonna üldiste 
hoonestamise arengusuundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu peamis-
teks eesmärkideks on maaüksusele elamukrundi moodusta-
mine ja krundi ehitusõiguse määramine ning tehnovõrkude 
lahendamine. Seega loob detailplaneeringu kehtestamine 
aluse ja tingimused maaomanikule kodu rajamiseks.
Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitas Jaanus An-
nover vastuväite, millest ta planeeringu menetlemise käigus 
13.03.2009. a kirjalikult loobus. „Planeerimisseaduse“ § 23 
lõike 2 punkti 1 kohaselt ei teostata detailplaneeringu üle 
järelvalvet, kui avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete-
ga on arvestatud. Mereääre tee 50/Jaagu maaüksuse detail-
planeeringu vastuväitest loobumine toimus enne vaidlevate 
poolte ärakuulamist Harju Maavalitsuses ja seetõttu maava-
nem oma 16.03.2009. a kirjas nr 2.1-13/627 teatab, et vastu-
väite osas järelevalve tegemiseks puudub alus ja vajaduse.
Tammneeme külas Mereääre tee 50/Jaagu maaüksuse detail-
planeeringu koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses 
sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning läh-
tutud „Planeerimisseaduse“ § 9-s detailplaneeringu sisule 
esitatavatest nõuetest. 
Harju maavanem teostas Mereääre tee 50/Jaagu maaüksuse 
detailplaneeringu üle järelvalve ja „Planeerimisseaduse“ § 
23 lõike 6 kohaselt oma 26.03.2009. a kirjas nr 2.1-13/627 
annab detailplaneeringule oma heakskiidu.
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 
22 lõike 1 punktist 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõikest 6 
ja § 24 lõikest 3 ja „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punktist 
7 ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Tammneeme külas Mereääre 
tee 50/Jaagu maaüksuse detailplaneering (AS Pöyry Entec 
töö nr 799/07), millega jagatakse maa-ala kaheks elamukrun-
diks suurustega 3494 m² ja 5575 m², ning haljasmaakrundiks 
suurusega 13196 m² ning määratakse krundi ehitusõigus ük-
sikelamu ja abihoone ehitamiseks, suurima lubatud hoonete 
ehitusaluse pindalaga kuni 300 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

12. mai 2009 nr 27
Detailplaneeringu kehtestamine:Tammneeme 
küla, Pällu VI maaüksus
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on ca 0,7 ha 
ja see asub Tammneeme külas Tammneeme tee ning mere 
vahelisel alal osaliselt maatulundusmaal (looduslikul rohu-
maal) ja osaliselt väikeelamumaal. Planeeringuga jaotatakse 
maa-ala kaheks üksikelamukrundiks suurustega 3933 m² ja 
2239 m² ning liiklusmaakrundiks suurusega 601 m². Käes-
oleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga muudetaks 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohane looduslik ro-
humaa osaliselt väikeelamumaaks.
Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2007. a otsusega nr 17 al-
gatati detailplaneering ja kinnitati lähteülesanne maaüksusel 
Pällu VI Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks 
maatulundusmaast osaliselt väikeelamumaaks ja tingimus-
te väljaselgitamiseks ühe üksikelamu ehitamiseks vastavalt 
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule „Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 
põhimõtted“. Seega on käesoleva otsusega kehtestatav de-
tailplaneering kontseptuaalselt vastavuses piirkonna üldiste 
hoonestamise arengusuundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu peamis-
teks eesmärkideks on maaüksusele uue elamukrundi moo-

dustamine ja krundi ehitusõiguse määramine üksikelamu 
püstitamiseks, juurdepääsutee ja tehnovõrkude lahendami-
ne. Seega loob detailplaneeringu kehtestamine aluse ja tingi-
mused maaomanikele, seitsmendat põlve Tammneeme küla 
elanikele perekond Lumbergi nooremale põlvkonnale, oma 
kodu rajamiseks.
Detailplaneering võeti vastu vastavalt Viimsi valla ehi-
tusmäärusega sätestatud korrale Viimsi Vallavolikogu 10. 
märtsi 2009. a otsusega nr 14 ja korraldati detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul 27.03.2009. 
a – 14.04.2009. a ei esitatud planeeringu kohta ühtegi kirja-
likku vastuväidet.
Tammneeme külas Pällu VI maaüksuse detailplaneeringu 
koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud 
planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud „Pla-
neerimisseaduse“ §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest 
nõuetest. Samuti on planeeringus arvestatud Harju Maavane-
ma 28.12.2007.a kirjas nr 2.1-13/6535 toodud märkustega.
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 
22 lõike 1 punktist 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõikest 6 
ja § 24 lõikest 3 ja „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punktist 
7 ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, samuti 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkon-
nakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Tammneeme külas Pällu VI 
maaüksuse detailplaneering (OÜ Viimsi Valla Arenduskes-
kus töö nr 24-7), millega jaotatakse maa-ala kaheks elamu-
krundiks suurustega 3933 m² ja 2239 m², liiklusmaakrundiks 
suurusega 601 m² ja määratakse krundi ehitusõigus üksike-
lamu ning abihoone püstitamiseks, suurima lubatud hoonete 
ehitusaluse pindalaga kuni 250 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

12. mai 2009 nr 28
Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere küla, Merisiiliku 
tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a, 
Pärli tee 3a ja Koralli tee 3a maaüksused ning kinnistute 
omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala ulatus on ca 0,9 ha 
ja see asub Randvere külas Muuga tee järsu kurvi ääres ti-
heasustusalal. Planeeringuga jagatakse maa-ala neljaks ük-
sikelamukrundiks suurustega 1206 m², 1248 m², 1345 m² 
ja 1368 m², ärimaakrundiks suurusega 788 m², haljasmaa-
krundiks suurusega 1289 m². ning liiklusmaaks suurusega 
1471 m², millest 268 m² on Muuga tee kurvi õgvendus. Ük-
sikelamute krundid on kavandatud üldplaneeringu kohasele 
väikeelamute maa juhtfunktsiooniga alale. Käesoleva otsu-
sega kehtestatava detailplaneeringuga määratud maakasutu-
se sihtotstarve ja krundi ehitusõigus on vastavuses Viimsi 
Vallavolikogu 11. jaanuari 2000. a otsusega nr 1 kehtestatud 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule.
Maaüksuste detailplaneering algatati Viimsi Vallavalitsuse 
27. juuni 2006. a korraldusega nr 369 ja kinnitati lähteülesan-
ne eesmärgiga tingimuste väljaselgitamiseks elamukruntide 
moodustamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks üksike-
lamute püstitamiseks ning Muuga tee kurvi õgvendamiseks 
vastavalt Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringule 
„Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-
ehituse põhimõtted“, kus on määratud põhinõuded elamu-
kruntide suurustele, hoonete suurimale lubatud ehitusalus-
tele pindadele ja hoonestuse mahtudele. Seega on käesoleva 
otsusega kehtestatav detailplaneering kontseptuaalselt vas-
tavuses piirkonna üldiste hoonestamise arengusuundadega.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koosta-
mise peamisteks eesmärkideks on Muuga tee ohtlikult jär-
su kurvi õgvendamine, maaüksuste kruntideks jaotamine, 
neljale elamukrundile ja ärimaale ehitusõiguse määramine 
hoonete püstitamiseks ning juurdepääsutee ja tehnovõrkude 
lahendamine. Seega loob detailplaneeringu kehtestamine 
aluse ja tingimused juurdepääsutee ja tehnovõrkudega va-
rustatud elamute ning ärihoone püstitamiseks, mis on kin-
nistuomanike õiguslik ootus elupaikade rajamiseks vastavalt 
Viimsi valla mandriosa kehtivale üldplaneeringule.
Käsitletava detailplaneeringuga on planeeringualal kavan-
datud järgmised keskkonna- ja elamistingimuste parandami-
se abinõud:
- Liiklusohutuse parandamiseks, sujuvama liikluse korralda-
miseks ja koos sellega nii müra kui ka õhusaaste vähendami-
seks on planeeringuga kavandatud olemasoleva Muuga tee 
järsu kurvi õgvendamine ja selleks täiendava 268 m² suuruse 
liiklusmaa eraldamine – (see on nii avalik kui ka piirkonna 
elanike huvi).
- Planeeringuga on kavandatud üldkasutatava haljasala ja 
ärimaa kruntide moodustamine kaubandus-teenindushoone 
püstitamiseks – (see on nii piirkonna elanike kui ka avalik 
huvi).

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud all-
järgnevate detailplaneeringute algatami-
se korraldused:

1. Pringi küla, kinnistud Vabaõhumuuseum 
ja Mere tee 4 (planeeritava ala suurus on 
ca 3,35 ha ja asub Rohuneeme tee ääres, 
piirneb Tallinna lahega, Rohuneeme tee 
53 / Kingu, Mere tee 1, 6 maaüksustega, 
planeeringu eesmärk on tingimuste väljasel-
gitamine krundi ehitusõiguse määramiseks 
käsitöökodade ja väravahoone ehitamiseks, 
vana koolimaja ümbertõstmiseks/rekonst-
rueerimiseks, lautri taastamiseks ja maa-ala 
üldiseks heakorrastamiseks ja kaasajastami-
seks).
2. Haabneeme alevik, kinnistud Veere tee 2, 
4, 5 ja 6 ning Karulaugu tee 2, 3 ja 4 (pla-
neeritava ala suurus on ca 14,5 ha ja piirneb 
Randvere teega, Randvere tee 6, Veere tee 
1, 3, Karulaugu tee 5, 7, 9, Aiandi tee 21d, 
Raimo, Paenurme I, Kangru IV, Salumetsa 
III, IV, Panga, Astangu II, III maaüksustega, 
planeeringu eesmärk on tingimuste väljasel-
gitamine planeeritava ala kruntideks jaota-
miseks, krundi ehitusõiguse määramiseks 
staadioni, spordihoone ja -rajatise ehitami-
seks ning liikluskorralduse ja parkimise la-
hendamiseks).
3. Pärnamäe küla, Soosepa tee 47 kinnistu 
(planeeritava ala suurus on ca 0,24 ha ja 
asub Soosepa tee ääres ning piirneb Soosepa 
tee 45, 49, Sooheina tee 21, 23 kinnistutega, 
planeeringu eesmärk on tingimuste väljasel-
gitamine krundi ehitusõiguse määramiseks 
ühe kaksikelamu püstitamiseks).
4. Pringi küla, Tamme tee 7 kinnistu (planee-
ritava ala suurus on ca 0,27 ha ja asub Tam-
me tee ääres ning piirneb Rannavälja tee 21, 
27, 29, 35, 37, Saluveere tee 9, Tamme tee 
5a, 8 kinnistutega, planeeringu eesmärk on 
tingimuste väljaselgitamine maa-ala kaheks 
krundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse 
määramiseks kahe üksikelamu ja abihoone-
te püstitamiseks).
5. Pringi küla, Tamme tee 7 kinnistu (planee-
ritava ala suurus on ca 0,27 ha ja asub Tam-

me tee ääres ning piirneb Rannavälja tee 21, 
27, 29, 35, 37, Saluveere tee 9, Tamme tee 
5a, 8 kinnistutega, planeeringu eesmärk on 
tingimuste väljaselgitamine maa-ala kaheks 
krundiks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse 
määramiseks kahe üksikelamu ja abihoone-
te püstitamiseks).
6. Pringi küla, kinnistu Nurme tee 3 (pla-
neeritava ala suurus on ca 0,53 ha ja asub 
Nurme tee ääres ning piirneb Tuule tee 10, 
12, Tuulepesa tee 2, Nurmiku tee 1, 3 kin-
nistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva 
maaga, planeeringu eesmärk on tingimuste 
väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määra-
miseks endise kooli katlamaja rekonstruee-
rimiseks Rannarahva muuseumi fondihoo-
neks, abihoone ehitamiseks ja liikluskorral-
duse lahendamiseks).
7. Naissaare küla, Naissaare kordoni kin-
nistu (planeeritava ala suurus on ca 0,15 ha 
ja piirneb Viimsi Metskond M-94 maaük-
susega, planeeringu eesmärk on tingimuste 
väljaselgitamine krundi ehitusõiguse määra-
miseks suvemaja ja abihoonete ehitamiseks 
ning tehnovõrkude lahendamiseks).
8. Tammneeme küla, kinnistu Ehala tee 3 
(planeeritava ala suurus on ca 0,3 ha ja asub 
Haugi tee ääres ning piirneb Ehala tee 5, 
Tammneeme tee 14, Haugi tee 8 / Kalda VI, 
Silla kinnistutega, planeeringu eesmärk on 
tingimuste väljaselgitamine polüfunktsio-
naalsete spordi-, puhke- ja mänguväljakute 
rajamine).

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud all-
järgnevate detailplaneeringute kehtestamise 
korraldused:
1. Pringi küla, Rohuneeme tee 67–1 ja 67–2
2. Pringi küla, Kingu VI ja Ranna I
3. Haabneeme alevik, maaüksused Rohu-
neeme tee 43 ja Käo
4. Leppneeme küla, Kiigemäe maaüksus.

- Planeeringuga on kavandatud juurdesõidutee ja selle äärde 
tsentraalse ühisveevarustuse ning -kanalisatsiooni, tänava-
valgustuse ja vihmavete ärajuhtimise süsteemi projekteeri-
mine ning väljaehitamine – (see on piirkonna elanike huvi).
- Planeeringuga on ette nähtud olemasoleva kõrghaljastuse 
osaline säilitamine ja vajaduse korral täiendava haljastuse 
rajamine Muuga tee ja planeeritud elamute vahele.
- Detailplaneeringuga on kavandatud ka olemasolevate AÜ 
Koralli elamute varustamine tsentraalsete tehnovõrkudega 
– (see on piirkonna elanike huvi).
- Planeeringus on juhitud tähelepanu asjaolule, et uute ela-
mute ehitusprojektide koostamisel tuleb arvestada nende 
paiknemisega maantee 50 m sanitaarkaitsetsoonis ja hoonete 
konstruktiivsete osade lahendamisel tuleb rakendada täien-
davaid müravastaseid meetmeid (kolmekordsed aknad jne.).
Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli 
tee 11a, Pärli tee 3a ja 
Koralli tee 3a maaüksuste detailplaneeringu koostamisel on 
arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu ava-
liku menetluse nõuetega ning lähtutud „Planeerimisseaduse“ 
§ 9-s detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. 
Harju maavanem teostas Merisiiliku maaüksuse detailpla-
neeringu üle järelvalve ja oma 
27. veebruari 2009. a kirjas nr 2.1-13/7279 annab detailpla-
neeringule oma heakskiidu.
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 
22 lõike 1 punktist 33, „Planeerimisseaduse“ § 23 lõikest 6 
ja § 24 lõikest 3, ja „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 

punktist 7, Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 102 lõikest 2, 
§-st 111 ning §-st 129 ning arvestades eeltoodud asjaolusid 
ja kaalutlusi, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Randvere külas Merisiiliku tee 
7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a, Pär-
li tee 3a ja Koralli tee 3a maaüksuste detailplaneering (OÜ 
Hedolink töö nr 1206), millega jagatakse maa-ala neljaks 
üksikelamukrundiks suurustega 1206 m², 1248 m², 1345 m² 
ja 1368 m², ärimaakrundiks suurusega 788 m² haljasmaa-
krundiks suurusega 1289 m², liiklusmaaks suurusega 1471 
m² ning määratakse krundi ehitusõigus nelja üksikelamu, 
abihoonete ja ärihoone ehitamiseks, suurima lubatud hoone-
te ehitusaluse pindalaga elamukruntidel 240 m² kuni 270 m², 
elamud kõrgusega kuni 8,5 meetrit ja kavandatakse trassid 
juurdesõidutee ning tehnovõrkude rajamiseks.
2. Käesoleva otsuse jõustumisega kiita heaks Pärli tee 5a, 
Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a omaniku Makropress 
OÜ-ga (registrikood 10889196), 4.05.2009.a sõlmitud nota-
riaalne leping (reg nr 849) detailplaneeringu alusel maa-ala 
kruntideks jaotamisel tekkiva kinnistu tasuta omandami-
seks.
3.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 
(Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Valla-
volikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemi-
sest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
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Viimsi kool tunnustab 
tublisid õpilasi tänuüritustega
Juba teist aastat tunnustab 
Viimsi kool oma kõige tubli
maid õpilasi tänuüritusega, 
kuhu on kutsutud ka õpilas
te pereliikmed. Sel aastal on 
kutsutuid rekordiliselt palju.

Nagu eelmisel aastal, nii toi-
mus ka tänavu kokku kolm 
tunnustamisüritust, kus tänati 
kokku üle 700 õpilase.

Tänuüritused 
õpilaste hulgas väga 
populaarsed
8. aprillil kutsuti pidulikule õh-
tule kõige tublimad sportlased 
(kokku 265 õpilast), 18. mail 
olümpiaadidest osa võtnud (kok-
ku 193 õpilast) ning 19. mail 

kultuuritegevusega silma paist-
nud (kokku 300 õpilast).

Tänuüritusele kutsuti need 
õpilased, kes on sel õppeaastal 
esindanud oma kooli ning seda 
mitte ainult koolisisestel üritus-
tel, vaid kindlasti ka väljaspool.

Kui sportlaste peol surus kätt 
ja pidas tervituskõne olümpia-
võitja Gerd Kanter, siis olüm-
piaadidel osalenutele ulatas tä-
nukirjad Viimsi kooli vilistlane 
ning noor teadlane Priit Eek. 
Kultuuritegelaste peol tervitas 
õpilasi samuti Viimsi kooli vi-
listlane ning legendaarne kooli-
teatri etendustes osaleja Rünno 
Karna.

Kohalviibinud said nautida 
kaunist kontserti ning maitsta 
torti, mis aasta-aastalt suure-

maks läheb, sest tublisid õpilasi 
tuleb aina juurde.

Kooliaasta meeldejääv 
lõpetamine
Õpilastelt ja lastevanematelt on 
kool saanud palju tagasisidet ja 
tänusõnu, mis näitab, et sellist 
sündmust on väga vaja. Tihti 
saavad õpilased õpetaja käest 
positiivset tagasisidet ning ka 
sõbrad-tuttavad teavad, mille-
ga ja mis tasemel keegi tege-
leb. Kuid tähtis on just laiem 
tähelepanu ning tunnustamine 
kogu koolipere ees. Nii saavad 
teised õpilased, õpetajad ning 
lapsevanemadki teada, mille-
ga Viimsi kooli õpilased peale 
õppetöö veel tegelda jõuavad 
ja tahavad.

Rõõmustab ka tunnusta-
tavate suur arv. See näitab, 
et koolis märgatakse õpilase 
andeid, osatakse sellele tähe-
lepanu pöörata ning seda suu-
nata. Suur roll on ka huviringi 
juhendajatel – paljud õpilased 
on oma meelistegevuse juurde 
jõudnud huviringide kaudu.

Suur tänu kõikidele õpetaja-
tele, juhendajatele ja lapseva-
nematele, kes on toetanud oma 
õpilaste ja laste andeid. Ning 
kõige tähtsam – suur tänu kõi-
gile neile õpilastele, kes õppe-
töö kõrvalt leiavad veel aega 
Viimsi kooli esindada. Teie 
olete Viimsi kooli visiitkaart!

Annika Remmel

Tulge Viimsi kooli heategevuslikule taaskasutuslaadale!
Laupäeval, 30. mail kell 12–
16 toimub Viimsi koolis ja 
kooli ümber heategevuslik 
taaskasutuslaat.

Laadal saab osta ja müüa, 
mängida, võistelda, külastada 
kohvikut, mille hõrgutised on 
valmistanud Viimsi kooli õpe-
tajad, ning mis kõige tähtsam – 
saab teha head.

Laada korraldamisel 
saavad kaasa lüüa kõik
Laada peakorraldaja on küll 
Viimsi kooli tervisenõukogu, 
kuid laada toimkonnaga või-
vad liituda kõik huvilised.

Laada kordaminekule saab 
kaasa aidata mitmel moel: 
kõigepealt võiks teha kodus 
kevadise suurpuhastuse ning 

Laadale oodatakse ka abi-
lisi, kes annetatud asjad let-
tidele sätivad ja ära müüvad. 
Kõik Viimsi kooli õpilased, 
õpetajad ja lapsevanemad on 
väga oodatud! Toimkonda 
registreerimiseks tuleb en-
dast teada anda laada peakor-

raldajale Kätlin Puhmastele 
(katlin@viimsi.edu.ee).

Peale kauplemise saab 
ka lustida

Laadal saab peale müümise ja 
ostmise näha ning teha palju 
muud huvitavat. Igal täistun-
nil toimub oksjon, avatud on 
meisterdamistöötoad (materja-
litasu 25 kr), toimuvad vahvad 
mängud ja spordivõistlused 
ning laadale tuleb külla ka las-
te suur sõber Pipi. Ilusa ilmaga 
toimuvad mitmed tegevused 
kooli ümbruses, vihmase ilma 
korral ruumides.

Laadal on olemas ka laste-
hoid. See tähendab, et lapseva-
nemad saavad pere kõige pise-
mad toredate hoidjate seltsi jät-
ta seniks, kuni ise laadal ringi 

liiguvad. Lastega tegeletakse ja 
mängitakse kogu päev.

Tasuta Viimsi kooli 
spordikompleksi
Kogu laadapäeva on tasuta 
avatud Viimsi kooli spordi-
kompleks. Kell 12.00–15.30 
võivad kõik huvilised kasutada 
nii ujulat ja palliplatsi kui ka 
aeroobika- ja gümnastikasaali.

Kõikides ruumides on vaba-
tahtlikud, kes jälgivad, et ruum 
väga ülerahvastatud poleks, 
mis tähendab, et kes varakult 
jõuab, see sportima pääseb. 
Hiljem võivad spordisaalides 
huviliste rohkuse tõttu olla 
järjekorrad. Sellest pole aga 
midagi, sest ootamisaja saab 
väga mitmekesiselt sisustada 
laadaplatsil.

Õpilased kuulasid, mõtlesid ja arutlesid kaasa. 
Foto: Annika Kilgi

Suursündmus Prangli põhikoolis
Prangli põhikoolis peeti 
emakeelepäeva.

„Tulin kooli ja meil tuli sal-
mi lugeda,” kirjutab kunagine 
Prangli põhikooli üheksanda 
klassi õpilane Ragnar Merendi 
oma mälestustes.

Umbes kolmekümne aasta 
pärast meenutab Ragnar just nii-
moodi seda päeva oma lastele: 
oli üks kevadiselt ilus maikuu 
päev, tulime hommikul kooli, 
laulsime ja hakkasime eesti-kee-
le-tüüpe kuulama.

See, et emakeele seltsil oli 
tekkinud plaan korraldada keele-
päeva kaheksas eesti koolis – 
mis miskitpidi Eesti äärealadele 
jäävad, olgu siis saared, Kagu- 
või Kirde-Eesti –, võeti Prangli 
põhikoolis suure huviga ja soo-
jalt vastu.

„Prangli kooliperele oli ema-
keele seltsi korraldatud keele-
päev tõeline suursündmus,” 
nentis direktor Tiina Piirisaar 
pärast ürituse lõppu. Kuigi mõ-
ned korraldajad saabusid saarele 
juba päev varem, tulid põhilised 
esinejad siiski reedel hommiku-

se postipaadiga. Meri oli armu-
line: ei loksutanud soolestikku 
ega õõnestanud südamealust ja 
nii said esinejad oma ettevalmis-
tatud sõnavõtud ja ettekanded 
plaanitud ajas ning pikkuses ette 
kanda.

Pärast Tiina Piirisaare tervi-
tussõnu järgnes poiste luulekava 
Juhan Smuuli luuletusest „Mä-
lestus isast”, mida saatsid õpeta-
ja Hasso Hirvesoo jäädvustatud 
merepildid koos selle juurde va-
litud muusikaga. Kõik see soosis 
kohalolijaid – nii külalisi kui ka 
kohalikke – häälestama end eri-
lisse, saare eluolu õhkkonda, mis 

aitas kõnelõnga sisse juhatada ka 
külalisesinejatele.

Tallinna Mustamäe gümnaa-
siumi emakeele õpetaja, Tallinna 
Ülikooli doktorant ja lektor, eesti 
keele õppematerjalide autor He-
lin Puksand tutvustas oma uuri-
musi õpilaste lugemuse kohta. 
Küsimusele „Milline on hea lu-
geja?” varieerusid õpilaste vas-
tused prillikandmisest kuni luge-
miseni ühe raamatuni päevas.

Eesti keele instituudi teadur 
Maire Raadik aga rääkis uute sõ-
nade loomisest eesti keelde. Mil-
lal on vaja uut sõna? Kas ütleme 
sinitarra või sinikleep? Kas lae-

name ehk võtame üle teise keele 
sõna või teeme ise?

Järgnesid Tallinna Ülikooli 
kasvatusteaduste doktorant Kat-
rin Aava pajatused eesti rahva 
lugudest: mis on Prangli lugu ja 
mis Eesti lugu? Millised on eest-
lased? Kes on eestlased? Õpilas-
te huvi tärkas seda teemat käsit-
ledes silmnähtavalt. Korraga tuli 
kaasa mõelda ja arutleda, miks 
meil tuleb eesti keelt hoida ja kui 
suur tähtsus on väikese rahva 
rahvustunde säilitamisel.

Keelepäeva Prangli põhikoo-
lis lõpetas Tartu Forseliuse güm-
naasiumi õpilane Tiina Lall, kes 
rääkis õpilastele oma sattumisest 
Eesti noorte keeleorganisatsioo-
ni. Kuna Prangli põhikooli õpi-
lased on peamiselt poisslapsed, 
oli noore ja sarmika Tiina Lalli 
ettekanne oma organisatsioonist 
erilise tähelepanu all.

Mõnusat kevadpäeva külalis-
te seltsis jäävad meenutama nii 
mõtisklused kaunist emakeelest 
kui ka kingituseks saadud targad 
raamatud.

Riina Muljar
Prangli põhikooli õpetaja

kastidesse pakkida kõik puh-
tad ja terved asjad, mida endal 
enam vaja ei lähe, kuid mis 
võiksid rõõmustada kedagi 
teist. Asjad tuleb tuua Viimsi 
kooli ning neid võetakse vastu 
25.–28. mail kl 7.30–9.30 ja 
17.00–19.00.

Müügitulu läheb 
heategevaks otstarbeks
Laadatulu eest soovib Viimsi 
kooli tervisenõukogu osta koo-
lile reguleeritavad käimiskepid 
ning muretseda koridoridesse 
istekohad.

Asjad, mida laadal ära ei 
müüda, pakitakse kokku ning 
toimetatakse nendeni, kes seda 
abi kõige rohkem vajavad. Ole-
nevalt asjadest võivad sellisteks 
kohtadeks olla kas varjupaigad, 
laste turvakodud või suurte pe-
redega tegelev ühendus, kes os-
kab kõige paremini öelda, kelle-
le võiks asjad annetada.

Heategevuslik taaskasutuslaat 
algab 30. mail kell 12. Võtke kaa-
sa sõbrad ja sugulased ning tulge 
ja veetke mõnus laadapäev!

Annika Remmel

Laulavad Prangli põhikooli 
õpilased Maarja Kahro, 
Maria Muljar ja MattiAivar 
Lind koos laulmisõpetaja 
Anneli Palmetiga. Fotod: 
Hasso Hirvesoo

Emadepäev Pranglil

Prangli saarel toimus 10. mail 
rahvamajas tore emadepäeva
üritus. Selle tarvis õppisid 
Prangli põhikooli õpilased 
väga ettevõtliku õpetaja Mai
me Linholmi juhendamisel 
selgeks toreda teatrietendu
se „Argpüks”, mille esitami
ne sujus väga kenasti.

Esines ka Prangli naisansambel 
ja vahepalaks lugesid luuletusi 
Prangli põhikooli õpilased.

Üritusel pakuti emadele 
kohvi, kooki ja kommi ning 
kõikidele kohaletulnud ema-
dele kingiti mälestuseks rahva-
maja poolt valmistatud pärlid ja 
kimp kevadlilli. Prangli raama-
tukogu juhataja Astra Piirisaar 
korraldas ka toreda õnneloosi, 
kus kõik üritusel viibijad said 
loosi tahtel võita väga toredaid 
kingitusi. Kõik loosid võitsid.

Carmen Ott

LINNALAAGER 
VIIMSIS

5 põnevat päeva: 
liivalossipäev; matkapäev; 

sambapäev; 
maalipäev; jooksu-, palli- 

ja mängupäev, 
E–R kl 11–15

Igal juuli nädalal.
Hind 750 krooni.
Registreerimine: 

info@activestudio.ee
www.activestudio.ee

tel 5191 7692

Priit Eek surub kätt Viimsi kooli abituriendil Peeter
Paul Hallastel, kes sai tänukirja maakondliku inglise 
keele olümpiaadi I koha ning vabariikliku inglise 
keele olümpiaadi lõppvoorus saavutatud II koha eest.
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Olümpiamängud lasteaias
Aprillikuu viimasel päikese
paistelisel hommikul kaikus 
Piilupesa lasteaia hoovilt pi
dulikke helisid, mis kostsid 
lähimate kaupluste ja elu
majadeni. Uudishimulikult 
pöörasid möödakäijad päid. 
Toimumas oli suurejooneli
ne spordipidu – Piilupesa I 
olümpiamängud.

Kogu aprillikuu tegid laste-
aiarühmad selleks ürituseks 
ettevalmistusi. Iga rühm valis 
ühe riigi, kelle sportlasteks nad 
mängudel kehastusid. Valitud 
riigi kultuuri- ja spordielu kä-
sitleti põhjalikult mitme nädala 
jooksul. Läbitöötatud materjali 
põhjal valmisid sisukad väl-
japanekud teistele rühmadele 
uudistamiseks. Olümpiatse-
remoonia tarvis valmisid an-
tiiksed kilbid ja käsikud, vär-
vilised olümpiarõngad, riikide 
nimetahvlid, riigilipud, sport-
laste eraldusmärgid, jumalan-
na Hera tempel ja palju muud. 
Käed olid tööd täis nii lastel, 
õpetajatel, abiõpetajatel, laste-
aia töömehel kui ka lastevane-
matel.

Olümpiamängude päeval 
kuulutati välja üleüldine olüm-
piarahu. Rahuajal pole lubatud 
tülitsemine, kiusamine, jala 
taha panemine, kaebamine ja 
mossitamine.

Olümpia põhipäeva vara-
hommikul toimus pidulik tse-
remoonia. Viimsi keskkooli 

Riigilippude defilee nagu päris olümpial

Kaarikute võidusõit Fotod: Maire Tuul

Laste ringhoid

Sõpradena koos, suures hoos 
lasteaias-pereklubis Väike Päike
Kevad on ilus aeg, kui kõik 
tärkab ning talvekuub maha 
visatakse. Nii juhtus ka Väike
se Päikese pereklubi tantsu
tüdrukutega, kes tundsid, et 
aeg on tõusta ning särada.

Tüdrukud kutsusid endale külla 
Oma tsirkuse poisid ning Kaie 
Kõrbi balletistuudio tüdrukud. 
Seda kõike ei saanud aga vaid 
endale hoida, seega said sellest 
osa Väikese Päikese lasteaia ja 
päevahoiu lapsed, õpetajad ja 
lapsevanemad.

Pool tundi möödus avali 
suude ja lõbusa muusika saatel. 
Ühelgi lapsel ei tulnud enam 
meelde, et enne oli mäng rüh-
maruumis pooleli jäänud ning 
soov seda jätkata suur.

See soov asendus unistuste ja 
uute soovidega: kes tahaks en-
dale samasugust balletikleiti, kes 
tahaks osata samamoodi rullil pü-
sida või kes sooviks fantaasiarik-
kas vampiiritantsus peaosa. Need 
soovid on täitunud paljudel lastel, 
kes meie tantsu- ja akrobaatika-
klubi tundidega on ühinenud ja 
tähtede poole püüdlevad.

Vast täitub ka meie unistus 
ning saame oma majja väike-
sed baleriinid kikivarvul hõl-
juma. Seni aga müttame suvel 
väljas 6–10aastaste lastega, kes 
meie juures linnalaagris, mille-
ga saab veel ühineda.

Ja ka pisikesed ei jää meie 
majas tähelepanuta, sest 1,5–
7aastastel on võimalus terve 
suve meie juurde hoidu tulla ja 
teemanädalatest osa saada.

Koos sirutame käe päikese poo-
le, et energia meist iial ei kaoks!

Päikest!
teie Väike Päike

Lasteaiad proovisid taas jõudu
Juba 12 aastat järjest korral
dab Audentese erakool üle
eestilisi spordipäevi laste
aialastele. Sel aastal toimus 
jõuproov 5. mail.

Võistlema oli kogunenud 372 
last 31 lasteaiast. Palju laste-
aedu oli kohale saabunud Tal-
linnast ja Harjumaalt, samas 
polnud tulemisvaeva paljuks 
pidanud ka lasteaed Kiviõlist.

Võistluspaigad olid lastele 
harjutamiseks avatud juba tund 
aega enne spordipäeva algust. 
Harjutamine kulus kahtlemata 
kõigile marjaks ära.

Kohe esimene võistlusala 
oli päris keeruline. Pendeltea-
tejooksu käigus tuli teatepul-
gana kasutatavasse paberilehte 
orienteerumiskomposteriga au-
gustada 12 märki. Selline har-
jutus nõudis lastelt nii kiireid 
jalgu kui ka osavat sõrmetööd. 
Nii mõnigi väike sportlane 
kaotas võistlusnärvi, mille tu-
lemusena pudenes paberileht 
värisevate käte vahelt minema.

Järgmise alana oli kavas 
kombineeritud teatevõistlus. 
Siin tuli tegemist teha tennise-
pallidega, üle tõkete hüppamise 
ja tunnelist läbi pugemisega.

Tüdrukute osavusvõistlus 
nõudis kiireid jooksujalgu, osa-
vust täpsusviseteks ning head 
koordinatsiooni hüppenööriga 
hüppamiseks.

Võistkonna kaptenil tuli võis-
telda ka individuaalselt. Selleks 

oli vaja kasutada kiireid jalgu ja 
tugevaid käsi, mis meie kaptenil 
Mattiasel kahtlemata ka on.

Kui kiirusalad ei valmistanud 
Piilupesa lastele raskusi, siis 
köievedu kujunes üle ootus te 
vaevarikkaks. Meie lapsed sat-
tusid loosi tahtel kokku võist-
luste parimate köievedajatega 
ning langesid konkurentsist väl-
ja, saavutades 25. koha. Kiiru-
saladel saavutatud I , II ja VIII 
koht tõstsid punktiskoori siiski 
piisavalt suureks, et tuua üldar-
vestuses koju III koha medalid.

Õnnelikena saabusid lapsed 
tagasi lasteaeda, kus neid ootas 
ees peaaegu olümpiavõitjate 
oreool. Ometi ei muutnud edu-
kas esinemine kedagi koondis-
lastest üleolevaks. Juba harju-
tatakse uuteks ettevõtmisteks.

Meie tublid sportlased on 
ka sama tublid tantsijad. Koos 
valmistutakse spordiseltsi Ka-
lev võimlemispeoks. Lasteaia 
esindamine kukub lastel tõesti 
hästi välja! Piilupesa lasteaeda 
esindasid Audenteses Hanna-
Stiina Kivinurm, Karolina Jo-
hanna Freiberg, Matilde Sigi-
jane, Aneta Kõiva, Eva-Maria 
Pajuri, Eva Lotta Haukanõmm, 
Robert Markus Liiv, Mattias 
Kala, Kert-Joonas Hanson, 
Kaarel Tamuri, Joonas Tõnis-
son ja Otto Karl Närska.

Lastega olid kaasas õpeta-
jad Reet Varik, Jana Rebane ja 
Maire Tuul.

Reet Varik
Piilupesa liikumisõpetaja

„Minu Eesti” mõttetalgutel fikseeritud 
idee on käivitunud!

Esimeste emade-laste koostöös on Viimsi 
vallas alustanud tegevust laste ringhoid.

Kui ka sina tahad osaleda tasuta korda-
mööda toimuvas lastehoius, võta ühendust 
meilitsi ringhoid@gmail.com.

Tule ja löö kaasa abivalmis emade ning 
sõpruskonda suurendavate laste seltskon-
nas!

Koju toodi III koha medalid. 
Foto: Maire Tuul

õpilased Liis, Triin ja Rain ke-
hastasid kuninganna Alkmenet, 
jumalanna Herat ja kangelast 
Heraklest. Punase rühma poi-
sid olid Heraklese sõjameeste 
rollis. Hera templi jalamil süü-
dati peegli abil päikesekiirest 
antiikne tuli ning lavastati an-
tiikseid spordialasid.

Kultuuriprogrammile järg-
nes lipu heiskamine, tule süü-
tamine ja olümpiavannete and-
mine, just nagu päris olümpia-
mängudel. Ühise rongkäiguna 
siirduti Viimsi vana kooli staa-
dionile.

Eksootika ei lõppenud seal-
gi. Võistlemiseks olid valitud 
väga erilised spordialad: kaa-
rikute võidusõit, relvis jooks 
ehk kilbijooks, käsikutega kau-
gushüpe, tõkkejooks, olümpia-

regatt ning täpsusvisked läbi 
olümpiarõngaste.

Vapralt lennutasid väikesed 
sportlased tuule käes keerle-
vaid lendavaid taldrikuid ning 
võistlesid sama vapralt nagu 
päris olümpialased.

Pärast võistlusi, kus kõik 
olid endast maksimumi and-
nud, suundusid väikesed sport-
lased lasteaeda sööma ja puh-
kama. Õhtupoolikul kogunesid 
riikide delegatsioonid taas las-
teaia lipuväljakule. Parimatest 
parimaid ootasid laste endi val-
mistatud diplomid ja puust me-
dalid. Tasuks ausa mängu eest 
said Piilupesa olümpiasüm-
bolitega särgid viieaastased 
Liisbet ja Norman. Eripreemia 
sõprade soojendamise eest sai 
seitsmeaastane Kathleen.

Olümpiamängud kuulutas 
lõppenuks Eesti Olümpiaaka-
deemia esindaja Reele Rem-
melkoor. Järgnes tule kustu-
tamine ja lipu langetamine. 
Queeni imekauni loo „We are 
the Champions” saatel kanti 
olümpialipp tseremooniavälja-
kult minema. Olümpiamängud 
olid lõppenud!

Ehkki traditsiooni kohaselt 
toimuvad olümpiamängud iga 
nelja aasta järel, kuuldus juba 
mitmest rühmast arvamusi, et 
kahju oleks nii kaua oodata. 
Teeme olümpiamängud järg-
misel aastal uuesti!

Reet Varik
Piilupesa liikumisõpetaja
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 Viimsi valla kultuurikalender
22. mai – 14. juuni

kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema 
Väärtmetallasjade & Märkide 
Tehas”
Avatud K–L kl 11–17, giid tel 
621 7410
Eesti sõjamuuseumis, kindral 
Laidoneri muuseumis

Fotonäitus „Rannarahva 
pildialbum enne 1940”
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Muinas
ajas piki rannajoont”
Näitus avatud T–L kl 12–17
Rannarahva muuseumis

Püsiekspositsioon „Ranna
rahva eluolu”
Näitus avatud TL kl 1217
Rannarahva muuseumis

Mahtra talurahvamuuseumi 
näitus „Ühe härja elulugu”
Näitus jääb avatuks 06.05.–
26.07, muuseum avatud K–P 
kl 12–17, giid tel 5591 9821
Viimsi vabaõhumuuseumis

mai–september
Viimsi kunstikooli õpilas
tööde näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees

maiaugust
Viimsi kunstikooli õpilastöö
de näitus
Viimsi vallamajas

Tallinna Kanutiaia noorte
maja kunstiõpilaste 
Prangli saare maalilaagri 
tööde näitus
Prangli rahvamajas

kuni 25. mai
Made Balbati graafikanäitus 
„Muusad ja muusikud”
Viimsi keskkooli raamatu
kogus

kuni 25. mai
Raamatunäitus „Kes aias, 
kes aias” (valik aianduskir
jandust)
Viimsi raamatukogus

kuni 26. mai
Virtuaalekspositsioon „Alter 
Ego Logumkloster”
Meeland Sepp (Eesti), graafi
ka; Hanna Siira (Soome)
Galeriis Ark Royal Rannarah
va muuseumis

kuni 28. mai
Raamatunäitus „Tervis
loodusest”
Prangli raamatukogus

kuni 29. mai
Alari Kivisaare fotonäitus
Näitus avatud T–L kl 12–17
Rannarahva muuseumis

kuni 29. mai
Maris Koorti vitraaži- ja 
keraamikanäitus
Näitus avatud T–L kell 12–17
Rannarahva muuseumis

kuni 29. mai
Käsitööringide näitus
Avatud E–N kell 11–16
Viimsi päevakeskuses
kuni september
„Alter Estonia Week” vaba
õhunäitused 

Kolmes õlimahutis Viimsi 
keskkooli taga

22. mai kell 14
Noortekeskus kolib õue
Randvere noortekeskus

22. mai kell 14–20
Noortekas on õues
Viimsi noortekeskuses

22. mai kell 21
Esineb Jüri Homenja
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

23. mai kell 11
Koolitus „Siidimaal”
Juhendaja Marjanne Rosen
feld. Prangli elanikele tasuta!
Korraldab: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas

23. mai kell 19
SoomeRootsi noortekoori 
Evangelicum kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. mai kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

24. mai kell 11
Jumalateenistus
Jutlus pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

24. mai kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25.–31. mai
Projekti „Eesti käsitöö – eile, 
täna, homme” raames valmi
nud käsitööesemete näitus
Prangli rahvamajas

25. mai kell 17
Tüdrukute klubi
Randvere noortekeskuses

25. mai kell 18
Kevadkontsert
Püünsi koolis

25. mai kell 18
Loengusari „Hea vormi sala
dused”
Lektor: tervisementor Kristii
na Sõrmus
Info: www.harmoonikum.ee 
või 601 1717
Harmoonikumis, Pargi tee 8

25.–26. mai
Viimsi koolide muuseumi
programm „Laudaloomadega 
sõpradeks”
Viimsi vabaõhumuuseumis

26. mai kell 18
Filmiõhtuvestlusring
„Saladus”
Kommenteerib Janno Seeder
Info: www.harmoonikum.ee 
või 601 1717
Harmoonikumis (Pargi tee 8, 
Viimsi)

26. mai – 22. juuni
Raamatunäitus „Ela ja 
naudi!” (valik kokanduskir
jandust)
Viimsi raamatukogus
27. mai kell 18
Suhtluskoolitus lapsevane
matele
Lisainfo: www.lillelapsed.ee
eralasteaias Lillelapsed

27. mai kell 18
Piknik ja õuemängud
Täpsem info: 
www.huvikeskus.ee
Randvere noortekeskus

28. mai kell 17
Meisterdamisõhtu
Kõikidele noortele tasuta!
Randvere noortekeskuses

28. mai
Külla tulevad projekti „Eesti 
käsitöö – eile, täna, homme” 
koostööpartnerid
Kõik on väga oodatud!
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts
Prangli rahvamajas

28. mai kell 18
Armulauaga palvus ja
Piiblitund
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. mai
Tutipäev
Püünsi koolis

29. mai kell 11
Kohtumine dr Viktor
Vassiljeviga
Üritus on tasuta!
Prangli rahvamajas

29. mai kell 13
Eakate hooaja lõpetamine
Viimsi päevakeskuse saalis

29. mai  kell 21
Grillihooaja avapidu!
Esinevad Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

29.–31. mai kell 18.30
Franklin Graham, Lootuse 
Festival
Viimsi vabakoguduse kirikus

31. mai kell 11
1. nelipüha jumalateenistus 
armulauaga, leeripüha
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
Laulab koguduse kammer
koor
kell 13
Koguduse arengukava mõtte
talgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

31. mai kell 11
Kohtume Lootuse Festivalis
Viimsi vabakoguduse kirikus

31. mai kell 14.30
1. nelipüha jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

31. mai kell 12–18
Lastekaitsepäeva tähistav 
pereüritus Suur Päev
Viimsi huvikeskuse õuel

31. mai
Väljasõit Nabala mõisa, kus 
toimub Kodukant „Harju
maa” Maapäev
Prangli elanikele tasuta!
Info: tel 5694 4238 
Carmen Ott või epost 
info@prangli.ee
Korraldaja: MTÜ Prangli Saare 
Talurahvamuuseumi Selts

1. juuni kell 10–12
Lastekaitsepäeva rattasõit 

väikelastele
Korraldab: lasteaed Piilupesa
Haabneeme staadionil

2. juuni
Näitus „Viimsi vald 90”
Näitus jääb muuseumis ava
tuks 02.–13.06
Rannarahva muuseumis

5. juuni
Seaküla Simsoni 50. juubeli
näituse avamine
Näitus jääb avatuks 05.06.–
31.08.2009
Rannarahva muuseumis

5. juuni kell 20
Ansambli Paabel kontsert
Viimsi vabaõhumuuseumis

5. juuni kell 22
Esineb Meie Mehe Väike 
Mees
Jussi Õlletoas

5. juuni – 26. juuni 
Tarvi Laamanni Graafika 
Galeriis ArkRoyal

7. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis

7. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

7. juuni kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

11. juun kell 16
Ajalehe Viimsi Teataja
20. sünnipäeva tähistava 
näituse avamine
Viimsi raamatukogus

14. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

14. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus pastor Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

14. juuni kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Info: Marje Plaan, Viimsi val
la kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
epost marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

Viimsi 
päevakeskuse 
tegemised

Uskumatu, et selline 0,6 ha suurune sanglepa lodumets asub 
Ühistu Talu 13 liikme kaasomandis Talu teel Haabneemes. 
Aga asub. Ühistul on isegi oma dendroloogid, haritud ja 
suurte kogemustega.

Pildil ühistu liikmed metsaistutusnädala viimasel päeval, 
17. mail oma metsas pisikesi sangleppi mulda panemas, mis suisa 
istikuärist pärit, kokku pea 40 tükki.

Elvi Krivan

Kuna suur kevad on käes, 
vajab koduaed või suvila 
hoolitsust ning palju aega 
kulub aias askeldamisele. 
Seetõttu on ka meie huvi
ringide read jäänud veidi 
hõredamaks.

25.–27. mail sõidame uudis-
tama Läti kauneid kodu-
aedasid ja imetlema rodo-
dendronite õitsemist. Küllap 
tuuakse reisiltki kaasa uh-
keid taimi oma koduaeda eh-
tima. Külastame veel Kumu 
ja Eesti Vabariigi Presidendi 
kantseleid ning vaatame los-
si kaunist arhitektuuri.

20.–29. mail on esmas-
päevast neljapäevani kl 10–
17 avatud päevakeskuse käsi-

tööringide näitus. 29. mail 
algusega kl 13 lõpetame 
päevakeskuse huviringide 
2008/2009. aasta aktiivse 
hooaja päevakeskuse isete-
gevusliku kontserdi ja koos-
viibimisega.

Juunis saab teoks kol-
me päevakeskuse– Viimsi, 
Poska VENÜ ja Märjamaa 
sotsiaalkeskuse – inimeste 
kohtumine, et vahetada ko-
gemusi ning koguda ideid 
ja mõtteid sügisel algavaks 
uueks hooajaks.

Kaunist ja kosutavat su-
vepuhkust kõikidele, et sü-
gisel taas rõõmsalt alustada.

Lehte Jõemaa
Viimsi päevakeskuse tegevjuht
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Viimsi  3 : 3 korvpall 2009
Laupäeval, 9. mail toimus 
Viimsi kooli spordikomplek
sis järjekorras neljas Viimsi 
3 : 3 korvpalliturniir.

Seekordne turniir toimus Viim-
si valla 90. sünnipäeva ürituste 
raames. Viimsi 3 : 3 korvpal-
liturniiri puhul on tegu oma-
näolise sündmusega, kus  3 : 
3 tänavakorvpalli mängitakse 
sisetingimustes. Läbi aastate 
ongi turniiri eesmärk tõmmata 
joon alla saalihooajale ja juha-
tada sisse suvine tänavakorv-
palli hooaeg.

Tõusnud on tase ja 
osalejate arv
Aastatega on tõusnud turnii-
ri korralduslik ja sportlik tase 
ning osalevate meeskondade 
arv. Peale Viimsi ja Tallinna 
meeskondade osalesid see-
kordsel turniiril meeskonnad 
Keilast, Koselt, Sakust, Jürist, 
Lääne-Virumaalt ja Pärnu-
maalt.

Ühtekokku osales turniiril 
kolmes noorte ja ühes mees-
te vanuseklassis 38 võistkon-
da. Meeste sarjast osa võtvate 
meeskondade arv (16) ei jää 
enam sugugi alla suvistel Eesti 
tänavakorvpalli meistrivõist-
lustel osalevate meeskondade 

arvule. Terve päev toimus neljal 
platsil 75 pallilahingut, millest 
võttis osa ligi 150 korvpallurit!

Poisid kolmes sarjas
Kõige nooremate poiste (sün-
dinud 1998) sarjast võttis osa 
kuus meeskonda, kes jaotati 
kahte alagruppi. Alagruppide 
kaks paremat jätkasid võit-
lust esikohale, kolmandad ko-
had selgitasid välja viienda ja 
kuuenda koha.

Esikohaheitlusele jõudsid 
A-alagrupi võitja Virumaa PK 
ning sama alagrupi II koht KK 
Viimsi I, kes poolfinaalis suutis 
alistada Väike-Maarja mees-
konna.

Tulisest finaalist väljus kõi-
ge napima eduga Virumaa PK 
meeskond, kes alistas 10 : 9 KK 
Viimsi I meeskonna. III koht 
kuulus Väike-Maarja KK-le, kes 
mängis üle H-Spordi esinduse.

I koht Virumaa PK, II koht 
KK Viimsi I, III koht Väike-
Maarja KK.

Poiste 95
95 poiste sarjas osales kaheksa 
meeskonda, kes jaotati kah-
te neljaliikmelisse alagruppi. 
Alagrupi kahel paremal seisid 
ees poolfinaalid ja seega säi-
lis võimalus heidelda turniiri 

esikoha eest. Kolmandale ja 
neljandale kohale olid mängud 
selleks korraks lõppenud.

Finaalmängule jõud-
sid A-alagrupi II koht SK 
Nõmme I. Selleks alistati pool-
finaalis Balagrupi võitnud 
meeskonna Must ja Teised (KK 
Viimsi 95).

Teisest poolfinaalist väljus 
võitjana KK Viimsi 96, kes pä-
rast veidi ettevaatlikku turniiri 
algust ja alagrupis saadud teist 
kohta näitas üha paremat män-
gu ning alistas kindlalt A-ala-
grupi võitja SK Saku esinduse.

Finaalis nooremate Viim-
si poiste jõud siiski rauges ja 
Nõmme jõud võttis oma. Üli-
põneva ja lisaajale jõudnud III 
koha mängu võitis SK Saku, 
kuigi ka Must ja Teised sai 
mitu võimalust „äkksurmani” 
peetud kohtumine enda kasuks 
pöörata.

I koht SK Nõmme I, II koht 
KK Viimsi 96, III koht SK 
Saku.

Poiste 90
Ka 90 poiste sarjas osales ka-
heksa meeskonda. Meeskonnad 
jaotati kahte neljaliikmelisse ala-
gruppi ning võitja selgitati sarna-
selt 95 poiste turniirile.

Finaali jõudis tänavakorvpalli 
eelmise aasta Eesti meistermees-

kond Mehed Sukkpükstes ja 
Pelikanos. Meister võttis ka see-
kord, tulemusega 10 : 6, oma!

Kolmanda koha selgitasid 
kaks korvpalliklubi Viimsi õpi-
lastest moodustatud meeskonda. 
Seekord oli meeskond Juku tule-
musega 11 : 6 üle Piim Tiimist.

I koht Mehed Sukkpükstes, 
II Pelikanos; III Juku.

Teist aastat järjest kogus 
enim populaarsust meeste 
võistlussari, millest võttis osa 
koguni 16 meeskonda. Mees-
konnad jaotati nelja alagruppi, 
kus kahel parimal säilis lootus 
võidelda esikoha eest.

Alagrupiturniiril jõudsid 
veerandfinaalidesse kaheksa 
ja sealt juba edasi poolfinaa-
lidesse neli meeskonda. Ilma 

suurte üllatusteta moodustasid 
poolfinaalpaarid just kõik oma 
alagrupi võitnud meeskonnad.

Esimeses poolfinaalmängus 
kohtusid A- ja C-alagrupi võit-
nud meeskonnad KK Viimsi 
ja kõrgelt lennata armastav Ei, 
Emotsioon, kus tegid kaasa ka 
tuntud streetballer’id Anthony 
Enden ja Erik Luts. Ühelt poolt 
nooruse lennukus (Ei, Emot-
sioon) ja teiselt poolt veterani-
de mängutempo, soosis õnn ja 
visketabavus siiski KK Viimsi 
esindust. Seisult 8 : 8 tabas KK 
Viimsi otsustava kahepunkti-
viske, mis lõpetas ka mängu.

Teises poolfinaalis käis 
meeskond Anneli, samuti taba-
vate kaugvisete toel, 10 : 1 üle 
BC Haabneeme esindusest.

Finaaliks oli siiski kodu-
meeskonna KK Viimsi jõud 
raugenud, Anneli võttis agres-
siivse mänguga võidu 10 : 3.

Kolmanda koha mängus 
käis BC Haabneeme üle Ei, 
Emotsioonist 10 : 5.

I Anneli, II KK Viimsi, III 
BC Haabneeme.

Turniiri protokolli ja pil-
digalerii leiate aadressilt 
www.kkviimsi.ee. Turniiri pea-
toetaja oli Viimsi vald. Turniiri 
toetas ka KulKa. Auhinnalaua 
katsid Nike, Sportland, San-
disk.

Täname kõiki mängijaid, 
kohtunikke ja publikut!

Viimsi 3 : 3 turniir
95 poiste esikolmik

XXIII Viimsi jooks

XXIII Viimsi jooks oli pühenda
tud valla 90. juubeliaastale.

9. mail toimunud XXIII Viim-
si jooks ei ole oma pika ajaloo 
kestel veel nii kehva ilma saa-
nud. Jäi vist kirikusse küünal 
viimata. Tugev tuul ja vihmasa-
du kärpisid just lastejooksudest 
osavõtjate arvu. Siiski paarisa-
dat jooksjat Viimsist Narvani 
ei kohutanud ilm. Jooks, mis 
oli pühendatud Viimsi valla 
90. juubeliaastale, toimus.

Tillujooksul, kus võitjatele 
auhindu ei jagatud, oli 400 m 
distantsil parimad viimsilased 
Eva-Maria Pajuri 1.46 ja Mär-
ten Mätlik 1.39.

Pikemate distantside 
esikolmik:
D-klass 0,9 km
Tüdrukud:
1. Tuuli Vooglaid, Tallinn 3.13
2. Tatjana Ladõgina, Tallinn 3.16
3. Hannagret Luks, Tallinn 3.17
Poisid:
1. Carl Bret Parko, Tallinn 
3.09

2. Markus Tamm, Tallinn 3.12
3. Artur Setkin, Viimsi 3.16

C-klass 0,9 km
Tüdrukud:
1. Elis-Helen Starkopf, Tallinn 
2.57
2. Gete Tiirats, Viimsi 3.04
3. Gerttu Pajusalu, Tallinn 
3.04
Poisid:
1. Silver Salundo, Tallinn 3.07
2. Robert Rätsep, Tallinn 3.09
3. Arthur Kooser, Viimsi 3.12

B-klass 3 km
Tüdrukud:
1. Diana Halla, Viimsi 13.03
2. Jevgenija Shpilova, Tallinn 
14.54
3. Jelena Vorobjova, Tallinn 
15.03
Poisid:
1. Aemin Ruuse, Tallinn 10.53
2. Aleksander Kornev, Tallinn 
13.17
3. Pavel Setko, Tallinn 15.30

A-klass 3 km
Neiud:
1. Natalja Judajeva, Tallinn 
12.19

2. Jekaterina Istshenko, Harju 
12.41
3. Ljudmilla Gritskevitch, Tal-
linn 14.06
Noormehed:
1. Daniel Pikulin, Tallinn 
10.44
2. Vladimir Vaher, Tallinn 11.02
3. Valeri Poddevalin, Tallinn 
11.07

Juuniorid 3 km
Neiud:
1. Kristiina Dolmatova, Tallinn 
11.09
2. Katrin Kekkonen, Tallinn 
11.58
3. Angelina Ikko, Tallinn 13.42

10 km maanteejooks
Mehed:
1. Lauri Tammemäe, Rapla 
34.18
2. Kaupo Sasmin, Saku 34.25
3. Dmitri Fedin, Narva 34.34
Naised:
1. Evelin Kärner, Tallinn 40.09
2. Kirti Rebane, Tallinn 42.16
3. Katrin Kekkonen, Tallinn 
43.43

Vet. I grupp
Mehed:
1. Andrus Pajur, Rapla 39.51
2. Toomas Pärnassalu, Tallinn 
41.28
3. Aivar Jürgenson, Viimsi

Spordiselts Marathon tänab 
Viimsi jooksu korraldamisel 
toetuse eest Viimsi vallavalit-
sust, Miiduranna sadamat, For-
tumi ja Key Bysnessi.

Rein Raspel

Sport
9. mai oli Viimsis tõeline 
spordivõidupüha. Korraga 
peeti võistlusi neljas kohas.

Haabneeme staadionil toimus 
XXIII Viimsi jooks, Viimsi koo-
li spordisaalis selgitati parimaid 
3 : 3 korvpallis, Viimsi spordi-
hallis käis vabariiklik sulgpal-
livõistlus ja Rohuneeme puh-
kealal müttasid Eesti spordiseltsi 
Kalev jalgrattakooli korraldusel 
jalgratturid.

Team Rattapood Cup / Kalevi 
jalgrattakooli noorte mägiratta-
sarja jalgratturite mägirattakros-
si üks võistlus jõudis Viimsisse 
tänu rattaklubi juhi Jaanus Prük-
keli ja Viimsi-poolse initsiaatori 
Tiit Pekki ühisele nõule-jõule.

Kuna Viimsis oma rattaklubi 
puudub, sai rõõmuga antud tegi-
jatele valla toetus. Suureks abiks 
olid korraldajatele ka Tallinna 
Ülikooli rekreatsioonitudengid 
Kaarel Zilmeri juhendamisel.

Ilm oli sel päeval küll väga 
maruline ja vesine, aga sportla-
sed ei virise ja ratta selga istus 
kokku 129 pedaalijat. Ürituse 
pealkirjas sisalduv „noorte” ratta-
sari ei välistanud ka täisealiste ja 
seenioride osavõttu, nii sai prog-
rammi võistlusklasse kokku 19.

Oma klassile ette nähtud dis-
tantsi läbisid kiiremini:
M6/N6/N8
Piret Pung,Vooremaa Centrum
Mario Kivil, Sundstrand-Jõhvi

M8/N10
Stefan Lootus, CFC Kuusalu
M10/N12
Karel-Georg Nõmm, Kalevi 
jalgrattakool (KJK)
Mari-Liis Mõttus, Haanja RK
M12/N14
Kristjan Johanson,Viljandi RK
Sirje Lepik, TÜASK
M14/N16
Greg Hallop, Viljandi RK
Anette Raie, KJK
M16
Heinar Vaine, Viljandi RK
M18
Ivar Vaab, KJK
Naised N18
Maaris Meier, Investment 
Agency Pro Team
Liisi Rist, KJK
Mehed Sport
Andrei Bogdanov, Narva SK 
Energia
Mehed Eliit
Martin Loo, Veloplus
Mehed Seenior 1
Tarmo Kopli, Hawaii Express
Mehed Seenior 2
Ivo Põld Cosmos

Lõpetuseks tahaks tänada 
toreda rattavõistluse korralda-
jaid ning soovida harjutami-
seks jõudu ka oma valla rattu-
ritele. Järgmisel aastal on taas 
kõik oodatud!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Spordiüritustest 
tulemas
27. mai 17.00–19.00
Harjumaa meistrivõistlused 
SUUNDORIENTEERU-
MISES
Padise
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

1. juuni 10.00
Lastekaitsepäeva RATTA-
SÕIT VÄIKELASTELE
Haabneeme staadion
Korraldaja: VL Piilupesa

5. juuni 11.00
TV10 OLÜMPIASTARTI, 
mitmevõistluse Harjumaa 
FINAAL
Kuusalu
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

6. juuni
6. RULLEST CUP
Viimsi spordihall
Korraldaja: rulluisuklubi Rullest

10. juuni 17.30
Harjumaa meistrivõistlused 
TEATEORIENTEERUMI-
SES
Padise
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Foto: Aime Estna

Viimsi valla 90. aastapäev
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Rulluisutajate edu Euroopas

Kava „Vampiirid”, EMi viies koht

Viimsi rulluisutajad saavuta
sid Euroopa meistrivõistlus
tel viienda koha.

1.–2. mail toimusid Itaalias 
(Reggio Emilias) rulliluuisu-
tamise Euroopa meistrivõist-
lused kujunduisutamises ja 
show-programmides. Võist-
lustest võttis osa kümme riiki. 
Esindatud olid Hispaania, Itaa-
lia, Saksamaa, Taani, Holland, 
Belgia, Portugal, Iisrael, Prant-
susmaa ja Eesti. Pealtvaatajaid 
oli 4000 ringis.

Võistlused toimusid seits-
mes vanuse- ja rühmakategoo-
rias. Eestit esindanud rulluisu-
klubi Rullest võttis osa neljas 
kategoorias: kadettide klassis, 
kahe võistkonnaga juunioride 
kujunduisutamises ja neljase 
kavaga täiskasvanute klassis.

Viimsi vallast võtsid Euroopa 
meistrivõistlustest osa Brigitta 
Randveer, Anu Valkna, Triinu 
Harro, Elis Taal, Kersti Kalbus, 
Annika Jõemagi, Eeva-Laura 
Lõoke, Laura Õunapuu, Lau-
ra Liisa Katariina Jürgenson, 
Anna-Lotta Hagi, Kirke Marta 
Süld, Liisa Tolli, Marliis Kol-
jal, Mari-Liis Maarend, Kadri 
Kukk, Merlyn Padama, Lisann 
Valing ja Reet Sarapuu.

Kadettide klassis saavuta-
ti 16-liikmelise rühmakavaga 
„Vampiirid” viies koht. Kava 
õnnestus väga hästi: sõideti 
suure hooga, õnnestusid kee-
rulised ning rasked tehnilised 
elemendid ja artistlikkuselt ei 
jäädud esikolmikule alla. Kon-
kurents kadettide klassis oli 
väga tihe ning kolmandale ko-
hale kaotati vaid 4,1 punktiga. 

Kava tehniline hinne tõusis kõr-
ge 8,4 punktini kümne punkti 
süsteemis. Märkimisväärne on 
ka see, et 16 tüdrukust kümme 
võtsid EMilt osa esimest korda.

Juunioride kujunduisutami-
se kava „Narnia lood” (Kadri 
Kukk, Lisann Valing, Merlyn 
Padama) saavutas seitsmenda 
koha ning Viimsi nooremate 
kujunduisutamise rühm tuli ka-

Eurospeedway’l Haigo sarjas

Jaak Kuul stardisirgel

16.–17. mail toimusid Saksa
maal Lausitzis Eurospeedway 
Jim Clarki mälestusvõistlu
sed, mis oli ühtlasi ka üks 
Haigo sarja etapp. Eestist 
osaleb sarjas Jaak Kuul Es
tonia 2110l, mehaanikuks 
Toomas Janu.

Võistluse algus oli Jaak Kuulil 
tempokas, kuid kuna tuli vahe-
tada radiaator, siis ajahädas ei 
jõutud esimesse kvalifikatsioo-
ni. Seetõttu tuli esimesse starti 
minna viimaselt positsioonilt, 
st kolmandas kümnes. Hooli-

mata sellest sai esimese sõidu 
tulemuseks II koht. Võidusõit 
ise toimus laupäeva hommi-
kul kell 8 märjal rajal ja kerges 
vihmas.

Pühapäevane stardikoht oli 
II kvalifikatsiooni põhjal VI, 
ilm ilus ja rada kuiv ning tule-
museks IV positsioon. III koht 
jäi viie sekundi kaugusele.

Kokku startis Haigo ajaloo-
liste vormelite sarjas kümme 
Estonia nime kandvat vormelit. 
Sarja järgmised osavõistlused 
toimuvad jälle Eurospeedway’l 
3.–5. juulil.

KK Viimsi meeskond võitis

Teisipäeval, 28. aprilli õhtul 
Viimsi koolis toimunud sõp
rusmängu võitis kindlalt KK 
Viimsi meeskond, lõpptule
mus 87 : 70.

Mängu korraldas meeskonnas 
We Are One kaasa teinud en-
dine korvpallur Cris Moore. 
Korvpalliklubi Viimsi osaks 
oli välja panna kodumeeskond 
ja tutvustada mängu kohalikus 
ajalehes. Kõik muu, kaasa ar-
vatud show, auhinnad, esine-
mised, kohtunikud jms, oli kor-
raldaja-piletimüüja vastutada.

Kahjuks osutus meeskon-
na We Are One idee korvpalli 
populariseerimisest üsna kal-
li piletiga sündmuseks, kus 

Püünsi 11. spordipäev: naised võrdselt meestega

olemata jäid ka kõik lubatud 
esinemised, loosi- ja üllatusau-
hinnad jms. Vabandame pealt-
vaatajate ees!

Kõigest hoolimata sai pub-
lik vähemalt näha tulist mängu. 
Ebatüüpiliselt sõprusmängule 
kujunes mõõduvõtt väga närvi-
liseks ja võitluslikuks. Mõlemad 
meeskonnad mängisid võidule! 
Kindlasti ei olnud külalised val-
mis sääraseks tõsiseks vastupa-
nuks ning arvasid, et on suure-
mad staarid. Meie nii ei arvanud 
ning mängisime korvpalli!

Mängu alustasime hea hoo-
ga, kui esimesel veerandil 
spurtisime 14 : 0. Mängisime 
hästi kaitses, sooritasime kiir-
rünnakuid ning tabasime kaug-

Eakate ujumisest suvel
Viimsi pensionäride ühendus annab teada, et suvekuudel, s.o 
juunis, juulis ja augustis, saab ujuda jätkuvalt samadel päeva-
del: kolmapäeval ja reedel kl 12–14, aga ilma vesiaeroobika 
tunnita. Osamaks 50 krooni.

viskeid. Andreas viskas selle 
spurdi jooksul 12 (!) punkti.

Tabavate ja hullude kaugvise-
te toel suutsid külalised lõpetada 
avaveerandi veidi võrdsemal sei-
sul, 27 : 19. Edasine mäng kul-
ges mõlemapoolsete tõusude ja 
mõõnadega, kus kodumeeskond 
hoidis siiski kerget initsiatiivi 
ning väiksemaks kui kuus punkti 
vahe enam ei vähenenudki. Va-
heajale mindi seisul 51 : 37.

Otsustavalt spurtisime 
neljandal veerandil, kui sei-
sult 73 : 62 viskasime järjest 
10 punkti. Lõppskoor 87 : 70.

Meie skoorerid: Andreas 26, 
Harri 19, Aleks 16. Head tööd 
tegid kaitses Allan ja Martin, 
kes võitlesid staaritsenud ning 

ebasportlikult käitunud Cris 
Moore’iga.

Kahjuks arvasid külalised, 
et neile on rohkem lubatud ning 
nemad on platsil puutumatud. 
Sellest ka mõned teravamad 
kokkupõrked. Eks oma osa 
mängis ka asjaolu, et neile või-
tu ei kingitud, aga tsiteerides 
mängu korraldajat: „The main 
thing is to make a good game 
in Viimsi.” (Kõige tähtsam on 
Viimsis hästi mängida.).

Meeskonnas We Are One män-
gisid muusikud Mikk Saar, James 
Werts, Koit Toome, Greg McQuay, 
Lauri Pihlap, Cool D ja teised. 
Korvpalliklubi Viimsit esindas 
kossuliigas mängiv, KK Viimsi 
õpilastel põhinev meeskond.

KK Viimsi

Maipäev õnnistas talgulisi 
vaikse ja päikeselise ilma
ga. Ühiselt tegutsedes said 
spordiplatsid ja metsaalune 
kiiresti talverisust puhtaks ja 
11. Püünsi spordipäev võis 
alata.

Korvpalli vabavisetes juhtus 
nii, et meeste ja naiste võitjad 
said võrdse tulemuse: 7 taba-

must 10st. Maarja Lubi (Tallin-
na teeninduskool) võitis Liina 
Tasa (TLÜ) 5 tabamuse ees ja 
Kristjan Lainjärv (ONOFF) 
oma venna Indreku (Tallinna 
ehituskool) 6 tabamuse ees. 
Mihkel Saretok (mereakadee-
mia) ja Janno Paas (TTÜ) lõ-
petasid võrdse 5 tabamusega.

Tennises sai eelmise aasta 
võitja Janno Paas mänguta eda-
si poolfinaali, kus alistas Udo 

Jaska ja jõudis finaali Kaspar 
Kägu (EBS) vastu. Viimane 
alistas enne Kristjan Lainjärve 
6 : 3.

Finaal oli heast klassist ja 
päädis Janno Paasi 6 : 2 või-
duga.

Jalgpallis ootas Püünsi küla 
võimalust heastada eelmise 
aasta napp kaotus Haabneeme 
meeskonnale. Viimast aga ei 
tulnud ja nii kohtusid omava-

hel kaks Püünsi meeskonda. 
Võitis Püünsi 2 tulemusega 
9 : 4. Publiku ja mängijate ar-
vates oli parim mees väljakul 
Margus Jõgisoo võitja mees-
konnast. Võitjad said medalid 
ja karika.

Päikeselisest spordipäevast 
jäi mõnus tunne ja kerge väsi-
mus. Spordisuvi on alanud.

Mati Eliste
tennisist ja talguline

vaga „Raudne mask” kümnen-
dale kohale.

Häid tulemusi on spordi-
klubi Rullest saavutatud EMilt 
varemgi: 2006. aasta EMil saa-
vutati kadettide klassis esimene 
koht ning 2007. aasta EMil tuldi 
noorte kujunduisutamise kava-
ga kolmandale kohale.

Viimsi spordihallis treeniv 
spordiklubi Rullest võtab aasta 

ringi vastu uusi tüdrukuid vanu-
ses 6–12 eluaastat. Kuna tree-
ningud kestavad veel mais ja 
juuniski, on kõik uued huvilised 
oodatud proovima.

Lisainfo ja registree-
rimine: www.rullest.ee, 
piret@rullest.ee

Piret Rink
spordiklubi Rullest treener

Foto: Ardi Vaher
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	Viimsi Lihatööstus võtab tööle 
müüja. Tel 503 3585.

	Teeme üldehitustöid; vunda-
mendid, seinad ja katused. Tel 
501 3305.

	Müüa soodsalt tolmuimeja 
Power Lux, Saksa õmblus-
masin Veritas ja ümarpuidust 
koerakuut. Tel 5692 1287.

	Piirdeaedade müük ja paigal-
dus. Aedade remont. Terrasside 
ehitus. Mulla müük ja kohale-
vedu. Övera Puit ja Aed OÜ. 
Tel 5551 9950.

	Hea Tuju lastelaager (Viimsis 
Pargi lasteaias) 13.–17. juuli 
5–7 a poistele ja tüdrukutele, 
27.–31. juuli 8–10 a tüdrukutele, 
3.–7. august 8–10 a tüdrukutele. 
Lisainfo tel 5376 7965, 
5563 4784 või www.segasumma.
planet.ee/heatuju. Kiiretele 
registreerijatele hinnasoodustus!

	Saen ja lõhun halumasinaga 3 m 
küttepuud tellija juures, vajalik 
tööstusvool. Küsige lisainfot tel 
503 8134, Ivar.

	Aitan korrastada teie lähedaste 
viimse puhkepaiga. Haudade ku-
jundus, korrastus ja hooldus. Tel 
5690 6778, 652 5430, Kristi.

	Teostame majade fassaadide 
värvimist, survepesu, välis-
voodri vahetust, suviseid värvi-
töid. Nii uued kui ka vanad 
krohv- ja puumajad, suvilad, 
tuulekastid, vintskapid, aiad 
jne. Pikaajalised kogemused! 
Töö kiire ja korralik. Kontakt 
tel 5190 7192.

	Teostan igasuguse keerukusega 
elektritöid. Sise- ja välistööd, 
rikete kõrvaldamine jne. Tel 
508 3895; www.elektrik.fie.ee.

	Ostan soodsalt kahepostilise 
autotõstuki. Tel 557 7475.

	Otsime Randvere külla 10kuu-
sele lapsele kogemustega lap-
sehoidjat, kes aitaks ka maja-
pidamistöödes. Rohkem infot 
508 8959.

	Terrassid, sauna puitosad, piir-
deaiad, kergehitised. Ehitus, re-
mont, siseviimistlus, plekitööd, 
pottsepatööd. Tel 5664 6709.

	Tänavakivide paigaldus. Puit-
terrassid. Haljastustööd. Tel 
508 7397.

	Kutsu pediküüritegija koju. Tel 
526 8958, Heli.

	Küttepuu sooduspakkumine! 
Müüa konteineris, kotis ja lah-

KUULUTUSED

tist kuiva ja toorest küttepuud. 
Hind koos transpordiga alates 
450 kr/rm, lepp, kask, sega. Tel-
limine: 503 3552, 5340 8290.

	Üürile anda Pirita teel (lille-
paviljoni taga) 2. korrusel lõu-
napoolne kontoriruum 47 m², 
WC, elektriküte, signalisat-
sioon, parkla. Üür 120 kr/m² + 
18% km + komm. kulud. Tel 
5191 0708.

	Ostame teie seisma jäänud või 
mittetegutseva, käibemaksu- 
või mittekäibemaksukohuslase 
firma. Info ja konsultatsioonid 
meilt tel 5808 8088.

	Haljasalade kujundus, hooldus 
ja rajamine. Hekkide ja puude 
hooldus, kujunduslõikus. Tel 
508 9294.

	Aiad, väravad, terrassid, lehtlad, 
haljastustööd. Tel 509 6158; 
www.kraugon.ee.

	Metalli koristamine, prügi ko-
ristamine ja äravedu. Koor-
mavedu väikekaubikuga. Tel 
5695 7713, Aleksander.

	Liuguksed ja riidekapid teie 
mõõtude ja soovide järgi. Tel 
522 1151; www.nagusul.ee.

	Liuguksed ja garderoobid. 
Hinnad soodsad. Garantii. Tel 
502 9075.

	Teostame muruniitmist, hekilõi-
kust, puude raiet ja haljastusega 
seotud töid. Tel 5563 7666.

	Õhksoojuspumbad. Müük, pai-
galdus, hooldus. Tel 5340 7191; 
www.erilahendused.ee.

	Kalavõrkude müük. Tel 
5665 3685; kalavork@hot.ee.

Säästa kuni 70% 

küttekuludelt! 

Õhksoojuspumpade müük ja 

paigaldus.

Hinnad al 11 750.–

tel 666 1355

www.kodukliima.ee

VIIMSI PUUKOOL avatud E-L: 10-1�, P: 10-15
aadressil Vehema tee 24, Pärnamäe küla
Müügil kodumaised istikud :
-okaspuud
-lehtpuud
-ilupõõsad
-roosid
-viljapuud
-marjapõõsad
-püsililled

      KINNISVARAHALDUS
 Kogemused alates 1992 aastast                                                     

Haldusteenus
Hooldusteenus
Heakorrateenus

Raamatupidamisteenus
24h avariiteenus
Tel:6608847   

www.olemar.ee; info@olemar.ee     

Konsultatsiooni
võimalused 
 poliKliiniKus
Registratuur Viimsis 605 9600, 605 9601, 605 9023*

- Günekoloogia – sünnitusabi

- Lastehaigused

- Nina-kõrva-kurguhaigused*

- Üldkirurgia-proktoloogia

- Uroloogia

- Ortopeedia

- Neuroloogia*

- Kardioloogia*

- Kopsuhaigused – allergoloogia*

- Psühhiaatria

- Taastusravi*

- Onkoloogia-mammoloogia

- Endokrinoloogia

- Plastikakirurgia

- Naha- ja suguhaigused

- Anestesioloogia – valuravi

- Hambaravi

- Psühholoogia

- Logopeed

- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastu-
võtud

- Perekool

Haiglaravi
võimalused
Valvetelefon 605 9605, 605 9010

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

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

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

vaKtsineerimine
- Lapsed ja emakakaela vähi vastu

*teenindatakse järjekorra alusel ka EHK 
lepingu alusel Viimsis

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

Mustamäe filiaal asub uuel aadressil A.H. Tammsaare tee 47 III korrus.  Mustamäe filiaalil tuleb ka 
uus telefoninumber 664 6444, esialgu suunatakse ka vana number uuele.

lisainfo: www.fertilitas.ee

as Fertilitas ja as viimsi Haigla aadressil Kaluri tee 5a, viimsi

KALURI MÄNGUTUBA
Hubane koht laste pidude, sünnipäevade 

ja muude ürituste korraldamiseks.
NÜÜD KA ÕUES GRILLIMISVÕIMALUS 

JA SUVISED SOODSAD HINNAD!
Kaluri tee 3

Viimsi
tel.5559 7632, 5561 4708

Kallis 
Kristiina!
Tunneme sulle sü-
damest kaasa kalli
vanaema surma 
puhul
MTÜ Viimsi 
Huvikeskus

Kui säästa saan üht 
Surmavalu
on elul mõte sees – 
või trööstida 
ühtainust Elu
ta Vaevades – 

Või nõrkend 
Linnupoja
saan pessa tõsta 
taas – 
on elul mõte sees.

(Emily Dickinson)

Meie hulgast on lah
kunud suure süda
mega hea inimene. 
Nädalavahetusel 
suri sotsiaaltöötaja 
Sirje Kauts.

Olime Sirje hoolitse-
vat kätt Viimsi vallas 
tunda saanud vaid 
kuus aastat, ometi 
näivad need aastad 
palju pikemana. Ni-
melt võttis Sirje alati 
väga palju ette ja jõu-
dis palju head korda 
saata. Mäletame teda 
laste õiguste eest 
võitlemas, huvitavaid 
üritusi korraldamas, 
Suurpäevade telgis in-
fovoldikuid jagamas, 
teeõhtuid korralda-
mas, isadele-emadele 
ning vanaemadele-
vanaisadele kasvatus-
loenguid organisee-
rimas, erivajadusega 
lastele ujumisvõima-
lusi välja võitlemas.

Mõni hetk on elus va-
lusam kui teine,
mõni hetk on kohe 
väga väga valus…

(J. Tätte)

Viimsi vallavalitsus 
langetab leinas pea 
endise lastekaitsetöö-
taja SIRJE KAUTSI 
(1952–2009) ootama-
tu lahkumise puhul. 
Sirje Kauts töötas 
Viimsi vallavalitsu-
se sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonna laste-
kaitsespetsialistina 
aastatel 2003–2007. 
Sirje oli hea kolleeg, 
toimekas töötaja, 
sõbralik ja alati abi-

Metsakasti küla üldkoosolek
26. juunil kl 18 Raudrohu ja Angervaksa teede ristmikul asuva pumbamaja taga oleval platsil

Päevakorras:

1. Metsakasti külavanema Lembit Suitsu tegevusaruanne ajavahemikust 7. juuni 2006 kuni 
tänaseni.

2. Küsimused, vastused ja sõnavõtud tegevusaruande kohta.

3. Viimsi vallavalitsuse esindaja(te) sõnavõtt vallast ja külast.

4. Uute külavanema kandidaatide tutvustus ja sõnavõtud.

5. Uue külavanema valimine.

Külavanema kandidaatidel esitada avaldus koos isikuandmetega (isikukood ja kontaktid) allpool 
toodud meiliaadressile hiljemalt 18. juuniks kl 14ks.Valimiseks osalemiseks võtta kaasa isiku
koodi sisaldav pildiga dokument. Külavanema statuudiga saab tutvuda Viimsi valla kodulehel 
www.viimsivald.ee.

Kandidaatide esitamine ja küsimused:

Enno Selirand, Viimsi valla arendusnõunik, Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, tel 5647 1181, 
epost enno@viimsivv.ee

Tennisetreeningud täiskasvanutele 
TOP Tennisekeskuses

Ootame nii algajaid kui edasijõudnuid!
Juhendajateks kogenud tennisetreenerid.

Hind alates 150 krooni kord.
Info: Riin Veiram tel 5645 5950 või 

riin@toptennis.ee või www.toptennis.ee

Sirje suurimaks 
teeneks Viimsis jääb 
aga kindlasti Viimsi 
invaühingu kokkukut-
sumine. Just Sirje oli 
see inimene, kes meie 
valda tööle asudes võt-
tis vabatahtlikult enda 
südameasjaks puuete-
ga lapsed. Invaühingu 
asutajaliikmena orga-
niseeris Sirje ühingu 
esimese suvelaagri 
Karaskis ning ridamisi 
mitmeid üritusi.

Sirje oli suurte idee-
dega inimene. Tänu 
tema eestvedamisele 
käivitus delfiiniteraapia-
projekt, mis on praegu-
seks kasvanud vabariik-
likuks ettevõtmiseks. 
Toimus heategevuslik 
kontsert ja jõuluballid.

Sirje tundis kutsu-
must tegeleda haavata-
saanute ja väetitega. 
Oma peres kasvatas ta 
üles kolm tublit ja ise-
seisvat last. Sirje ei kae-
banud kunagi kellelegi 
iseenda tervise- või elu-
muresid, oli hoopis teis-
tele toeks. Hea tütrena 
hooldas ta vanadusest 
väetit ema ning tundis 
uhkust suureks sirgu-
nud laste edu üle. Sirje 
elas oma elu teistele 
inimestele pühendunult 
ning jääb meie südame-
tesse hoolitseva ristiema 
võrdkujuna.

Viimsi invaühing

valmis. Ta jääb meie 
meelde ja südamesse. 
Avaldame südamest 
kaastunnet lastele ja 
omastele.

Endised 
kolleegid Viimsi 
vallavalitsusest

Püünsi kool kuulutab välja 
konkursi psühholoogi 

ametikohale.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni 

tõendavate dokumentide koopiad esi-
tada 29. maiks 2009 e-posti aadressile 

birgit@pyynsi.edu.ee või saata Kooli tee 33, 
Püünsi küla, 74013 Harjumaa.

Info telefonil 606 6919.

Kallis Tiina!
Südamlik kaas-
tunne isa surma 
puhul
Pillikoor 
Merimemm,
MTÜ Viimsi 
Huvikeskus



1922. mai 2009

Kallid kliendid!
Restoran-lounge Pärl ootab kõiki imelise merevaate taustal 
maitsvaid toite nautima!
Tööpäeviti kell 12.00-16.00 pakume lõunamenüüd!
Broneerige laud tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee

Restoran-Lounge Pärl 
Pirita Rannahoones, Merivälja tee 5
www.piritaparl.ee


























 Pauline
Catering Büroo-, teenindus- ja

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

VIIMSI KAUBANDUSKESKUSES

AVATUD

RÕIVASTE PARANDUS

• lukkude vahetus
• voodrite vahetus
• aukude lappimine

• rõivaste kohendamine
• nahkrõivaste parandamine

• kardinate palistamine
• trikotaaž-ja overlokitööd

Viimsi, Randvere tee 6
E–R 10–19
L 10–16

Info tel 600 0420

• autoremont
• mootoriremont
• diagnostiKa
• reHvivaHetus Ja remont
• mootori Ja 

KäiguKastide  testimine
• aBsi testimine
• Hooldusvälte nullimine

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

Poolsaare Auto



20 22. mai 2009

MTÜ Viimsi Huvikeskus korraldab konkursi

PRANGLI RAHVAMAJA PROJEKTIJUHI 
ametikohale

Töö kirjeldus: 

- Prangli Rahvamaja kultuurisündmuste ettevalmistamine ja läbiviimine

- Prangli Rahvamaja tööga seotud (kultuurisündmused, inventar jms.) projektide 

kirjutamine fondidele jt institutsioonidele

- osalemine Prangli Rahvamaja töö arenduses ja teostamises

Kandidaadilt eeldame: 

- eelnevat projektide kirjutamise ja juhtimise kogemust

- arvuti kasutamise oskust

- väga head eesti keele oskust kõnes ja kirjas

- inglise keele oskust suhtlustasandil 

- iseseisvust, algatusvõimet, organiseerimisvõimet, head suhtlemisoskust  

Kasuks tuleb: 

- isikliku auto kasutamise võimalus

Kandideerimiseks saata CV ja avaldus 31. maiks 2009  viimsi@huvikeskus.ee või 

aadressil:

MTÜ Viimsi Huvikeskus

Nelgi tee 1, 

74001 Viimsi vald, 

Harjumaa 

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295
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Halli tee 5, Viimsi
Harjumaa 74001
Tel.: 6091105, 5 093 214
info@viimsikumm.ee
www.viimsikumm.ee

• 

• 

• 

Broneeri aega telefonil 6091105
Kõik preemium ja kesk klassi rehvid on 
allahindlusega kuni 30%

Meie asume viimases vasakus angaaris, 
vaata teeviidet.

Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.

Avatud: E-R 8-18, L 10-15

SOMERK EHITUS OÜ

Eramajade ehitus võtmed 
kätte lahendusel.

Küsi pakkumist telefoni 
või eposti teel.

tel: 5355 2673

epost: somerk.ehitus@mail.ee

www.somerk.ee


