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Seaküla Simson 50.
Näitus Rannarahva muuseumis.
Loe lk 6.

Vallavanem tunnustas
parimaid lõpetajaid
18. juunil oli Rannarahva muuseumis Viimsi
vallavanema Haldo Oravase vastuvõtt tublidele kuld- ja hõbemedaliga koolilõpetajatele nii
Viimsi kui ka Tallinna koolidest. Vallavanem
premeeris järgmisi parimaid gümnasiste.

Kuldmedaliga lõpetasid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kertu Haagen – Viimsi keskkool
Gretel Alver – Viimsi keskkool
Karina Jetskalo – Viimsi keskkool
Sandra Tross – Viimsi keskkool
Liisa Linhein – Viimsi keskkool
Kristi Hüüdma – Gustav Adolfi gümnaasium
Kristjan Piilmann – Tallinna reaalkool
Marianne Liibert – Pirita majandusgümnaasium

Hõbemedaliga lõpatasid:
•
•
•
•
•
•
•

Sirja- Liisa Maria Kauppinen – Viimsi keskkool
Sigrid Västra Viimsi keskkool
Krista Peet – Gustav Adolfi gümnaasium
Elise Rand – Gustav Adolfi gümnaasium
Kadri Rannu – Gustav Adolfi gümnaasium
Kreete Kaljumäe – Tallinna Prantsuse lütseum
Hanna Marleen Penno – Tallinna reaalkool

Vaalapoegadega autasustati:

Uues koolimajas on kohti enam kui 350 õpilasele ja lasteaiakohti rohkem kui 130 lapsele. Foto: Arvi Kriis

Uus kool ja lasteaed
raskete olude kiuste
Viimsi vallavõimu ees seisvatest probleemidest on üks suurem ol
nud puuduvate lasteaia- ja koolikohtade defitsiidi vähendamine.
Täna võime öelda, et avame 1. septembril uue haridusasutuse.
Selle maja ehitusprotsess on toonud kaasa palju emotsioone, alates nn poliitilisest radoonist ning
lõpetades nõukogudeaegse naftareostuse likvideerimisega klindi
all olevate endiste kütusemahutite
piirkonnas.
Nüüd võime radooni kohta
öelda veel kord, et radooni selles
piirkonnas ei ole ning meie lastel
pole ohtu. Naaberkinnistul asuvas lasteaias Päikeseratas tehtud
radooniuuring näitas, et majas,
mis on ehitatud ilma radooni tõrje
meetmeid kasutamata, on radooni
sisaldus kaks korda madalam nn
lubatud normist. Ometi, vältimaks
„spetsialistide” süüdistusi, tellis
vallavalitsus radoonitõrje kile ja
ventilatsiooni paigaldamise, mis
kergitas küll ehituse hinda, kuid
andis võimaluse öelda seda, et valmivas tehti kõik, mis tagab laste ja
töötajaskonna turvalisuse.

Ehitus on graafikust ees
Majas on koolikohti üle 350 lapsele
ning lasteaiakohti üle 130 lapsele.
Kuna lasteaiakohtade defitsiit on
vallas suur, komplekteerime lasteaiarühmad mööbliga nii, et oleks
võimalik vastu võtta seadusega
maksimaalselt lubatud laste arv.
See võimaldab veelgi vähendada
lasteaiakohtade puudust 24 lapse
võrra. Sama lahendust soovib vallavalitsus kasutada teistes MLA
Viimsi Lasteaiad majades.
Lasteaia ja koolimaja ehitus on
graafikust ees, vallavalitsus korraldab maja sisustushankeid, millest
enamik on tänaseks kas teostatud
või välja kuulutatud.
Kokkuvõtvalt on vallavõim
loonud alates 2006. aastast juurde
375 munitsipaallasteaia kohta. Siia
lisanduvad eralasteaia kohad, mida
vald toetab 3000 krooniga kuus.

Neid on tekkinud juurde üle 200.
Lisandub nn lasteaiahoiuteenus,
mida vald kompenseerib lapsevanemale kokku kuni 2000 krooni
ulatuses kuus. Seda teenust kompenseerime keskmiselt 70 lapsevanemale.
Kahju on sellest, et riigi plaanitud nn lasteaiakohtade programm
on majanduskriisi tõttu suikunud.
Ehitatav lasteaed pidi saama riigi rahalise toe 21 miljoni krooni
ulatuses järgmisel ja ülejärgmisel
aastal. Kas see tugi ka riigilt tuleb,
näitab tulevik.
MLA Viimisi Lasteaiad rühmade arv kasvab sügisest 32 rühmani.
Lastaed töötab kuues majas. See
on toonud vajaduse korraldada
ümber ka lasteaia juhtimine. Töötajaskonna komplekteerimine käib
ja loodame olla algavaks õppeaasta
alguseks valmis.
Kooliosa alustab tööd Viimsi
keskkooli õppehoonena. Kool on
hinnanud maja kasutusvõimalusi
ning otsustanud viia kooliruumidesse teised ja kolmandad klassid.

Mõned lapsevanemad on esitanud
vallale küsimusi, miks nende laps
peab sügisest minema teise majja
õppima. Otsused teeb kooli juhtkond ja vallavalitsus usaldab neid
inimesi kui valdkonna spetsialiste.

Peame olema valmis
järgmise kooli avamiseks
Koolimaja valmimine tagab järgmise nelja aasta jooksul piisava
arvu koolikohti, kuid hiljemalt
2013. õppeaasta alguseks peame
olema valmis järgmise kooli avamiseks, sest siis nõuavad koolikohti need lapsed, kes tänavu veel
koolis ei käi.
Oleme selleks alustanud läbirääkimisi ASiga Esmar, et võtta
kasutusele Männi tee 2 olev koolimaja hoone. See maja võimaldaks luua lisaks maksimaalselt 38
klassikomplekti ning avada majas
kuue paralleeliga kuueklassiline
algkool.

Endel Lepik
abivallavanem

Andri Jääger – heade tulemuste eest Viimsi
kooli ning valla esindamisel olümpiaadidel,
teadmiste- ja spordivõistlustel ning põhikooli
kiituskirjaga lõpetamise puhul
Liisa Linhein – Viimsi kooli ning valla esindamise eest mitmetel kontsertidel, osalemise
eest rahvatantsurühmas ja kooliteatris, keskkooli kuldmedaliga lõpetamise puhul
Gretel Alver – Viimsi kooli ning valla esindamise eest mitmetel kontsertidel, osalemise
eest rahvatantsurühmas, noortekooris ja kooliteatris, keskkooli kuldmedaliga lõpetamise
puhul

Suveilu Viimsis
Kauni kodu konkurss on jõudnud uude etappi.
Kevadel käis komisjon juba korra mööda
Viimsit ja märkis üles, kes aias askeldasid ja
suveks valmistusid. Komisjon märkas ka, et
selle aasta uus trend on tähelepanu pööramine
iluaianduse kõrval ka tarbeaiale.
Majandussurutis on hakanud meelde tuletama, et muld võib ka peale muru midagi muud
kasvatada. Nii on viimsilased hakanud praktilisele aiale järjest suuremat tähelepanu pöörama, sest eks oma sibul ja till ole ikka paremad
kui Hollandi omad. Imelised on oma õunad ja
muud viljad, sest neis pole grammigi säilitusaineid. Usun, et trend ise kõike kasvatada laieneb
ja ega see aeda koledaks ei tee – näen oma aiaski, et lillade õitega murulauk asendab täielikult
lillepuhmast.
Kõigile silmad lahti kõndivatele viimsilastele väike palve: kes märkab esiletõstmist väärt
aeda, andku sellest teada Viimsi vallavalitsusele, Nelgi tee 1, Enno Selirand või meilitsi
enno@viimsivv.ee.
Külaseltsid ja -vanemad on lausa kohustatud tähelepanelikult oma külaelu jälgima, nendelt ootame samuti informatsiooni. Palun seda
infot kõigilt 1. juuliks, sest 3. juulil soovime
oma silmaga kõik kaunid aiad üle vaadata.
Kauni kodu komisjoni nimel

Enno Selirand
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Vallavolikogu maa- ja planeerimis
komisjoni esimees Raimo Tann
Teie juhitav komisjon peab analüüsima
maa ja planeerimisega seonduvaid küsimusi ning tegema vastavaid ettepanekuid. Mida peate seni tehtud
otsustest ja ettepanekutest kõige
tähtsamateks, mis on neist reie
hinnangul valla elu kõige enam
mõjutanud või mõjutamas?

materjalid, mida esitab meile
Viimsi valla maa- ja planeerimisamet. Komisjon vaatab
läbi kõik detailplaneeringud, mis on muutunud
pärast
üldplaneeringu
kehtestamist.
Seejärel
otsustab vallavalitsus.
Maa- ja planeerinutega seonduv on erinevatel aegadel Viimsis
tublisti kirgi kütnud.
Kas praeguseks on olukord rahunenud?

Valla elu mõjutavad kõige rohkem üldplaneeringud. See annab
ette sihi, mille järgi edasi liikuda.
Praegu on pooleli Viimsi ja Haabneeme aleviku üldplaneeringud.
Kehtestatud on Lubja klindiastangu üldplaneering, mis mõjutab Lubja küla elanike tulevikku.

Usun, et kired ei kao kuhugi. Nii näiteks ühe perekonna kired (komisjoni
jõuavad peresisesed maadejagamise
probleemid).
Maaga seotud teemad on
olnud, on ja jäävad. Kuid
mahult on see tunduvalt vähenenud. Suurem osa maadest
on saanud omanikud.
Arvan, et seega on

Üks tähtsaim lahendus on Karulaugu
lasteaed-algkool. Tähtsad on ka Viimsi Marketi kinnistu ja keskuse kinnistu
detailplaneeringud, mis mõlemad peaksid
meile lisama palju kaubandus- ja teeninduspinda ning pinda vaba aja veetmise tarbeks.
Milliste küsimustega tuleb ühel tavalisel komisjoni töökoosolekul põhiliselt tegeleda?
Tavaliselt vaatame läbi

Vähekindlustatud pered
said vallalt suitsuandurid
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 14. augustil.

1. juulil muutub suitsuandur ko
hustuslikuks igas kodus. Viimsi
vallavalitsus ja SA Viimsi Kodaniku
kaitse Fond otsustasid paigaldada
valla vähekindlustatud peredele
omalt poolt tasuta suitsuandurid.
Neid peresid, kellele tasuta suitsuandurid otsustati paigaldada, on
kokku 36. Igale perele nähti ette
2–3 andurit. „Hoolime oma elanike
turvalisusest ja nii otsustaski vald
vähekindlustatud peresid aidata,”
ütles abivallavanem Jan Trei. Vald
lasi paigaldada oma kulul suitsuandurid ka sotsiaalkorteritesse.
Andurite paigaldamise võttis enda
peale Põhja-Eesti Päästekeskus.
Läksime koos abivallavanem
Jan Treiga ja Maardu Päästeseltsi
töötaja Vjatšeslav Bortnikuga viima suitsuandureid Laiakülasse Tagakäära tee 6 asuvasse majja, kus
elab 85aastane Aino Milk.
Lopsakas roheluses ja ehtsas
maaidüllis asuv maja osutus haruldaseks oma vanuse poolest. Perenaise sõnul pärineb vana paekivihoone
aastast 1490. Perenaine Aino on
seal elanud 65 aastat, s.o ajast, kui
ta pärast sõda sinna naabrusest perenaiseks tuli. Maja on suures osas
ümber ehitatud, kuid paekivipõrandaga rehetuba on endisel kujul alles
ning panipaigana kasutuses.
Perenaise soovil paigaldati andurid maja teisele korrusele, kus

Abivallavanem Jan Trei
kinnitab Aino Milkile
suitsuanduri toalakke.
on neli tuba. „Kohustuslik on üks
andur, soovituslik kaks,” lausus
Vjatšeslav Bortnik ja selgitas, et
kahe kuu pärast tuleks proovida,
kas andurid töötavad, ning aegajalt tuleks neilt ka tolmu pühkida.
Kui abivallavanem oli suitsuandurid lakke keeranud, oli perenaine
– kes muide nii tragi on, et korstnapühkimisega toime tuleb – rahul ja
kinnitas, et ise poleks ta küll andureid ostma hakanud.
„Endal tuleb ikka tulega hoolikas olla,” sõnas ta ja teatas, et
majas on isegi tulekustuti, mida ta
oskab käsitseda. „Pärast 1. juulit
võidakse riskiga majja kontrollima
tulla, kas andur on olemas,” teatas
Päästeseltsi töötaja.

VT

erastamisega seotud probleemid
peaaegu lõppenud.
Mis on need probleemid, mis
vallas kõige kiiremini lahendust
vajaksid?
Kõige kiiremini lahendamist vajavad probleemid on seotud vallalastega. Vajaka jääb nii kooli- kui ka
lasteaiakohti. Karulaugu lasteaiaalgkooliga oleme koolikohtadega
ajutiselt päästetud, kuid siiski on
vaja kohti juurde. Vaja oleks koolide juurde ka staadione. Väga tähtsal kohal on Viimsi veepuhastusjaam, mis mõjutab pea täies mahus
Viimsi elanikkonda.
Milline võiks teie arvates välja
näha tuleviku Viimsi? Mõtlen
siin eelkõige seda planeeringute poolt. Teisisõnu, mida oleks
vaja Viimsisse juurde ehitada ja
mida ei tohiks siin mitte teha?
Tuleviku Viimsis peaks ära kaduma vajadus pidevalt pendeldada Tallinna vahet. Vaja oleks
vaba aja veetmise kohti. Isiklikult
näeks vallas kontserdimaja, kuhu
koonduks kõik meie kaunid
kunstid, sh muusika- ja
kunstikool.
Kindlasti
peaks valmima Lubja
klindiastangu
tervise-

rajatised. Suur tähtsus on rohevõrgustiku planeeringul. Ei soovi
Viimsisse kasiinosid.
Kaua olete ise viimsilane olnud,
kuidas siia sattunud, mis on
praegu teie igapäevatöö?
Viimsilane olen alates 1960. aastast. Sündinud olen Läänemaal.
Koolitee (põhi- ja keskharidus) kulges Viimsis. Kutsehariduse omandasin elektriku erialal. Töötasin S.
M. Kirovi kalurikolhoosis elektriku ja sidetehnikuna. Kolhooside
lagunemise ajal jätkasin tööd Eesti
Telefonis (praegune Elion). 2004.
a lõin oma firma, mille tegevuseks
said side- ja arvutitööd. Nüüdseks
on lisandunud elektritööd ja tööd
valveseadmetega.
Olen abielus ja üles kasvatanud
neli last. Vallavolikoguliikmena
alustasin aastal 2005. Lisaks maaja planeerimiskomisjoni tööle osalen ASi Viimsi Vesi ja ASi Pansionaat Rannapere nõukogus. Olen
revisjonikomisjoni liige ja osalen
Püünsi põhikooli hoolekogus.
Tänu Lubja küla elanike usaldusele täidan nüüdsest ka külavanema
kohuseid.

Küsinud Jüri Leesment

Muutusest sotsiaaltoetustes
Viimsi vallavolikogu 9. juuni istungil muudeti kehtivat Viimsi valla
eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korda. Alates 1.
juulist 2009 ei kehti kolme ja enama lapsega pere lastele automaatne
tasuta kooli või lasteaiatoidu soodustus Viimsi vallas. Edaspidi toetatakse tasuta kooli- või lasteaiatoidu soodustusega vähekindlustatud
peresid. Toetuse saamiseks tuleb
esitada sotsiaal- ja tervishoiuametile avaldus koos pere sissetulekut
tõendavate dokumentidega. Laste-

aia puhul enne uue hooaja algust
suvel ja koolitoidu puhul alates
augustist. Toetus määratakse kas
üheks õppeaastaks, lasteaias hooajaks või lühemaks perioodiks.
Toetuse saamise otsustab vallavolikogu sotsiaalkomisjon.

Sotsiaal- ja
tervishoiuamet
vastuvõtuajad: E
N 9–12 ja 14–17

14.00–17.30,

tel 606 6825, 606 6824

Viimsi vallavalitsus on alustanud peremehetu ehitise hõivamise
menetlust Metsakasti külas asuva Metsakasti tee kohta, mille
omanik on teadmata.
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuks
tunnistamise või hõivamise kohta, esitada need kirjalikult kahe kuu
jooksul teadaande avaldamisest Viimsi vallavalitsusele aadressil
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa.

29.06.2009 algusega kell 11 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1)
II korruse saalis Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu. Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu eesmärk on kujundada Haabneeme aleviku ja selle lähiümbruse ruumilise arengu põhimõtted,
hinnata ruumilise arenguga kaasneda võivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid looduskeskkonnale ning selle alusel
seada säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimused, ning
rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused, määrata teede
ja tänavate ning liikluskorralduse üldised põhimõtted ja puhke- ja
virgestusalad, teha ettepanek Viimsi klindi kaitse alla võtmiseks
ning kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.
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Torustike rajamine Tammneeme,
Pringi ja Randvere külas ning
Viimsi asulas
Torustike rajamine Tamm
neeme, Pringi ja Randvere
külas ning Viimsi asulas on
10. ja 11. etapp Ühtekuulu
vusfondi veemajanduse veeja kanalisatsioonitorustike
rajamistöödest Viimsi vallas.
AS Viimsi Vesi sõlmis
15.06.2009 Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekti käigus rahvusvahelise riigihanke
tulemusena töövõtulepingud,
mille eesmärk on Euroopa
Liidu kaasrahastamisega rajada vee-ja kanalisatsioonitorustikke Tammneeme, Pringi
ja Randvere külla ning Viimsi
asulasse.
• Tammneeme külas rajatakse
torustikud Luhaääre, Luhalille ja Luhametsa teele.
• Pringi asulas rajatakse torustikud Tuulepesa, Tuule,
Tammiku ja Kurvi teele.
• Randvere külas rajatakse
torustikud Silva piirkonda,
Veeringu, Mündi, Aiaotsa,
Ellerheina,
Nurmenuku,
Kurekella, Hiirekõrva, Käokinga, Länneaia, Karjaaia,
Kraaviaia, Koralli, Lõosilma, Kurekannuse ja Meritäheteele.
• Viimsi asulas teostatakse
Viimsi keskse veetorustiku

Kaunis veesilm viib mõtted joogiveele. Foto Mirje Järv
II etapp, mis ühendab planeeritavast veetootlusjaamast kulgevat torustikku
olemasoleva
torustikuga
Orhidee teel.
Riigihankel esitasid pakkumuse 18 pakkujat. Kuna tööde

maht oli suur, jagati hankeleping kaheks, kus esimese osa
töödele esitas vastavaks tunnistatud pakkumistest odavaima pakkumise AS Teede REV2 hinnaga 10 116 341 krooni ja
teisele osale AS Nordecon Infra hinnaga 11 573 124 krooni.

Rahvusvahelises riigihankes
on sätestatud tööde mahuks ca
23 km vee-ja kanalisatsioonitorustike rajamist.
Ehitustöödega peab ehitaja valmis saama 150 päevaga
alates lepingu sõlmimisest kuni
valminud ehitustööde vastuvõtmiseni.
Praeguse seisuga tehakse
Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisel järgmisi töid:
• Rohuneeme külas – Liiva
tee, Suur-Ringtee ja VäikeRingtee;
• Viimsi keskse veetorustike
rajamine;
• veehaarde puurkaev-pumplate rajamine.
Järgmistena on plaanis Ühtekuuluvusfondi kaasfinantseerimisel teha järgmisi
töid:
• torustike rajamine Leppneeme külla Kiigemäe ja Luhaääre tee piirkonda;
• torustike rajamine Muuga
külla nn Vana-Muuga piirkonda;
• torustike rajamine Pringi
külas Rummu tee piirkonda.

Jan Trei
abivallavanem

Taluturg Viimsi
vabaõhumuuseumis
Lõpuks saab teoks viimsika
te mitu aastat arutatud-unis
tatud plaan: Eesti talunikud
hakkavad ka meie tuulisesse
nurka omakasvatatud headparemat tooma.
Viimsi Ettevõtlike Daamide
Assotsiatsiooni ja Viimsi koduloomuuseumi ühisprojekt
„Viimsi taluturg” aitab omalt
poolt kaasa sellele, et Viimsi
muutuks magalast kodupaigaks ning et Tallinna sõitmata
saaks lauale värske kodumaise
toidupoolise.
Meie turult saab osta eestimaiseid köögivilju, mett ja
meetooteid, liha, mune, meistrite käsitööd – kõike, mis Eestimaal valmistatud või kasvatatud. Tootenimekirja panevad
lõplikult paika nõudlus ja kasvatajate-tegijate võimalused.
Euroopas ringi sõites olen
tähele pannud, et pea igas asulas on kiriku- või parklaplatsil
traditsiooniline
laupäevane
turupaik. Prantsusmaal ja Luksemburgis uhkemalt – ülipikkade juustu- ja lihalettidega plaanvankritel, Saksamaal väiksemates kohtades ka paari lauaga
pisiturgusid. Eks pakutav kaup
sõltub kohalikust traditsioonist
ja kohalike huvist. Peaasi, et on
olemas selline koht, kust hoo-

ajakauba pika solgutamiseta
kätte saaks – ikka peenralt otse
üle turuleti tarbijale.
Turul pakutava üks tähtsaim
eelisongi see, et sealt saab
värske eluenergiat täis kauba,
mille edasise säilitamisega
oma külmikus pole probleemi. Paradoksaalne on see, et
säilitusainetevaba kodus küpsetatud leib on paar nädalat
hea ega lähe hallitama! Ka talu
täispiim püsib külmikus nädala
jagu värske ning kui üle jääb ja
tilgastama läheb, saab sellest
imehea paksu hapupiima. Kõik
saab kenasti ja tervislikult tarvitatud.
Turg aitab meil mõelda nädalamenüü planeerimisel, mis
on vajalik nii säästmise kui ka
tervise seisukohalt.
Temaatilistel
õhtusöökidel „Eesti traditsiooniline toit
kultuuriloolises kastmes” oleme Harmoonikumis arutanud,
kuidas oleks võimalik taastada
vanu peremustreid, et inimestevahelised suhted püsiksid ja
perele pakutav toit oleks ka
tervislik – parim paik ja viis
selleks on pere ühised õhtusöögid. Kui mitte igal õhtul,
siis vähemalt nädala lõpus.
Sellele, et need õhtusöögid
töörahvale teostatavad oleksid,
aitabki kaasa nädala söögikor-

Mõnistes said
tipud kokku
Mõnistes kohtusid Eesti
maa tippudes asuva
te valdade esindajad.
20. augustil kohtuvad
sealsamas nende valda
de aktiivsed inimesed.
Päevast päeva räägitakse
kodanikuühiskonnast. Sageli ei saa me aru, mis see
on. Tegelikult on selgitus
väga lihtne: kodanikuühiskond on elukorraldus, kus
tehakse ise oma elu meeldivaks ega oodata suhu sadavat taevamannat.
Viimasel ajal olen palju
kuulnud etteheiteid, et riik
ega kohalik omavalitsus ei
tee inimeste elu huvitavaks.
Noored lisavad, et vanad
ei tea, mis üritused neile
meeldivad ja sellepärast
organiseerivad nad valesid
asju, mis noori ei huvita.
Raha kulutatakse asjatult.
Mai lõpus oli mul võimalik
kohtuda Mõniste inimestega (see on Eesti lõunatipu
vald) projekti „Tipud kokku” raames.
Mõniste valla inimesed kirjutasid projekti, sest sooviti
kohtuda ida, lääne ja põhja ning lõuna piiri äärsete
inimestega. Vaadates Eesti
kaardile, on põhjas Viimsi
vald. Tõsi, meie Keri saar
on Eesti kõige põhjapoolsem geograafiline punkt.
Lümandu on kõige läänepoolsem, Mõniste kõige
lõunapoolsem ja Vaivara
kõige idapoolsem vald.
Mõnistes võisime imetleda
noorte ja ka vanemate inimeste aktiivsust ja omaalgatust. Noored mehed tee-

vad automotoklubi. Oma
kätega ehitavad tsikleid ja
nende ehitamiseks vajalikke maju. Vanemad inimesed teevad käsitööd ja
korrastavad küla. Imelik,
ühelgi isikul pole tulnud
pähe mõtet nõuda elu huvitavaks tegemist vallalt
või riigilt. Juhul kui midagi
vaja, kirjutatakse projekt ja
sihtfinantseering tuleb.
Imelised on aktiivsed inimesed: silmad säravad, kui
räägivad oma tegevustest ja
peavad tulevikuplaane.
Miks soovin viimsilastega
oma mõtteid jagada? Sest
20. augustil on kohtumine
Mõnistes ja sinna oodatakse meie külade liigutajaid.
Just neid, kes ise midagi
teevad.
Kõiki aktiivseid isikud vallavalitsuses ei teata, seepärast palun kõigil, kes midagi aktiivselt külas teevad,
endast märku anda. Kutsun
neid matkale kaasa ja usun,
et kohtudes omasugustega
ja jagades unistusi, saadakse jõudu ja energiat juurde.
Palun andke endast märku
Enno Selirannale kas tavalise kirjaga või elektronposti teel enno@viimsivv.
ee. Pakun teile suurepärast
võimalust leida sõpru ja
aktiivseid inimesi üle Eesti.
Ärge hoidke küünalt vaka
all. Andke endast märku ja
muudame elu ilusamaks.
Tahan tänada Prangli külaseltsi ja Mõniste rahva võõrustajaid. Suur-suur tänu
pühendumuse ja aja eest,
mida te sõpradega jagasite.

Enno Selirand

Kelvingi külaelanike üldkoosolek toimub
27. juulil 2009 kell 19 Kelvingi keskusehoone II
korrusel.
Kavandatud üldkoosoleku päevakord on järgmine:
1. Külavanema aruanne tehtud töödest
2. Küla arengukava arutelu ja kinnitamine

Taluturule tuleb kaup otse taludest ja tootjatelt.
dade planeerimine. Selle asemel, et igal õhtul kiiruga poest
läbi joosta ja väheväärtuslikku poolfabrikaati osta, oleks
mõistlik terve nädal korraga
ette plaanida, mõelda järgmised kuus õhtu- ja hommikusööki läbi. Ja just laupäeva
hommikupoolik on ideaalne, et
koostada järgmise nädala menüü ning enamik vajaminevast
kraamist koos mõne entusiastlikuma pereliikmega ka hankida – nii turult kui ka poest.
Hakkame siis jälle tarvitama
puhast, töötlemisega rikkumata toidukraami, mida turg meile

pakub. Meie turule on oodatud
müüma kõik, kellel oma aias kasvanut üle jääb – olgu siis lilled,
tillivarred või maasikad. Ostu ja
müügisoovidest andke teada meilil info@harmoonikum.ee.
Esimene turupäev on 27.
juunil kell 11–14, edaspidi laupäeviti 9–14. Korvid käevangu
ja igal laupäeval Viimsi vabaõhumuuseumi turule! Mõnusat
kauplemist siin- ja sealpool
lette!

Ene Lill
VEDA president ja Harmoonikumi
perenaine

3. Külavanema valimised
NB! Külavanema kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses, kandidaatide registreerimine lõpeb üks nädal enne
üldkoosoleku toimumist. Külavanemaks kandideerija
peab andma enne valimistel kandideerimist vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks.
Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava aleviku või
küla teadetetahvlil ja muudes avalikes kohtades ning
Viimsi valla kodulehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste
toimumist.
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Viimsi kooli esimene taas
kasutuslaat täitis oma eesmärgi
gile neile, kelleta laat poleks
olnud pooltki see, mis ta oli.
Südamlikud tänusõnad: päevajuhile ja oksjoni juhtijale Mart
Feldingule, Rines Takeli laulustuudio tublidele lauljatele,
meelelahutusmuusik Andrus
Kalvetile, helitehnik Rasmus
Reindorffile, töötubade juhen-

30. mail Viimsi koolis toi
munud heategevuslik taas
kasutuslaat läks väga hästi:
laadakülastajad olid laadast
vaimustunud, alguse sai loo
detavasti pikaajaline tradit
sioon ning üheskoos koguti
kokku üle 9000 krooni.

Lapsevanemad
saatsid korraldajatele
tänukirju
Laada õnnestumisest andis
tunnisust juba see, et vahetult
pärast laadapäeva potsatas
korraldajate e-posti mitmeid
tänukirju ja kiidusõnu lapsevanematelt, kes tänasid meeldejääva päeva korraldamise
eest, soovisid tuult tiibadesse
ja lootsid väga, et sellega on
algus pandud iga-aastasele
traditsioonile, mis võiks saada tähtsaks ja oodatud sündmuseks kogu Viimsi rahva
jaoks.
Potentsiaali nende eesmärkide täitmiseks on kõvasti,
sest lihtsalt lust oli näha laadapäeval kõrvuti ja üheskoos
askeldamas lapsi, vanemaid ja
õpetajaid. Igaüks panustas laadategevusse omal moel ning
soovil: kes aitas laadakaupa
lettidele sättida, kes küpsetas
koogi, kes aitas kaupa ostjatele
tutvustada, kes pakkus meelelahutust ja muidu põnevat tegevust ning kes jälgis, et kõigil
ikka tore ja vahva oleks.

Annika Remmel

Eralasteaed
Lillelapsed
PÕNNIPESA
LASTEHOID

Kõik on valmis ja ootab laadalisi.

võtab oma sõbralikku
kollektiivi tööle

otsib lapsehoidjat
otsib koristajat

KOKKPERENAISE

Palume saata CV emailile:
pesa@pesa.ee või helistada
telefonil 56 65 66 65

Lisainfo telefonil:
604 8240

Viimsi vallavalitsus teatab Miiduranna sadama maa-ala ja
kinnistute Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee 9 ja 12 ning
osaliselt Miidu ühismaa detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalikustamisest
ja avalikust arutelust.
Miiduranna sadama maa-ala ja kinnistute Laineoru tee 5,
Pagari, Madise tee 9 ja 12 ning osaliselt Miidu ühismaa
detailplaneeringu algatas Viimsi vallavolikogu 13.11.2007
otsusega nr 105. Detailplaneering võeti vastu ja suunati
avalikule väljapanekule Viimsi vallavolikogu 09.12.2008
otsusega nr 97.

Toimunud laat andis
juba hulga uusi ideid
Viimsi koolis on juba mitmendat aastat järjest toimunud sügiseti infolaat, kus saab tutvuda
Viimsi koolis ja vallas tegutsevate huviringide ja klubidega,
lisaks osta-müüa ja vahetada
koolivormi. Pärast taaskasutuslaata aga leidsid korraldajad, et miks mitte neid kahte
üritust omavahel siduda ning
pakkuda paari-kolme õhtutunni asemel kogu päeva kestvat
tegevust, kus saab nii head teha
kui ka kasulikku informatsiooni koguda ning seda kõike ühe

dajatele Merike Hindreusile ja
Kai Sikemäele, annetuste põhivastuvõtjale Sirje Sakkovile,
kõikidele annetajatele, ostjatele ja loomulikult õpetajatele,
kes laadapäeva kordaminekule
kaasa aitasid.

Viimased ettevalmistused veel enne laada algust.
päeva jooksul ja terve perega
üheskoos.
Tragidele laadalistele võib
juba eelinformatsioonina öelda, et järgmine heategevuslik
laat on tulemas juba eeloleval
sügisel. Eelmisest kogemusest
lähtuvalt võib ka mainida, et
taaskasutuslaadale on väga oodatud kõikvõimalikud ehted,

omavalmistatud käsitöö, kasutatud lasteraamatud ja muu selline, sest see kaup kadus laadalettidelt kõige kiiremini.
Kui kellelgi on aga soov teha
annetusi ja toetada veel omalt
poolt koolile käimiskeppide
ostmist ning koridoridesse istumiskohtade loomist, siis kõik
annetused on väga teretulnud

Viimsi keskkooli fondi arvele
221017683118 (Swedbank).
Selgitusse märkida kindlasti
„Annetus taaskasutuslaadale”.
Täname südamest kõiki,
kes laada kordaminekule kaasa
aitasid – nii jõu kui ka nõuga!
Kuna ükski hea asi maailmas
ei sünni niisama, tahame meiegi siinkohal avaldada tänu kõi-

Aiamööbel
otse tootjalt.

MLA Viimsi lasteaiad kuulutab välja seoses uute rühmade avamisega konkursi järgmiste ametikohtade täitmiseks alates
17. augustist 2009:

Laomüük Tallinnas,

• õpetaja abid

Kadaka tee 3. Info tel. 51 067 95

• personalispetsialist

• lasteaiaõpetajad

Kandideerimiseks:
CV ja sooviavaldus saata e-postile: leppneeme@viimsivald.ee või
posti teel: Leppniidu tee 1 Viimsi vald 74009 Harjumaa
Kandideerimistähtaeg: 26.06.2009
Täiendav informatsioon:
Info telefonidel 606 6944, 507 9908, 5646 0001

Planeeringuala suurus on 16 ha ja asub Muuli tee ääres
ning piirneb Tallinna lahega, Varju tee 2, 4, 8, 10, Miiduranna tee 37, Laineoru tee 1 ning Miidu ühismaaga.
Detailplaneeringuga muudetakse üldplaneeringut ning
planeeringu eesmärk on maa-ala kasutamise juhtfunktsiooni muutmine tootmismaast polüfunktsionaalseks äri-,
teenindus-, büroo-, sotsiaal- ning elamumaaks, sadamarajatiste renoveerimine reisi- ja jahisadamaks, ehitusõiguse määramine kuni 8korruseliste elu- ja ärihoonete
ning ühe kuni 60korruselise elu- ja ärihoone ehitamiseks.
8korruseliste elu- ja ärihoonete suurim lubatud kõrgus
maapinnast on 28 m, 60korruselise elu- ja ärihoone
suurim lubatud kõrgus maapinnast on 220 m, suurim
lubatud ehitusalune pindala elu- ja ärihoonetel on 16270
m², moodustatavate kruntide suurused on 1277–31 134
m². Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande
koostamise käigus ei näe KSH töögrupp piiriülese mõju
esinemist.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on
Viimsi vallavolikogu. Detailplaneeringu ja KSH koostamise
korraldaja Viimsi vallavalitsus (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).
Detailplaneeringu koostaja on K-Projekt OÜ (Ahtri 6a,
Tallinn). KSH koostaja on OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja
plats 8, Tartu).
KSH aruande avalikustamine toimub ning selle raames
kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi saab esitada 30.06.–20.07.2009 elektrooniliselt aadressile info@
viimsivv.ee ning paberkandjal aadressile Viimsi vallavalitsus, Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald.
KSH aruandega ja detailplaneeringuga on võimalik tutvuda elektrooniliselt Viimsi vallavalitsuse kodulehel www.
viimsivald.ee ja OÜ Hendrikson & Ko kodulehel www.
hendrikson.ee. Paberkandjal on võimalik KSH aruandega ja detailplaneeringuga tutvuda Viimsi vallavalitsuses
tööpäevadel 9–15. Lisainformatsiooni KSH aruande kohta
annab kontaktisik Jaak Järvekülg (OÜ Hendrikson & ko)
telefonil 5567 4693. KSH aruande avalik arutelu toimub
22.07.2009 kell 14 Viimsi vallavalitsuses.
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Pilguheit TTÜsse – mida uut on puiduja tekstiilitehnoloogide ettevalmistuses?
Viimsi Teataja küsimustele
vastavad TTÜ tekstiilitehno
loogia õppetooli juhataja
professor Anti Viikna ja pui
dutöötlemise õppetooli ju
hataja professor Tiit Kaps.

väärtus on osaleda mõne laulukoori või rahvatantsurühma
Kuljus tegevuses. Võõrkeel
suus ja enesekindlam pilk silmis, on neil üliõpilastel, kes
tulevad koju pärast õpinguid
mõnes välismaa ülikoolis.

Miks võiks noor viimsilane
tulla õppima materjalitehnoloogiat? Mis on muutunud
võrreldes möödunud aastaga?

Millised on huvitavaimad
õppeained?

Anti Viikna: TTÜ tervikuna,
sealhulgas ka materjalitehnoloogia eriala, läheb alates sellest
sügisest üle uutele bakalaureuse
õppekavadele. Nüüd saavad
materjalitehnoloogid bakalaureuseõppes üldise inseneriettevalmistuse ja spetsialiseeruvad
puidu- või tekstiilitehnoloogiale magistriõppes. Samuti pole
enam tähtis, mitu tundi õpid,
vaid see, mida tead ja oskad.
Tiit Kaps: Uued üliõpilased
saavad õppida moodsas ülikoolis (TTÜ ultramoodne raamatukogu). Erialalaborid ja töökojad on saanud paari viimase
aasta jooksul uusi seadmeid nii
mõnegi miljoni krooni eest.
Osalt tehtud, osalt käsil on ruumide renoveerimine.
Mida põnevat õpingute ajal
teha saab?
TK: TTÜs õppimine tähendab
elamise viisi valikut ja investeeringut kogu eluks. Omaette

Missugused on viimase aja
trendid rõivamaterjalides?
AV: Igapäevase rõiva valmistamisel kasutatakse üsna vähe
kiudusid: puuvill, vill, lina,
polüester, polüamiidkiud ja
veel mõned. Kuid nõudluse
kasvades erirõivaste järele on
teadlased välja töötanud rida
ülitugevaid, kuuma- ja kemikaalikindlaid kiude, nagu
Kevlar. Välja on töötatud vihmakindlad, kuid „hingavad”
materjalid GoreTex, inteltekstiilid.

AV: Näiteks „Puittoodete tehnoloogia” või „Sissejuhatus
erialasse”, mis korraldatakse
kohtumistena tööstuse esindajatega ja ekskursioonidena
moodsamatesse ettevõtetesse.

Milline on TTÜ lõpetajate
panus selles vallas ning missugused nende tulevikväljavaated?

Millised on eriala spetsialiseerumised?
TK: Materjalitehnoloogia magistriõppes saab valida puidutehnoloogia ja tekstiilitehnoloogia vahel. Kui seatakse sihiks saada spetsialistiks pehme
mööbli valmistamisel, tuleb
orienteeruda mõlemas valdkonnas.
Mis on põnevat puidus?
TK: Puitu kasutatakse endiselt
suurtes kogustes näiteks vineeri ja puitlaastplaadi kujul, kuid
alatasa ilmub ka uusi põnevaid
leiutisi selles vallas. Näiteks
meile nii tuttavat vineeri osatakse tänapäeval valmistada
nii, et sellest saab vormida ruumilisi 3D-disaintooteid. Tavalist haavapuitu kuumutatakse
ilma õhu juurdepääsuta 200

Laborid ja töökojad on saanud viimase aasta jooksul miljonite eest uusi seadmeid.
ºC juures ja saadakse niiskuskindel sauna siseviimistlusmaterjal ilma ühtki kemikaali lisamata. Suuri ootusi pannakse
ühele viimastest uurimissuundadest: puidu peenestamisele
kiuks, mille puhul võib kasutada terminit „nanotselluloos”.
Loetelu võiks pikalt jätkata.
Puitu osatakse järjest paremini
vääristada.
Missugune on puidu ja selle
eriala inseneri koht tänapäeva maailmas?

ta ei kujuta inimeste elu ette.
Enne masu (majandussurutist
– toim.) pöördusid firmad pea
igal nädalal õppetooli poole
palvega vahendada noortele
inseneridele või üliõpilastele
mõnda töökohta. Praegusel
majanduslikult keerukal ajal
tuleb noortel tingimata õppida,
omandada TTÜs inseneriharidus ja pärast selleks kulunud
5–6 aastat teha juba täielikult
muutunud majandussituatsioonis oma valik – milline tööpakkumine vastu võtta.

TK: Puit on taastuv loodusvara
ja materjal, mille kasutamise-

Mida tekstiili õppesuunal
õpetatakse? Kas lõpetajatest

saavad moekunstnikud?
AV: Rõiva- ja tekstiilivaldkond
on väga lai ja põhineb nüüdisaegsetel tekstiilimaterjalidel.
Suur osa tekstiilimaterjalidest
on uudsed, mida kasutatakse
erirõivaste, tehniliste ja olmetekstiilide valmistamisel.
Bakalaureuseõppes õpitakse
enamikus üldisi ja erialaseid
õppeaineid, mis on eelduseks
inseneriks õppimisel magistrantuuris. Kunstiaineid on vähe
ja moekunstnikuks meil ei saa.
Küll aga käivad Kunstiakadeemia üliõpilased meie erimaterjalide loengutes.

AV: Praegusajal on eriliselt
edukad need rõiva- ja tekstiiliettevõtted, kus tegeldakse
tekstiilimaterjalide trükkimise ja viimistlemisega, tootearendusega, nagu IlvesExtra,
kus tuntakse ja kasutatakse
tänapäeva
rõivamaterjale.
Tekkinud on rida ettevõtteid,
kus toodetakse erirõivaid,
tehnilisi tekstiile jne. Suur
panus rõivatootmisse on meie
lõpetajatel ka rõivabrändide
arendamisel ja tootmise korraldamisel.
Meie lõpetajate perspektiiv on
seotud teadmistemahuka rõiva,
erirõiva ja ka tehniliste tekstiilide tootmisega.

Viimsi kooli maastikumäng:
koolipere tegevusrohke päev vabas õhus
1. juunil toimus Viimsi koolis
Viimsi valla 90. aastapäevale
pühendatud orienteerumis
mäng, mille osalisteks olid
5.–8. klassi õpilased. Ilm soo
sis seda sportlikku ja tead
mistele pühendatud maasti
kumängu ning päevaga jäid
väga rahule nii osalejad kui
ka õpetajad, kes olid mängu
korraldusesse kaasatud.

Maastikumäng valmis
Viimsi kooli õppetoolide Võistlejad on jõudnud Viimsi Mõisa juures asuvasse kont
meeskonnatöös
rollpunkti. Õpetajad Aime ja Külli on neil vastas.
Kontrollpunkte oli orienteerumismängus kokku seitse (Viimsi
mõis, Viimsi vallamaja, Soosepa
raba, Viimsi kivi, puukool, tuletorn ja Viimsi kool). Start anti
hommikul kell 9 Viimsi kooli
spordikompleksi parklast ning
orienteeruvalt viie tunni pärast
olid kõik orienteerujad finišis.
Igasse kontrollpunkti jõudes pidi
kuni kuueliikmeline võistkond
lahendama erineva ülesande.
Ülesanded olid välja mõelnud
õppetoolide õpetajad. Näiteks
Viimsi mõisa jõudes tuli lahendada vene keele õpetajate välja
mõeldud ülesanne: määrata tuli
Maria Laidoneri puravikusupi
koostis ja seda kirjelduse järgi.

Vallamaja juurde jõudes ootas
võistkondi ees matemaatikaülesanne: loodusest tuli otsida geomeetrilisi kujundeid ning paigutada need vastavasse ristsõnasse.
Soosepa rabas üllatas orienteerujaid loodusülesanne: tuli
ära tunda rabataimi. Järgmises
kontrollpunktis Viimsi kivi juures vastati Viimsi ajaloo ja rahvastikuga seotud küsimustele
ning puukoolis määrati puuliike.
Senised raskused ületatud,
jõudsid meeskonnad tuletorni
juurde, kus tuli vastused leida
inglise keele õpetajate koostatud
ristsõnale Viimsi saarte kohta.
Viimane punkt enne finišisse jõudmist oli kooliõuel, kus

võistlejad pidid etteantud tekstide põhjal ära arvama, millest
käib jutt. Oskusainete õppetooli ülesandeks jäi auhindade
valmistamine ning toreda päeva jäädvustamine fotodel.

Seiklusrikas päev
vabas õhus
Maastikumängu idee sai alguse
sellest, et igal kevadel on aruteluteemaks, mida uut ja huvitavat pakkuda õpilastele kooliaasta viimastel päevadel, kui
õppetöö on juba peaaegu läbi
saanud ning hindedki välja pandud. Kuna sel aastal tähistatakse mitmesuguste ürituste ja te-

gevustega Viimsi valla 90. aastapäeva, tekkis ka Viimsi koolis
mõte ühendada sportlik päev
teadmiste omandamisega ning
ühtlasi tähistada valla aastapäeva. Kuna ilm orienteerumismängu suurepäraselt soosis, sai
lõppkokkuvõttes sellest maastikumängust üks harukordselt
mõnus ja tore koolipere ühine
üritus. Õpetajad, kes kontrollpunktides õpilasi ootasid, olid
võileivakotikesed ja termose

kaasa haaranud. Need, kelle
asukohaks oli kooliõu, said ajaviiteks aiatöid teha ja rohida.
Nii sai meeldiva ühendatud kasulikuga: õpilasi juhendada ja
aidata ning vahepeal kolleegidega mõnusasti juttu puhuda.
Ka õpilased olid väljaspool klassiruume toimunud
koolipäevaga väga rahul ning
avaldasid arvamust, et selliste üritustega võiks tulevikus
kindlasti jätkata. Lisaks värs-

kes õhus toimetamisele said
õpilased juurde teadmisi, mida
edaspidises elus kindlasti vaja
läheb. Aitäh kõikidele õpetajatele, kes päeva korraldamisele kaasa aitasid ning kõige
rohkem Kersti Ojassalule, kes
mõtles välja maastikumängu
legendi, läbis ise varem raja ja
tähistas kontrollpunktid.

Annika Remmel
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Seaküla Simson
Rannarahva muuseumis
mehed. Muuseumisse kogunes esinduslik seltskond: majatäis kunstnikke, poliitikuid,
seltskonnategelasi ja aktiivseid viimsilasi. Kui külalised
kunstnikku õnnitlema asusid,
oli järjekord läbi kahe saali.
Meenutas veidikene presidendi vastuvõttu, ainuke erinevus
selles, et võõrustaja selja taha
kogunes kõrge kinkide ja lillede kuhi.
Külastajate seas patrullis
ka vahtkond, kes taiestel silma peal hoidis. Ühel hetkel
märkaski vahis olev sõdur
kahe tilli kadumist. Tillivargad ei jõudnud kaugele, kui
sõdurid ja piirivalve nad kinni pidasid. Vargad hukati pöörase performance’i käigus ja
taiesed tagastati kunstnikule.
Sel avamisel oli kõike: põnevust, tagaajamist, vägivalda,
verd. Niisugust avamist pole
siinmail varem tehtud. Kokkuvõtteks oli see õhtu kui üks
mõnus külapidu: tuldi kokku, peeti kõnesid, söödi kala,
võeti napsu ja vesteldi tuttavatega. Suured tänud Kultuurkapitalile, Viimsi vallale
ja Viru Rannale, kes näitust
toetasid.
Simsoni näitust saavad külastajad vaadata kuni augusti
lõpuni. Samuti on Rannarahva
muuseumis võimalik tutvuda
veel kuue huvitava näitusega.
Tulge aga kaema!

Detsembrikuus sündinud Ai
var Simson otsustas oma 50
aasta juubelit pidada hoopis
5. juunil, kui avas Rannarah
va muuseumis oma taieste
näituse.

Fragment teosest „Vanamees ja meri”.
Fotod: Kristjan Lepp

Alar Mik

Simson von Seakyl
paraadmundris,
vallavanem Haldo Oravas
ja skulptor Tauno Kangro.


Aivar Simson ehk Seaküla Simson ehk Simson von
Seakyl, nagu kunstnik ise
ennast tituleerib, on paljudele inimestele teada just oma
kuulsate tillide poolest. Nüüdseks on kunstnikul rõhuasetus
hoopis mereelukate vormimises: nii on ka suur osa muuseumis välja pandud töödest
kalapead. Huvi kalade vastu
tekkis Simsonil pärast seda,
kui ta hakkas koostööd tegema kalatööstusega Viru Rand.
Jah, seesama suure süüdvestriga habemik konservikarbil
ongi Seaküla Simson. Kunstnik on ise kalade kohta lisanud
järgnevat: „Eks ma ole nüüd ju
Viru Ranna esikalur ja peaksin
ameti poolest kaladest huvituma.”
Näitusel saabki näha mitmeid liike: ahvenat, koha, haugi, lõhet, merihärga, turska,
siiga ja merivarblast. Lisaks
mitmeid haruldasi sarvede,
kihvade ja kõrvadega kalapäid. Kalade kõrval saab näha
toredalt poseerivaid loomi,
laevu, monumente. Külastaja
võib tutvuda Simsonile tuntust
toonud vöödiliste, tiivuliste,
türannosauruse saba ja ristatud esijäsemetega lustakate ja
viisakate tillidega. Kokku on
näitusel eksponeeritud üle 110
üksikteose.
Näituse avamine oli seekord teistsugune kui tavaliselt.
Juba uksel tervitasid külalisi
valvelseisakuga Eesti leegioni

Piirivalve ja vahtkond on tillivargad kinni pidanud,
toimub karistamine.

Jaanituli
Lubja mäel
Ootame külarahvast Lubja
küla jaanitulele 22.06 algusega
kell 20.00
Tuli toimub Lubja mäel punase
majaka juures
Kohal puhvet ja tansuks muusika
Kaasa võtta hea tuju
Sissepääs tasuta

Ühepuuluulud
Rannarahva muuseumis saab
alates eilsest tutvuda paadi
näitusega „Ühepuuluulud”.
Näitus annab ülevaate üldlevinud paaditüüpidest, mida on
endistel aegadel kasutatud Eesti siseveekogudel: ruhist, haabjast ja ruubist. Näituse autor on
Andres Koidu.
Kunstniku paadid on pärnapuust vestetud väikesed maketid, mille juurde kuuluvad
nikerdatud
puuskulptuurid.
Skulptuurid kujutavad inimesi
paatidega seotud tegevustes:
puid vedamas, vähki ja kala
püüdmas ning kevadise suurvee ajal luhaheinamaalt heinu
vedamas.
Kujud ei pretendeeri edasi
arendama meenekunsti, vaid
on loodud mineviku talletamiseks traditsioonilise puuvestmise kaudu.
Kogu sari on vestetud nn
Skandinaavia stiilis, mida tänapäeva Eestis paraku enam ei

kasutata. Peale mudelitele saab
külastaja näha fotodelt neidsamu tegevusi, toonast elu ja
rannakultuuri. Fotodel on näha
ka ühepuupaadi valmistamine.
Näitus jääb avatuks kuni suve
lõpuni.

Viimsi Muuseumid
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Suveteater toob lavale kuuma teema
Viimsi vabaõhumuuseumis käivad „Raha” proovid. Esietendus 26. juunil kl 20.

Raha otsimine näib aegumatu teema. Veel 30ndatel olevat
kullaotsijad mööda Eestimaad
ringi käinud. Kaks meest on
nimepidigi teada, ühel olnud
viis keelt suus, olnud haridust
ja raha. Tema sai unes teateid,
kust rahapada kaevata. Üks
neist jäi lõpuks teadmata kadunuks, teine olevat lubanud osta
jumalaema kuju ühele kirikule,
kui rahapaja leiab. Lubadus
jäänudki täitmata.

Viimsi vabaõhumuuseumi Kin
gu talu õuele on kollasemustatriibuline lint ümber tõmma
tud. Nagu toimuks siin midagi
erilist, võib-olla isegi võõraste
le vaatamiseks keelatut.
Blond neiu mängib taluõuel viiulit, aga õhus on midagi ärevaks
tegevat. Midagi peab siin toimuma... Ja lähebki lahti pöörase tempoga tegevus niipea, kui kohale
saabuvad kaks pintsaklipslast
mustas, päikeseprillid silmi varjamas, ja daam kuldse lipsuga.
„Raha rikkus ja riista pikkus
– see on noorte meeste uhkus!”
kuulutavad mehed. „Ainult
raha on meie aja kurat ja jumal!” Ja veel ja veel tuleb rahast vanasõnu ja kõnekäände,
mis tunduvad väga tänapäevased. Jutud rahast vahelduvad
lauludega, tempo on hoogne.
Vahepeal tuuakse jooksujalu
kohale moodsad tööriistad,
millega varandust peaks olema
hõlbus üles leida. See kõik on
sissejuhatus. Nii algab etendus
„Raha”, mida Kingu talu õuel
mängitakse alates 26. juunist.

Mis on praegu
peamine jututeema
„Istusime
Dvinjaninoviga
Shakespeare’i kohvikus ja arutasime, mida suvel teha,” räägib
näitleja Leino Rei. „Läksin koju

Rahastajad:

ja vana, teatri mõttes, otseses
ja kaudses mõttes,” lausub lavastaja Andres Dvinjaninov.

Soe vammus kaasa
Näitemängu asukoht on suurepärane, taluõu ja meri on ehedad
dekoratsioonid. Publikul tasub
aga soojad riided kaasa võtta juhuks, kui merelt kõva tuul peaks
puhuma. Üle tunni kestev vaheajata etendus kulgeb sellises tempos, et aeg kaob märkamatult.

Siin peab kulda olema.
ja mõtlesin, et mis teemad on
praegu üleval. Raha loomulikult!
Edasi oli juba otsimise küsimus.
Leidsime väga palju raha kohta
materjali rahvaluule ja Eiseni arhiivist ning Mare Kaldalt.”
Leino Rei pani näidendi n-ö
karkassi kokku, edasine kujunes proovide käigus. Laulud,
mida esitatakse, on originaalid.
„Otsisime laulutekste ja nende
juurde samast kihelkonnast viise,” rääkis Eeva Lindal. Teksti
ja laulu sekka kuuleb ka ehedaid pille, nagu viiul, kannel,
metallofon, tamburiin ja jauram. Viimane on Kehtna pillimeister Rei valmistatud.

Etendusel kuuleb muusikat mitmelt pillilt, kõiki pille
mängib Eeva Lindal.

Mees kündis härgadega ja maa kadus jalge alt.

„Ega palju pole muutunud,”
tõdeb Rei, „vaid tehnika on teine
– nüüd on detektorid ja autod.”
Vanade lugude seos tänapäevaga on igikestev soov
ratsa rikkaks saada, ilma tööd
tegemata. Sellist tänapäevast
põletava rahasoovi rahuldamist
me Kingu talu õuel näemegi.
„Meie mõte oli ühendada uut

„Raha” mängitakse 26., 27.,
28., 29. ja 30. juunil kl 20 (27.
juunil ka kl 17) ja 8.–13. juulil
(samuti kuus etendust). Pileteid
saab Piletimaailmast ja Piletilevist kuni 23. juunini soodushinnaga 99.90. Kohapealt mitu
korda kallimalt.

Annika Poldre
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 09.06.2009
ISTUNGI ÕIGUSAKTID
09.06.2009 istungi otsused
nr 29 Viimsi valla 2008. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine
nr 30 Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Tunne-Väldo Kelam
nr 31 Nõusoleku andmine Karulaugu
tee 5 kinnistu üürilepingu muutmiseks
nr 32 Tasuta sõidu õiguse andmine
XXV laulupeol ja XXVIII tantsupeol
„ÜhesHingamine“ osalejatele
nr 33 Heldri tee avalikuks kasutamiseks määramine ning teehoiu korraldamise eest vastutava isiku nimetamine
nr 34 Laiakülas tee kinnistute omandamine OÜ-lt Mennel Grupp
nr 35 Nurme põik / Küti tee ja Nurme
mänguväljaku
kinnistu omandamine
nr 36 Teigari tee kinnistute omandamine
nr 37 Haabneeme alevikus kinnistute
omandamine OÜ-lt Laanekivi Kodu
nr 38 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine:
Prangli saar Kelnase küla maaüksus Tiitovi
nr 39 Detailplaneeringu kehtestamine:
Randvere küla maaüksus Aadu Kibuvitsa tee 18a
nr 40 Detailplaneeringu mittealgatamine: Tammneeme küla maaüksused Lutika I Lutika III ja Lutika V
nr 41 Detailplaneeringu mittekehtestamine:Pringi küla Laigari maaüksus ja
Rohuneeme tee 57d
9. juuni 2009 nr 29
Viimsi valla 2008. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22
lõike 1 punkti 1, § 39¹ lõike 2, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 26, “Raamatupidamise seaduse” §
15, Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007. a määrusega nr
14 kehtestatud “Viimsi valla eelarve ja arengukava
tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja
täitmise kord” alusel, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse 2008. aasta majandusaasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruanne (lisa1- kokku 77 lehel).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 30
Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Tunne-Väldo Kelam
Tunnustada tuleb Tunne-Väldo Kelami suurt panust
Eesti riigi esindamisel Euroopas ja tema sihikindlat
ja tulemuslikku tegutsemist resolutsiooni „Euroopa
südametunnistus ja totalitarism“ eestvedamisel ja
selle alusteksti koostamisel, mis teeb au ka TunneVäldo Kelami koduvallale, samuti tema sirgeseljalisust ja selget maailmavaatelist tegutsemist Eesti
riigi taasiseseisvumise saavutamisel ja riigi edasisel
ülesehitamisel.

Tunne-Väldo Kelam on oma tööga tõestanud, et ka
suures Euroopas võib väikese riigi esindaja soovi
korral saavutada väga palju.
Tunne-Väldo Kelam kuulub mitmetesse Euroopa
Parlamendi komisjonidesse, kus tema tegevusvaldkondadeks on niihästi Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kui ka regionaalse arengu küsimused.
Tunne-Väldo Kelami poliitiline tegevus algas 1972.
aastal, mil ta koostas kahe põrandaaluse inimõiguste
rühmituse nimel läkituse ÜRO peasekretärile Kurt
Waldheimile.
Tunne-Väldo Kelam on valitud mitmel korral Riigikogu liikmeks, kümnel korral Riigikogu aseesimeheks ning on osalenud ka Viimsi Vallavolikogu töös
aastatel 2002-2004.
Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks “Viimsi valla
põhimääruse” § 14 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006.a määrusega nr 2 kinnitatud “Viimsi
Valla Aukodaniku statuudi” punkti 2 ning arvestades
Urmas Arumäe avaldust (03.06.2009.a. reg.nr 113/179), Viimsi Vallavolikogu otsustab:
Anda Tunne-Väldo Kelamile Viimsi Valla Aukodaniku nimetus.
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 33
Heldri tee avalikuks kasutamiseks määramine ning teehoiu korraldamise eest
vastutava isiku nimetamine

Võlaõigusseaduse § 9 lg 1 kohaselt leping sõlmitakse
pakkumuse esitamise ja sellele nõustumuse andmisega, samuti muul viisil vastastikuste tahteavalduste
vahetamise teel, kui on piisavalt selge, et lepingupooled on saavutanud kokkuleppe. Alljärgnevast järeldub, et tahteavalduse tee avalikuks kasutamiseks
on teinud ka Viimsi vald.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 3
kohaselt on vallal või linnal õigus oma ülesannete
täitmiseks sõlmida lepinguid. Nimetatud säte on seadusandja poolt kehtestatud ühe kohaliku omavalitsuse üksuse õigusena kohaliku omavalitsuse teostamisel põhiseaduse § 154 alusel. Tuleb lugeda, et Viimsi
vald sõlmis tollase Heldri maaüksuse omanikuga
Margus Valdesega (suulise) lepingu detailplaneeringu kehtestamisel selles, et elamurajooni teemaa jääb
avalikult kasutatavaks teeks. Vald avaldas omapoolse tahteavalduse muuhulgas sellega, et oli nõus Margus Valdese poolt taotletud kujul detailplaneeringu
kehtestamisega.
Detailplaneeringu kehtestamise ajal kehtinud
(07.06.1996 - 02.07.1999) maakorraldusseaduse §
3 lg 1 kohaselt on maakorralduse läbiviimine linna
või valla territooriumil kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seega oli Viimsi vallal kui kohalikul
omavalitsusel pädevus otsustada maakorralduse läbiviimisesse (mh kinnisasja jagamisse) puutuvat.
Maakorraldusseaduse § 13 lg 4 kohaselt on kinnisasi
jagamatu, kui jagamise tulemusena muutub võimatuks kinnisasja kasutamine vastavalt sihtotstarbele
või kui ei ole võimalik moodustada katastriüksust.
Maakorraldusseaduse § 5 lg 2 kohaselt maakorralduse läbiviimisel lähtutakse muuhulgas nõudest, et
kinnisasjale tagatakse otstarbekas juurdepääsutee.
Heldri teega külgnevate kinnistute sihtotstarbena
oli määratletud elamumaa. On üheselt selge, et elamumaa kasutamisel (kruntidele elamu ehitamisel ja
seal isikute majutamisel) oli eeltoodud maakorraldusseaduse § 13 lg 4 alusel vallal kohustus tagada
elamukruntide kasutamise võimalus vastavalt selle
sihtotstarbele.

AS Morrison Invest on Viimsi vallas Haabneeme
alevikus Heldri teega külgnevate kinnistute juurde
viiva transpordimaa omanikuks. Kuni 09.05.2008. a
oli kinnistu omanikuks Margus Valdes. 19.08.1997.
a kehtestas Viimsi Vallavolikogu Heldri maaüksuse detailplaneeringu, millega jaotati Heldri kinnistu
elamukruntideks ja teemaaks (kõne all olev Heldri
kinnistu). Taotluse detailplaneeringu kehtestamiseks oli teinud hr Margus Valdes. Margus Valdes on
pakkunud peale Heldri maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamist ja kinnistu kruntideks jagamist Heldri
teega külgnevaid kinnistuid avalikult müügiks selliselt, et kinnistu juurde kuulub üldkasutatav tee (näiteks müügipakkumised veebis) ning ta on vastava
tahteavalduse vähemalt kaudselt ka Viimsi vallale.
Teega külgnevate kinnistute ostu-müügilepingutes
on Margus Valdes taganud kinnistutele juurdepääsu
Heldri teelt (sh Heldri põik) ning kinnitanud kinnistutel kitsenduste puudumist. Heldri tee kinnistu
registreeriti maakatastris 28.04.1998. a, selle (nagu
ka kinnistusraamatus toodud) sihtotstarbeks oli määratud transpordimaa.

Maakorraldusseaduse § 5 lg 2 alusel oli seega vallal
kohustus tagada, et igale elamukrundile oleks tagatud
otstarbekas juurdepääsutee. Heldri tee kinnistu sihtotstarbeks on transpordimaa ning on üheselt selge, et
nimetatud maad ei saa mitte mingil teisel moel kasutada. Eelnevast tuleneb, et Viimsi vald on taganud
kinnistu jagamisel ja detailplaneeringu kehtestamisel
igale Heldri tee elamukrundile juurdepääsu Heldri
tee kaudu. Juurdepääs elamiskohale eeldab juurdepääsu ajalist piiramatust ning hõlmatust transpordivahenditele vastavalt vajadusele, piiramatut teenuste
(sh sotsiaal- ja muude kohaliku omavalitsuste poolt
tagatud teenuste, nagu näiteks prügivedu) saamise
võimalust tee kaudu.

Detailplaneeringu kehtestamise ajal (sellele eelnenud ja järgnenud ajal 01.01.1997-01.01.1998) kehtinud asjaõigusseaduse § 155 lg 3 kohaselt eratee määratakse avalikuks kasutamiseks seaduses sätestatud
korras. Asjaõigusseaduse § 9 lg 3 kohaselt eraasi on
asi, mis ei ole üldine ega avalik ja võib kuuluda igale
omanikule. Seaduses sätestatud juhtudel võib eraasi
olla määratud avalikuks kasutuseks.

Lisaks on detailplaneeringus näidatud, et Heldri tee
kaudu pääseb kooli ja lasteaia juurde (noolega kaardil). Asjaolu näitab, et detailplaneeringuga oli tagatud ka teiste isikute pääs kooli ja lasteaia juurde läbi
Heldri tee ning sellist asja kasutamist tuleb lugeda nii
Viimsi valla kui ka Margus Valdese kui detailplaneeringu taotleja tahteavalduseks.

Asjaõigusseaduse § 68 lg 1 kohaselt omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul on õigus
asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda kõigilt
teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist ja
rikkumise tagajärgede kõrvaldamist. Tuleb lugeda, et
omaniku enda poolt oma asja suhtes teostatud kitsendus (käsutus) – selle määratlemine avalikult kasutatavaks ning vastavasisuline leping – on seaduspärane. Eeltoodu alusel on Heldri kinnistu omanik
Margus Valdes kinnistu jagamise avaldusega ning
muudes otsestes ja kaudsetes tahteavaldustes määratlenud Heldri kinnistu üldkasutatavaks (avalikult
kasutatavaks). Tee on olnud avalikult kasutatav ka
käesoleval ajal.

Tuleb järeldada, et teistsugustel tingimustel oleks
Viimsi vallal pidanud puuduma alus detailplaneeringu kehtestamiseks ja maakorralduse (Margus Valdese taotluse kohaseks) läbiviimiseks. Teistsuguste
tingimuste korral ei oleks Viimsi vald läbi viinud
Heldri kinnistu jagamist elamukruntideks ja transpordimaaks ega kinnitanud Heldri maaüksuse detailplaneeringut.

Seega on Viimsi vald andnud oma nõustumuse tee
avalikuks kasutamiseks olemise kohta ning tuleb lugeda, et poolte vahel (Margus Valdes ja Viimsi Vald)
on aastal 1997 sõlmitud kokkulepe selle kohta, et
Heldri tee kinnistu on avalikult kasutatav tee. Vastav
kokkulepe on ka seaduspärane, kuivõrd kohalikul
omavalitusel on õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid (antud juhul tuleb lugeda ülesanneteks muuhulgas tulevaste Heldri elamurajooni elanikele juurepääsu, sotsiaalteenuste jm avalike teenuste
tagamine).
Teeseaduse § 4 lg 3 teise ja kolmanda lause kohaselt
tee omaniku nõusolekul ja tingimustel ning valla- või
linnavalitsuse ja eratee omaniku vahel sõlmitud lepingu alusel määrab eratee avalikuks kasutamiseks

ning nimetab teehoiu korraldamise eest vastutava
isiku valla- või linnavolikogu kohaliku omavalitsuse
huvidest lähtudes. Lepingus nähakse ette eratee kasutamise kord ja tähistus, hüvitis eratee omanikule
ning teehoiukulude kandjad.
Võlaõigusseaduse § 23 lg 1 kohaselt võivad lepingupoolte kohustused olla kindlaks määratud lepingus
või sätestatud seaduses. Lepingupoolte kohustused
võivad tuleneda ka lepingupoolte vahel väljakujunenud praktikast. Poolte vahel kokkulepitust ning
pooltevahelisest praktikast tuleb järeldada, et sõlmitud lepingus sisu oli alljärgnev:
1) eratee kasutamise kord seisnes selle avalikult kasutamises;
2) eratee kasutamise erilist tähistust poolte vahel
kokku lepitud ei olnud, mistõttu tuleb lugeda, et
poolte vahel oli kokku lepitud, et tee tähistuse osas
tuleb kohaldada seadusest ning muudes õigusaktidest (teeseadus, liiklusseadus, liikluseeskiri) tulenevaid tingimusi;
3) pooled ei olnud kokku leppinud hüvitise maksmises eratee omanikule ehk kokku oli lepitud, et Viimsi
vald ei maksa eratee omanikule hüvitist. Eelnevat
kinnitab asjaolu, et tee omanik sõlmis kinnistute
omanikega teenuslepingud, mis muuhulgas katsid
teehoiu kulud. Omanikule on teada, et Viimsi vald
on vajadusel valmis teehoiu kulusid kandma;
4) teehoiukulude kandjaks oli lepinguga määratletud
tee omanik. Vastavat asjaolu kinnitab ka pooltevaheline ca 10-aastane praktika.
Võlaõigusseaduse § 27 kohaselt kui lepingupooled ei
ole kokku leppinud nende õiguste ja kohustuste määramiseks olulises tingimuses või üksnes arvavad, et
nad on selles tingimuses kokku leppinud, on leping
kehtiv, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka
selles tingimuses kokku leppimata. Võlaõigusseaduse § 27 lg 2 kohaselt § 27 lg-s 1 nimetatud juhul
kohaldatakse tingimust, mis on mõistlik asjaoludest,
lepingupoolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning hea usu põhimõttest lähtudes. Ka nimetatud
sätetest tulenevad eeltoodud lepingutingimused.
Käesoleval hetkel on Heldri tee kinnistu omanikuks
AS Morrison Invest (kinnistusraamatu registriosa
teise jakku omanikuna sisse kantud 09.05.2008. a).
Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 132 lg 1 kohaselt
vastutab isik teise isiku käitumise ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast
tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut
pidevalt oma majandus- või kutsetegevuses ja selle
isiku käitumine ning temast tulenevad asjaolud on
seotud isiku majandus- või kutsetegevusega. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 132 lg 2 kohaselt
isik vastutab samuti teise isiku käitumise või temast
tulenevate asjaolude eest, kui ta kasutab seda isikut
oma kohustuste täitmisel ja selle isiku käitumine või
temast tulenevad asjaolud on seotud selle kohustuse
täitmisega.
Kuivõrd AS Morrison Invest omanikuks ning juhatuse liikmeks on kinnistu endine omanik Margus Valdes ning Margus Valdes on kasutanud AS-i Morrison
Invest oma tegevuses Heldri elamurajooni kinnistute müügis (ning vastupidi), siis tuleb lugeda, et AS
Morrison Invest vastutab Margus Valdese käitumise
ja temast tulenevate asjaolude eest nagu oma käitumise või endast tulenevate asjaolude eest. Vald on
pakkunud tee omanikule sõlmida käesolevas otsuses
näidatud leping ka kirjalikult ning üksikasjalikumalt,
kuid tee omanik on lepingu kirjalikult sõlmimisest
keeldunud.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks „Asjaõigusseaduse“ § 155, „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lg 1 ja § 35 lg 3, „Teeseaduse“ §
4 lg 3 ning asjaolu, et teehoid tekitab tee omanikule
kulutusi ning teega külgnevate kinnitute elanikel on
samaväärne õigus teiste valla elanikega saada kohaliku omavalitsuse poolt tagatud teenuseid, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
Määrata Viimsi vallas Haabneeme alevikus asuv
Heldri tee (kinnistusraamatu registriosa nr 393402,
katastritunnus 89001:010:3030, pindalaga 10922
m2, sihtotstarbega 100% transpordimaa, omanik AS
Morrison Invest (registrikood 10378065) avalikult
kasutatavaks.
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Nimetada teehoiu eest vastutavaks isikuks ja teehoiu
(sh tänavavalgustuse) kulude kandjaks Viimsi vald.
Viimsi valla määramine teehoiu kulude kandjaks ei
piira tee omaniku õigust teed hooldada kooskõlastatult Viimsi vallaga.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 38
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Prangli
saar Kelnase küla maaüksus Tiitovi
„Planeerimisseaduse” § 10 lõike 6, § 18 lõike 1,
„Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel ja
arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud
vastavalt lähteülesandele ning Harju Maavanema
02.06.2009 kirjas nr 2.1-13/2808 esitatud märkustega on detailplaneeringu koostamisel arvestatud,
samuti lähtudes vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni ettepanekutest,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi
vallas Prangli saarel Kelnase külas maaüksuse Tiitovi detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus
OÜ, Projekt nr 41-07), millega tehakse ettepanek
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtfunktsiooni
osaliseks muutmiseks maatulundusmaast ja sihtotstarbeta maast elamumaaks ja ehitusõiguse määramiseks elamute ja abihoonete püstitamiseks. Kruntide
suurim lubatud ehitusalune pindala on 200 m², suurim lubatud korruste arv on kaks.
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavalitsusele 30 päeva jooksul arvates korralduse
teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 39
Detailplaneeringu kehtestamine:Randvere küla maaüksus Aadu I/Kibuvitsa tee
18a
Planeeritav ala hõlmab kinnistut Aadu I/Kibuvitsa
tee 18a, mis paikneb Kibuvitsa tee ja Muuga lahe vahelisel alal, piirnedes kinnistutega Kibuvitsa tee 18
ja Kibuvitsa tee 20/Madikse. Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu loodusliku rohumaa juhtfunktsiooniga alal. Viimsi Vallavolikogu
15.05.2007 otsusega nr 45 algatati detailplaneering
kinnistu sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast
väikeelamute maaks ja ehitusõiguse määramiseks
ühe üksikelamu püstitamiseks. Ehitusõiguse määramine kinnistule tuleneb vajadusest lahendada elusasemeprobleem noorele kasvavale perele.
Kavandatav elamu on planeeritud 20 meetri kaugusele tavalisest veepiirist, paiknevana olemasoleva
hoonestuse vahel väljakujunenud ehitusjoonel. Vastavalt „Looduskaitseseaduse“ § 38 lõike 4 punktile
1¹ ei laiene ehituskeeld tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise
püstitamisele. Seetõttu puudus ka vajadus taotleda
ehituskeeluvööndi vähendamist. Pärast detailplaneeringu kooskõlastamist lähteülesande punkti 11 alusel
võeti Viimsi Vallavolikogu 10.02.2009 otsusega nr
9 detailplaneering vastu ja korraldati vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale avalik väljapanek.
Avalikul väljapanekul laekus ühisavaldus Kadi Mägilt ja Inna Vagalt, milles juhiti tähelepanu asjaolule, et vastavalt tehnovõrkude joonisele on ajutine

veevarustus lahendatud olemasolevast veetrassist,
kuid puudub puurkaevu omanike kooskõlastus ning
paluti lahendada tekkinud olukord. Vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale vastati avalduse
esitajatele tähitud kirjaga ja korraldati avalik arutelu, et teada saada, kas puurkaevu valdajad nõustuvad detailplaneeringus antud lahendusega. Avalikul
arutelul teatas Inna Vaga, et puurkaevu omanikud
ei nõustu uute liitujatega, mistõttu korrigeeriti detailplaneeringut selliselt, et ajutist veeühendust olemasolevast veetrassist ette ei nähta. Veevarustus saadakse rajatavast ühisveevõrgust. Lähtudes asjaolust,
et planeeringumenetluse käigus lahendati olukord
vastavalt avalduse esitajate soovile, arvestas vald, et
detailplaneeringusse ei jäänud lahendamata vaidlust.
Juhindudes „Planeerimisseaduse“ §-st 23 esitas vald
detailplaneeringu Harju maavanemale ja palus anda
nõusoleku Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
ja Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste
määramine. Elamuehituse põhimõtted.“ osaliseks
muutmiseks ning heakskiit Randvere küla Aadu I/
Kibuvitsa tee 18a maaüksuse detailplaneeringu kehtestamiseks.
Juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punktist 33, „Planeerimisseaduse“
§ 23 lõikest 6 ning § 24 lõikest 3 ja lõikest 5, „Viimsi
valla ehitusmääruse“ § 2 punktist 7 ja arvestades, et
Harju maavanem andis 07.05.2009 kirjaga nr 2.113/2456 heakskiidu, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
Kehtestada Randvere küla maaüksuse Aadu I/Kibuvitsa tee 18a detailplaneering (koostanud Tiit Kaljundi Projektgrupp OÜ), millega tehakse ettepanek
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtfunktsiooni
muutmiseks looduslikust rohumaast elamumaaks
ning ehitusõiguse määramiseks ühe üksikelamu püstitamiseks. Planeeringuga määratud suurim lubatud
kõrgus maapinnast on 8,5 meetrit ja ehitusalune
pindala 160 m².
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 40
Detailplaneeringu
mittealgatamine:
Tammneeme küla maaüksused Lutika I,
Lutika III ja Lutika V
18.04.2008. a esitas Urmas Kiviselg Viimsi Vallavalitsusele taotluse (registreeritud numbri 17 all), millega palus algatada detailplaneeringu Tammneeme
külas kinnistutel Lutika I ja Lutika III. 24.04.2008.
a esitasid Enno-Herman Mänd ja Virve-Helmi Paet
taotluse (registreeritud numbri 23 all), millega palusid algatada detailplaneeringu Tammneeme külas
kinnistul Lutika V.
Kinnistute maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Vabariigi Valitsuse 23.10.2008. a määruse
nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 6 punkti 9 kohaselt on maatulundusmaa põllumajandussaaduste tootmiseks või
metsakasvatuseks kasutatav maa või maa, millel on
metsa- või põllumajanduslik potentsiaal. Sama määruse § 7 lõige 4 täpsustab, et maatulundusmaa sihtotstarbe koosseisu arvatakse järgmised kõlvikud: haritav maa, metsamaa, looduslik rohumaa, õuemaa ja
muu maa. Maatulundusmaa hulka loetakse ka need
maa-alad, mida ei kasutata põllumajandussaaduste
tootmiseks või metsa kasvatamiseks, kuid millele ei
määrata muud sihtotstarvet, kuna nendel on metsavõi põllumajanduslik potentsiaal.
Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000 otsusega nr 1
kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu
kohaselt asuvad kinnistud loodusliku rohumaa juhtfunktsiooniga alal – seega kinnistute registrijärgne
maakasutuse sihtotstarve vastab üldplaneeringule.
Kuna taotlustes nimetatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistute sihtotstarvete muutmine
elamumaaks ja ehitusõiguse määramine, ei vasta

taotluste eesmärk üldplaneeringule. Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005. a määrusega nr 32 kehtestati
üldplaneeringut täpsustav teemaplaneering „Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.“, mille peatükis 4.1 sätestati: „Kõik
elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal. Väljapoole elamumaad uusi
elamuid ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud.“
ning sama teemaplaneeringu peatükis 4.1.6 sätestati:
„Väärtuslikele põllumaadele, niitudele, aasadele jms
kohtadesse ei ole lubatud uute elamute rajamine.“
Teemaplaneeringu koostamise peamiseks eesmärgiks oli elamuehituse tempo aeglustamine Viimsi
vallas, et tagada juba detailplaneeringutega kaetud
alade terviklik väljaehitamine ja vähendada survet
looduskeskkonnale. Teemaplaneeringus toodud kaalutluste kohaselt iseloomustas sel perioodil Viimsi
valda rahvastiku arvu pidev juurdekasv, kiire sotsiaalne ja majanduslik areng, millest tulenevalt seati
lähiaastate tähtsamaks ülesandeks looduskeskkonna,
majanduse ja asustuse ruumimustri sidumist tervikuks selliselt, et oleks kindlustatud valla konkurentsitaluvus ilma, et ressursikasutus toimuks tulevaste
põlvkondade arvelt. Kuivõrd Viimsi valla rahvaarv
kasvas kiiremini kui mitmetes arengudokumentides
oli prognoositud, sätestati teemaplaneeringus, et ei
ole otstarbekas üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute koostamine enne, kui on tagatud detailplaneeringutega määratud kruntide elanikele vajalik
sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur. Vastav piirang
seati, tuginedes teemaplaneeringu peatükis 3 toodud
kaalutlustele.
Viimsi Vallavolikogu 9.12.2008. a määrusega nr 25
võeti vastu „Viimsi valla arengukava, strateegia aastani 2038, investeeringute kava 2008 – 2013“, mida
kaasajastati hetkeolukorda analüüsides. Sellest nähtub, et asustuse ja rahvaarvu kasvuga on kaasnenud
inimkoormuse tõus looduskeskkonnale, haridusasutuste võrgu mahajäämus põhjendatud nõudlusest,
ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonisüsteemide mittevastavus keskkonnanõuetele, külateede läbilaskevõimaluste mittesobitumine liikluskoormuse ja ohutusega, põhjavee ressursside piiratus. Ühelt poolt
elamuehituse tormiline laienemine ja teiselt poolt
avalike teenuste põhjendatud nõudluse kasv on pannud vallale kohustuse tulla toime eri eluvaldkondade
üheaegse arendamisega. Tänaseks on kinnisvaraturg
varasemast oluliselt muutunud – pakkujate diktaat
on asendunud ostja poolse nõudlusega ning turul
on märkimisväärne arv vabasid elamispindasid, mis
seab piirid arendustegevuses kasumi võtmisele. Ka
on karmistunud pankade laenutingimused ja elanike ebakindlus tuleviku suhtes, mistõttu elamispinna
ostu-müügi tehingute arv on vallas oluliselt langenud
ja hetkel elamispinna pakkumine ületab nõudluse.
Kuigi elanike ränne valda on mõnevõrra pidurdunud, on jätkuvalt vaja investeerida avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisse. Elamu- ja
tootmisalade ekstensiivne laienemine, keskkonnakoormuse ja keskkonnariskide kasv ning valla ruumimustris rohealade vähenemine, mis nõuab säästva
arengu põhimõtete järgimise täitmise kasvavat vajadust, et kindlustada Viimsi valla jätkusuutlik areng,
kus inimeste elukvaliteedi paranemine on tagatud
kooskõlas loodusvarade olemi ja keskkonna taluvusvõimega.
Teemaplaneeringu kohaselt on Viimsi vallas üheks
suuremaks probleemiks tihedast inimasustusest ja
puudulikust tehnilisest infrastruktuurist tulenevad
keskkonna reostuse riskid. Inimtegevuse surve kasv
looduskeskkonnale ja senine kiire valla arengutempo
on looduse iseregulatsiooniprotsesse pärssivad, kui
arengut ei suudeta ohjata ja ehitamist metsaaladel
keelata. Viimsi valla rohestruktuurid (sh pargid, pargilaadsed haljasalad, tänavaäärsed haljastud keskuses, kalmistud, puhkealad, metsad, looduskaitse objektid) moodustavad osa ökosüsteemist, mis on vallaelanike tervise ja elukvaliteedi aluseks. Rohestruktuurid omavad linnalikus elukeskkonnas funktsiooni
puhkealadena, õhu puhastajatena ja müra kahandajatena. Tagamaks võimalusi valla rohestruktuuride säilimiseks ning süsteemseks ja järjepidevaks arenguks,
võttis vallavolikogu 11.03.2008. a otsusega nr 15
vastu ja avalikustas teemaplaneeringu „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“. Rohevõrgustikus (sh
rohestruktuuri koridorides ja haljastutel) tuleb säili-

tada olemasolev väärtuslik kõrghaljastus ja olemasoleva haljastuse puudumisel rajada sinna võimalusel
uushaljastus. Planeerimisel, elamualade korraldamisel ja ehitustööde tegemisel tuleb haljastust käsitleda
võrdväärse elemendina keskkonna tehislike elementidega. Muuhulgas on ka selles teemaplaneeringus
käsitletud kinnistuid haljastu osana.
Kokkuvõtteks, kinnistute maatulundusmaa sihtotstarbe säilitamine on vajalik ennekõike selleks, et ennetada ja leevendada inimtekkelisi mõjusid ja aidata
kaasa keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilimisele. Viimane on aluseks bioloogilisele mitmekesisusele, mis tagab stabiilse keskkonnaseisundi ning
hoiab alal inimesele elutähtsaid keskkonda kujundavaid protsesse nagu näiteks põhja- ja pinnavee teke,
õhu puhastumine, keemiliste elementide looduslikud
ringed.
Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt võib detailplaneering põhjendatud vajaduse korral sisaldada
kehtestatud üldplaneeringu muutmise ettepanekuid.
Viimsi valla ehitusmääruse § 9
lõike 1 kohaselt koostatakse detailplaneering üldjuhul üldplaneeringu elluviimiseks, kuid
erandkorras võib sellega teha ettepaneku üldplaneeringu osaliseks muutmiseks. Esitatud taotlustes kirjeldatud eesmärgid ei ole valla planeerimispraktikas
erandlikud ja põhjendatud vajadus üldplaneeringu
muutmiseks puudub.
Ka säästva arengu seaduse § 2 kohaselt on looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise
eesmärgiks tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja
majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.
Lähtudes ülalloetletud põhjendustest ja võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 3
punkti 1 ja § 7 lõike 2, haldusmenetluse seaduse § 4
lõike 1, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu, mille kohaselt kinnistud paiknevad loodusliku rohumaa
juhtfunktsiooniga alal, kuhu on keelatud elamute
ehitamine ja Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted“
peatükis 4.1 sätestatud tingimus, mille kohaselt kõik
elamud Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga määratud elamumaal, väljapoole elamumaad uusi
elamuid ja nende abihooneid rajada ei ole lubatud
ning peatüklis 4.1.6 sätestatud tingimus, mille kohaselt väärtuslikele põllumaadele, niitudele, aasadele
jms kohtadesse ei ole lubatud uute elamute rajamine ja arvestades, et taotlustes kirjeldatud eesmärk
ei vasta üldplaneeringule ega teemaplaneeringutele,
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
Mitte algatada detailplaneeringut Tammneeme külas
kinnistutel Lutika I, Lutika III ja Lutika V kinnistute
sihtotstarbe muutmiseks ega ehitusõiguse määramiseks.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 41
Detailplaneeringu
mittekehtestamine:
Pringi küla Laigari maaüksus ja Rohuneeme tee 57d
Detailplaneering algatati OÜ Bradman 12.01.2004
taotluse nr. 6 alusel Viimsi Vallavalitsuse 22.06.2004
korraldusega nr. 487. Detailplaneeringu koostamise
eesmärgiks oli tingimuste väljaselgitamine ehitusõiguse määramiseks kinnistutele Laigari ja Rohuneeme
tee 57d. Laigari katastriüksuse sihtotstarve vastavalt
kinnistusraamatule on elamumaa 100 %, Rohuneeme
tee 57d maatulundusmaa 100%. 11.01.2000 Viimsi
Vallavolikogu otsusega nr 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohaselt asub kinnistu
Laigari ranna ehituskeeluvööndis miljööväärtuslikul
alal, mille juhtfunktsiooniks on valdavalt looduslik
rohumaa, väike osa kinnistu idapoosest osast, samuti
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Rohuneeme tee 57d osast, paiknevad väikeelamute
maa juhtfunktsiooniga alal.
Käesoleva otsusega käsitletava detailplaneeringuga tehti ettepanek olemasolevast kahest kinnistust
kolme elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kolme üksikelamu ja ühe abihoone
rajamiseks. Lubatud ehitusalad elamutele määrati 4
meetri kaugusele kinnistu Laigari idapiirist üldplaneeringu kohasele väikeelamute maa juhtfunktsiooniga alale, abihoone ehitamiseks määrati ehitusala
kinnistule Rohuneeme tee 57d.
Käesoleva planeeringuga hõlmatud kinnistud asuvad alal, mille kohta on detailplaneering varem juba
kehtestatud (Pringi külas Tallinna lahe ja Rohuneeme mnt vahelise ala detailplaneering Kingu 23, Suurevälja 24 ja Aasa 122 maaüksustel, mis kehtestati
Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr. 51).
Ehitusõigust selle kehtiva detailplaneeringuga kõnealustele kinnistutele ei määratud, küll aga kavandati
olemasolevast muulist kinnistu lõunapoolsele merepiirile rannakindlustusrajatis. Selles osas on detailplaneering tänaseks ellu viidud.
Looduskaitseseaduse § 38 lõike 1 punkti 3 kohaselt
loetakse ranna ehituskeeluvööndi laiuseks linnas ja
alevis ning aleviku ja küla selgelt piiritletaval kompaktse asustusega alal 50 meetrit. Sama seaduse §
35 lõike 2 kohaselt on ehituskeeluvööndi laiuse arvestamise lähtejoon põhikaarile kantud veekogu piir
e. tavaline veepiir. Kuivõrd rannakindlustus rajati
osaliselt merd täites, muutus ka kinnistu merepiir,
mis ühtlasi võeti aluseks ehituskeeluvööndi laiuse
määramisel.
Detailplaneering võeti vastu Viimsi Vallavalitsuse 21.06.2005 korraldusega nr. 368 ja avalikustati
11.07.2005 kuni 25.07.2005.a. Avalikul väljapanekul
esitati planeeringu kohta 8 kirjalikku ettepanekut ja
vastuväidet. Vastuväidete esitajad ei nõustunud maaala hoonestamisega ja kaldakindlustuse rajamisega
kavandatud mahus. Vastuväidete esitajad olid lisaks
seisukohal, et avalikustamisele esitatud planeering
erines avalikule arutelule esitatud planeeringust ja
väideti, et kavandatavat rannakindlustust ei olnud tähistatud avalikustamisel olnud planeeringu joonisel.
Seetõttu pidas vallavalitsus vajalikuks korrata detailplaneeringu avalikku väljapanekut. Ka siis esitati
detailplaneeringu kohta vastuväiteid (sisult samad),
mida avalikul arutelul ei lahendatud. Seejärel, tulenevalt planeerimisseaduse § 23, palus vallavalitsus
Harju maavanemat läbi viia järelevalvemenetlus detailplaneeringu üle.
Harju maavanem asus oma 15.03.2006 kirjas nr. 2.113/1258 järgnevale seisukohale. Detailplaneeringuga
on planeeritavale alale ette nähtud uue rannakindlustuse rajamine lisaks muuli ümbruses asuvale olemasolevale rannakindlustusele osaliselt ka Laigari kinnistu merepoolsest piirist väljapoole. Rannakindlustuse rajamine planeeringuga sätestatud ulatuses on
vee erikasutusluba nõudev tegevus, sest Veeseaduse
§ 8 lõike 2 punkti 6 kohaselt peab veekogu süvendamiseks või veekogu põhja pinnase paigaldamiseks
olema vee erikasutusluba. Lähtudes veeseaduse § 9
lõikest 5, mille kohaselt annab vee erikasutusloa merel Keskkonnaministeerium ja arvestades, et veeseaduse § 5 lõike 2 punkti 1 kohaselt on sisemeri, territoriaalmeri ja piiriveekogude Eestis paiknevad osad
riigi omandis, saab planeeringuga kavandatava rannakindlustuse ehitamine toimuda vaid riiki esindava
keskkonnaministri nõusolekul. Täiendavalt märkis
maavanem, et võrreldes detailplaneeringu põhijoonisel näidatud perspektiivset rannajoont maakatastri põhikaardil näidatud rannajoonega (põhikaart oli
selleks ajaks veel korrigeerimata), ilmneb, et planeeringuga muudetakse mõningal määral põhikaardil
tähistatud rannajoont, viidates looduskaitseseaduse
§ 35 lõikele 2. Arvestades, et planeeritava ala puhul on tegemist lisaks korduva üleujutusega alaga,
see tähendab, et vastavalt looduskaitseseaduse § 35
lõikele 4 koosnevad ranna piiranguvöönd, veekaitsevöönd ja ehituskeeluvöönd üleujutatavast alast ja
sama seaduse §-des 37-39 sätestatud vööndi laiusest,
jäävad kavandatavad elamud ehituskeeluvööndisse.
Seetõttu pidas maavanem vajalikuks planeeringumenetluse jätkamise võimalikkuse üle otsustamisel
taotleda keskkonnaministrilt nõusolekut ehituskeeluvööndi vähendamiseks.

Vallavalitsus esitas oma 10.04.2006 kirjaga nr. 107/1147 detailplaneeringu keskkonnaministrile kooskõlastamiseks Harju Maavanema 15.03.2006 kirjas
nr. 2.1-13/1258 toodud põhjendustel ning ühtlasi
taotles looduskaitseseaduse § 40 alusel keskkonnaministri nõusolekut ranna ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Keskkonnaministeeriumi vastuskirjas
Viimsi Vallavalitsusele selgitati, et antud juhul ei ole
vaja ehituskeeluvööndi vähendamist taotleda. Samas
toetab ministeerium Harjumaa Keskkonnateenistuse
seisukohta, milles peetakse vajalikuks rannakindlustuse rajamise puhul teostada keskkonnamõju hindamine. Vallavalitsus oli seiskohal, et keskkonnamõjude strateegilise hindamise teostamine detailplaneeringule ei oleks otstarbekas ning keskkonnamõjude
hindamine viiakse vajadusel läbi vee erikasutusloa
menetluse käigus. Viimsi Vallavalitsuse 28.09.2007
korralduse nr. 640 alusel otsustati mitte algatada
maaüksuste Laigari ja Rohuneeme tee 57d detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist, sest
detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut teiste strateegiliste planeerimisdokumentide muutmiseks ega
kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevusi Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 6 tähenduses.
Harju maavanem teatas 01.11.2007 kirjaga nr. 2.113/42 detailplaneeringu menetluse jätkamisest ning
kutsus vaidlevad pooled 13.11.2007 Harju Maavalitsuses korraldatavale detailplaneeringu avalikul
väljapanekul esitatud arvestamata jäetud vastuväidete arutelule. Arutelu järgselt teatas maavanem
30.11.2007 kirjaga nr. 2.1-13/42 oma seisukoha,
milles leidis, et detailplaneeringu menetluse käigus
ei ole siiski välja selgitatud kõiki asjaolusid, mis on
olulised õiguspärase planeerimisotsuse langetamiseks. Maavanem leidis, et Keskkonnaministeeriumi
kirjas on lähtutud veekogu piiri määramisel planeeringu põhijoonisel olevast rannakindlustuse piirist,
mistõttu on Keskkonnaministeeriumi 31.05.2006
kirja nr. 16-6/4629-2 ilmselt sattunud eksitus. Kuna
aga keskkonnaministri nõusolekust sõltub Laigari
maaüksuse ja Rohuneeme tee 57d kinnistu detailplaneeringu realiseerumine, siis on vajalik detailplaneeringu esitatud kujul elluviimiseks taotleda keskkonnaministrilt nõusolek
ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Eeltoodust tulenevalt palus Harju maavanem Viimsi Vallavalitsusel
uuesti pöörduda Keskkonnaministeeriumisse. Vastuseks vallavalitsuse pöördumisele teatas keskkonnaminister 15.11.2008 kirjaga nr. 16-3/32658-5, et
Viimsi vallas Pringi külas Laigari maaüksuse ja Rohuneeme tee 57d detailplaneeringualal ei ole põhjendatud looduskaitseseaduse kohase ehituskeeluvööndi
vähendamine, kuna see on vastuolus järgmiste ranna
kaitse eesmärkidega: rannal asuvate looduskoosluste säilitamine, inimtegevusest lähtuva kahjuliku
mõju piiramine, ranna eripära arvestava asustuse
suunamine ning vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine miljööväärtusliku ala avaliku kasutuse läbi.
Ehituskeeluvööndi vähendamisega mittenõustumist
on keskkonnaminister põhjalikult selgitanud oma
15.11.2008 kirjas nr. 16-3/32658-5. Seega asub planeeritav ala kohas, kus kavandatavad ehitised jäävad
ehituskeeluvööndisse, mistõttu ei ole detailplaneeringu lahendus elluviidav.
Ka säästva arengu seaduse § 2 kohaselt on looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise
eesmärgiks tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja
majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.
Rõhutama peab asjaolu, et Viimsi valla mandriosa
üldplaneeringu teemaplaneeringu „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted“ peatükis 4.1.6 on sätestatud tingimus,
mille kohaselt elamute ja nende abihoonete ehitamine ning maapinna täitmine on keelatud hoonestamata
üleujutatavatel ranna-aladel (allapoole kõrgveepiiri,
milleks loetakse 1,5 meetri samakõrgusjoont), mis
tähendab, et antud detailplaneeringut ei saa ellu viia.
Viimsi Vallavolikogu ei pea võimalikuks nõustuda
vallavalitsuse poolt algatatud menetletava detailplaneeringu lahendusega ja ei näe alust ega võimalust
enda poolt 14.03.2000 otsusega nr. 51 käesoleva
planeeringuga hõlmatud kinnistute alal kehtestatud
detailplaneeringu muutmiseks. Ka ei saa kinnistute

omanikul olla kaitstavat usaldust, et planeering algatatud kujul kehtestatakse ja seda veel eriti olukorras,
kus detailplaneering juba kehtib. Arvestama peab ka
vastuväiteid esitanud isikute õigustatud ootusega, et
kehtestatud detailplaneeringut ei muudeta.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks „Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse“ § 3 punkti 1 ja § 7
lõike 2, „Haldusmenetluse seaduse“ § 4 lõike 1 ja §
40 lõike 3 punkti 4, „Planeerimisseaduse“ § 24 lõike
3 ja „Viimsi valla ehitusmääruse“ § 2 punkti 7, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1.Mitte kehtestada Pringi külas Laigari maaüksuse ja
Rohuneeme tee 57d detailplaneeringut, Aktsiaseltsi
K-Projekt töö nr. 04336, millega tehakse ettepanek
kolme elamukrundi moodustamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kolme üksikelamu ja ühe abihoone
ehitamiseks.
2.Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3.Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

09.06.2009 istungi määrused
9. juuni 2009 nr 12
Viimsi valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p
362 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 18 lg
1 p 39 alusel.
VIIMSI VALLAS KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRI
Koerte ja kasside pidamise eeskirja eesmärk
Käesolev eeskiri sätestab koerte ja kasside (edaspidi
loom) pidamise nõuded valla haldusterritooriumil.
Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses
(edaspidi loomapidaja) on loom. Eeskiri laieneb ka
isikule, kes tegeleb loomapidamisega rendi või muu
selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.
Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse,
veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
Loomapidaja on isik, kellele kuulub koer või kass
(omanik) või kes tegeleb looma pidamisega rendi
või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga. Loomapidaja on isik, kellel on tegelik võim
looma üle.
Hulkuv loom on omanikuta koduloom, kelleks loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku
ei ole võimalik tuvastada või loomapidaja juurest
lahti pääsenud koduloom, kes viibib omaniku või
looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool
loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat
territooriumi.

selle territooriumi omaniku loal või muu õigustatud
isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud
nii, et loom sealt oma tahtel välja ei pääseks. Loomapidajal tuleb välistada looma ärajooksmise ja
inimestele või teistele loomadele kallaletungimise
võimalus.
Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris elavate täisealiste isikute nõusolekul.
Korterelamu üldkasutatavates ruumides ja territooriumil loomaga viibides on loomapidaja kohustatud
järgima korteri omanike kokkuleppel kehtestatud
korda ja avalikku korda.
Omanikuta looma toitmine ning pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui
see on vastuolus antud elamu kodukorraga, on keelatud.
Kui loomapidajaks on juriidiline isik, on tal kohustus
määrata looma heaolu eest vastutav isik.
Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda (s.h
öörahu) ega teisi loomi.
Looma poolt kaaskodanike või teiste loomade häirimine, ohustamine või neile kahju tekitamine on
keelatud.
Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju
eest ka juhul, kui looma kasutatakse õigusvastase tegevuse takistamiseks.
Loomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile tänavaga külgnevatele
piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi ning tagama ametiülesannet täitvate isikute ohutu
liikumise territooriumil.
Alates 01.07.2010.a peab koer olema registreeritud
Viimsi valla koerte registris.
Koera registreerimisel väljastatakse omanikule Viimsi valla koerte registri registreerimistunnistus. Koera
registreering kehtib 20 aastat, mille järel registrikanne kustutakse. Koera kadumisest või surmast peab
loomapidaja 14 päeva jooksul teatama Viimsi valla
koerte registri volitatud töötlejale.
Koera registreerimisel esitab omanik järgmised andmed:
omaniku nimi, elukoht, telefoninumber;
koera tõug, sugu, nimi, sünniaeg, värv, eritunnused
või looma kirjeldus.
Alates 01.07.2010.a peab koer kandma märgistusena
tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatud mikrokiipi. Omanik peab koera märgistama viie
päeva jooksul arvates päevast, millal koer sai kolme
kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer tuleb märgistada viie päeva jooksul arvates omandamise päevast. Käesolevat punkti ei rakendata koerte osas, kes
kannavad märgistusena hästiloetavat tätoveeringut
või registreerimisnumbrit kaelarihmal.
Loomapidaja peab tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist
teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb
teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud
tähtajal.
Loomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama avalikus kohas
oma looma väljaheited.
Looma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid
füüsilisi ja vaimseid kannatusi, põhjustada looma
hukkumise või panna toime muu looma suhtes lubamatu tegu.
Loomapidaja on kohustatud täitma Põllumajandusministri poolt kehtestatud nõudeid koera ja kassi pidamisel.

Avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või
selle osa, samuti ühissõiduk.

Loomapidaja, kes soovib oma koerast või kassist vabaneda, peab tagama looma varjupaika viimise või
nõuetekohase hukkamise veterinaararsti poolt.

Häirimine on kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus.

Looma jätmine järelvalveta üldkasutatavatesse ruumidesse või üldkasutatavale territooriumile on keelatud.

Ohustamine on vara, kaaskodanike elu või tervist
ohtu asetav tegevus.
Koera või kassi pidamise nõuded
Looma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või
tema valduses olevas ehitises või territooriumil või

Koera või kassi viibimise nõuded avalikus kohas
Koera või kassiga avalikus kohas viibimisel peab
omanik tagama teiste inimeste ja loomade ohutuse
ning vältima koera või kassi lahtipääsemist.
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Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse. Koeral on
lubatud jalutusrihmata viibida avalikus kohas, kui
koer kuuletub omaniku-valdaja korraldusele ja on
välistatud kahju tekitamine kaaskodanikele ja teistele loomadele.
Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja
suukorv, välja arvatud koertel, kes on süles või kandmisvahendis.
Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.
Omanik peab tagama järelvalve oma kasvult või käitumise poolest ohtliku koera üle ning sellisel koeral
peab olema avalikus kohas viibimisel suukorv peas.
Koera või kassi omanikul on keelatud võtta looma
kaasa kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule,
spordi- ja laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse ning muudesse rahvarohketesse paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks
spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele
üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera
suhtes.
Koera tohib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone ruumides, kui seejuures
ei ohustata avalikku korda, teisi isikuid ja loomi,
liiklust ning koera tervist.
Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema koer
või kass ei reostaks avalikke kohti ja hoone ühiskasutuses olevaid ruume. Looma väljaheited tuleb koheselt koristada.
Loomapidajal on keelatud ujutada ja pesta looma
avalikes supluskohtades.
Nakkusohtlikult haige koera või kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.
Omanikuta või hulkuvate koerte või kasside püüdmisel kehtivad reeglid
Omanikuta või hulkuvate koerte või kasside püüdmist korraldab Viimsi Vallavalitsus.
Kui omaniku juurest lahtipääsenud koera või kassi
kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle
looma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega seotud
kulud looma omanik.
Kui hulkuv loom on identifitseeritav, kuid teda ei ole
võimalik kohe tagastada omanikule, tuleb loom kuni
omanikule tagastamiseni paigutada hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud kohta (varjupaika). Püütud
koera või kassi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel või ajakirjanduses
või Viimsi Vallavalitsuse kodulehel. Nimetatud aja
jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, kui
ta tasub looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist antakse loom uuele
looma pidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik
hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale
uut omanikku leida, tuleb läbi viia looma eutanaasia
loomakaitseseadusega sätestatud korras.
Ohtliku koera või kassi võib hukata enesekaitseks,
kui looma rünnak ohustab inimese elu või tervist ja
rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
Koera või kassi hukkamine alaealise juuresolekul on
keelatud.
Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine
Koerte ja kasside pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66 ³ alusel.
Väärtegude menetlejad
Paragrahvis 6 nimetatud alusel toimepandud väärteo
kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud isikud.
Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.
Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09.12.2003.a. määrus nr 38 ”Viimsi valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri”.

omada või tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid
aineid;

tegevuse registris registreeringu kehtetuks tunnistamisel.

Määruse rakendamine

häirida öörahu kella 23:00 kuni 07:00;
alla 16-aastasel alaealisel viibida ilma täiskasvanud
saatjata avalikes kohtades kella 23:00-6:00. Ajavahemikus 01.06-31.08 on alaealisel keelatud viibida
ilma täiskasvanud saatjata avalikes kohtades kella
00:00-5:00;

Kauplustel, toitlustus- ja teenindusettevõtetel ei ole
lubatud muusika edastamiseks paigutada tänavale
suunatud valjuhääldajaid ilma vallavalitsuse loata.

Määrus jõustub 1. juulil 2009.a.
Paragrahvi 3 lõike 10 sätestatud nõue registreerida
koer Viimsi valla koerte registris rakendub alates
01.07.2010.a.
Paragrahvi 3 lõike 11 sätestatud nõue koeral kanda
märgistusena mikrokiip rakendub alates 01.07.2010.
a.
Määrus avaldatakse valla veebilehel ning ajalehes
Viimsi Teataja.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 13
Viimsi valla avaliku korra eeskiri
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lg 1 p
363 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 18 lg
1 p 40 alusel.
VIIMSI VALLA AVALIKU KORRA
EESKIRI
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
Avaliku korra eeskirja eesmärk
Valla avaliku korra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärk on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega
tagada valla haldusterritooriumil (sh Viimsi haldusterritooriumi osaks olevatel väikesaartel) kogukonna
rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe
õigus omada avalikku kindlustunnet ja võimalus realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi.
Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele isikutele.
Eeskirja täidetakse koosmõjus valla põhimäärusega,
valla heakorra eeskirjaga ning valla koerte ja kasside
pidamise eeskirjaga ja teiste õigusaktidega.
Mõisted
Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis
või selle osa;
turvalisus on isiku kaitstuse seisund, mis väljendub
isiku kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond
võimaldab elu, tervise, vara ning teiste õigushüvede
efektiivse kaitse;
avaliku korra all mõistetakse tavadega, heade kommetega, normidega või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas, mis tagavad igaühele
avaliku kindlustunde ja võimaluse realiseerida oma
õigusi, vabadusi ja kohustusi.
2. peatükk

tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid, või valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus
kella 22.00 kuni 07.00, või tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra seoses ehitustegevuse või majapidamistöödega (sh muru niitmine) pühapäeviti ja
riiklikel pühadel (hingamisaeg);
pakkuda isikut häirival viisil talle kaupa või teenust;
reostada, rikkuda, hävitada või omavoliliselt maha
võtta, paigaldada või umber paigutada nime- või
numbrisilte, teabe- või mälestustahvleid, liiklusmärke, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid, kanalisatsiooniluuke või teisi avalikus
kasutuses olevaid asju või kasutada neid muul kui
ettenähtud otstarbel, samuti omavoliliselt avada või
sulgeda või lukustada avariiväljapääse või –luuke,
reostada veekogu või purskkaevu, samuti omavoliliselt takistada avalikku juurdepääsu kaldarajale või
sulgeda avaliku kasutusega teid;

Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 10 päeva
enne avaliku ürituse läbiviimise päeva loa taotluse
koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse, kes registreerib avaliku ürituse loa taotluse.
Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert,
näitus, laat või muu üritus);
iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;

helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;

rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku korda,
sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade
kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
võtta supluskohtadesse kaasa loomi, v.a selleks ettenähtud avalikele üritustele;
suitsetada toitlustusasutustes, välja arvatud omaniku,
valdaja või tööandja poolt selleks eraldatud ja vastavalt tähistatud spetsiaalses ruumis või alal;
tülitada kaaskodanikke, kasutades teisi isikuid häirivat heliaparatuuri või talumatut müra tekitavaid
seadmeid;
ilmuda avalikku kohta joobnuna ja olekus, millega
solvatakse inimväärikust ja ühiskonna moraalitunnet, samuti tarbida alkohoolseid jooke või õlut avalikus kohas;
viibida avalike ürituste korraldajate poolt piiratud
territooriumil ilma korraldajate loata;
sulgeda või takistada liiklust avalikus kasutuses olevatel sõiduteedel, kõnniteedel ja radadel ilma vallavalitsuse loata;
sõita haljasaladel ning kergliiklusteedel mootorrataste ja ATV-dega;
risustada illegaalse grafiti teostamisega valla avalikku ruumi.
Käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 6 ja 8 sätestatud ei kohaldata müra ja valgusefektide suhtes,
mis on tekitatud :
päästetöö käigus;
alarmsõiduki poolt;
avariiliste tööde käigus;

vallavalitsuse loal olmejäätmete vedamisel;

Viimsi haldusterritooriumil on keelatud:

vallavalitsuse loal pärast kella 23:00 lõppevate avalike ürituste puhul;

magada või telkida viisil, mis oluliselt häirib teisel
isikul koha sihipärast kasutamist;

Avaliku ürituse korraldajaks võib olla füüsiline isik
või ettevõtja.

viibida ilma omaniku või valdaja loata asjakohaselt
tähistatud varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks piiratud kohas, välja arvatud juhul,
kui sellises kohas viibitakse ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks;

Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud

viibida alasti selleks mitte ette nähtud kohas;

Avaliku ürituse korraldaja ja taotluse esitamine

korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood
või sünniaeg/registrinumber;

vallavalitsuse loal heakorratööde või teetööde teostamisel;

teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata,
hirmutada või ähvardada või tülitada;

AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED

reostada avalikke teid ja tänavaid, sh ehituskruntidelt
jms ehitusmehhanismidega ja/või sõidukitega kanda
avalikele teedele ja tänavatele sinna sobimatut pinnast;

AVALIKU KORRA NÕUDED

lärmata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või
asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil
vägivaldselt või teist isikut häirival või ohtu seadval
viisil;

3. peatükk

ööl vastu 1. jaanuari või 24. juunit.
Ettevõtlusalane tegevus
Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada
nii, et sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu.
Kaubandustegevuse käigus kaasinimeste rahu häirimine võib olla aluseks majandustegevuse registris
registreeringu väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtiolekuaja piiramiseks ning majandus-

korraldajaga sidepidamiseks telefoni- ja faksinumber (selle olemasolu korral);
liiklusskeem:
turvaskeem.
Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.
Taotluse menetlemine ja loa andmine
Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide
ja/või kooskõlastuste esitamise vajadust.
Vallavalitsus annab avaliku ürituse läbiviimiseks loa
seitsme tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast
arvates või jätab punktis 16 sätestatud juhtudel loa
andmata.
Avaliku ürituse loas märgitakse:
ürituse nimetus;
korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/
registrinumber ja telefoni number;
ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.
Loa andmisest keeldumine
Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus seitsme tööpäeva jooksul avaliku ürituse
korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise
päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.
Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta
avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmata:
kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta
esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või
koosoleku läbiviimine;
kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud
avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Viimsi valla õigusaktidest tulenevalt;
kui korraldaja ei täida avaliku ürituse loa taotluse
kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.
Avaliku ürituse korraldaja ülesanded
Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel,
ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt
esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
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tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning
kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse
iseloomule;
järgima tervisekaitsenõudeid;
täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse
ametnike korraldusi;
tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.
Loa kehtetuks tunnistamine
Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse
korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta
valeandmeid;
avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Viimsi valla
õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku
ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade
ettekirjutusi;
loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei
olnud loa andmisel võimalik ette näha.
4. peatükk
VASTUTUS
Avaliku korra eeskirja rikkumine
Avaliku korra eeskirja rikkumise eest karistatakse ja
väärtegude kohtuvälised menetlejad määratakse seaduses sätestatud alusel ja korras.
Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest
vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud
korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja
poolt.
Väärtegude menetlejad
Eeskirja täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asju
arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud
alusel ja korras isikud, kellele vastavad volitused on
antud seadusega või vallavolikogu otsusega.
Väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.
Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.
5. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada
kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09.12.2003.a määrus nr 37 „Viimsi valla avaliku
korra eeskiri”.
Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2009.a.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 14
Viimsi valla heakorra eeskiri
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide
4 ja 361 ning § 36 ja „Viimsi valla põhimääruse“ § 5
lg 1 ja § 18 lg 1 p 38 alusel.

VIIMSI VALLA HEAKORRA EESKIRI
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
Heakorra eeskirja eesmärk
Valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks
on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada
vallas puhtus ja heakord.

Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele.
Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla jäätmehooldus-, kaevetööde-, avaliku korra ja koerte ja kasside
pidamise eeskirjadega.
Mõisted:
Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.
Kinnistu on kinnisasi, millel on omanik. Kinnistu
mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud
mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis
või selle osa.
Puhastusala on ala, mis ulatub kinnistu piirist sõidutee või tee servani.
Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa
või sama otstarbega omaette tee.
Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum asulates, mida
iseloomustab ümberkujundatud reljeef ja taimestik
ning vastavafunktsioonilised rajatised. Haljasala on
asulas paiknev avamaataimkattega ala.
Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja
jää koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru
ja rohu niitmine ning mahalangenud puulehtede ja
tuulemurru koristamine.
Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.
Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised
osad või kereosad või autoklaasid või rattad ja
mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla puhtust ja
heakorda.
Illegaalne grafiti on omaniku loata hoone olulistele
osadele (näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele)
kantud kritseldused ja joonised.
2. peatükk
VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA
TAGAMISEKS
Viimsi vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel
Heakorraalast tööd vallas korraldab valla kommunaal- ja heakorraamet.
Kommunaal- ja heakorraameti kohustused heakorra
tagamisel vallas:
korraldab ja koordineerib valla haljastus- ja heakorratöid haljasaladel, supluskohtades ja mujal valla
avalikus ruumis, korraldab valla omanduses olevate
laste mänguväljakute hooldust ja tehnilist vastavust
nõuetele.
heakorratööde teostamist kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates ning teemaal asuvatel
haljasaladel (kui teemaa piir on määramata siis kaks
meetrit teerajatise piirist);
heakorratööde teostamist ühissõiduki peatuse ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega;

3. peatükk
AVALIKU KOHA HEAKORD
Avaliku koha heakorra nõuded
Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada
hommikul kella 7.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel
tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.
Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja –koht ning rajatise
välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.
Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja
Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret, hekki, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme (v.a välireklaamikandja) paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus
on omaniku kohustus.
Veose vedaja peab kinnitama ja katma veose nii, et
see väldiks materjalide ja tolmu sattumist tänavale.
Vedaja peab koristama peale- ja mahalaadimisel või
sõidu ajal mahapudenenud esemed, materjalid vms.
Laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas kevadeti ja mänguvahendite
ning väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi. Mänguväljaku kasutajatele
potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil
ohutus tagada.
Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal
tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul
hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle
ümbrus hiljemalt kaheksa tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud
tähtajaks.
4. peatükk
KINNISTU HEAKORD
Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused heakorra tagamisel
Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia
ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu
reostamise ja risustamise vältimiseks;
hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad elemendid st fassaadielemendid peavad olema
terved ning nõuetekohaselt värvitud;
teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui
eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiresse;
niitma muru ja rohu, pügama heki ning korraldama
põõsaste ja puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat
tehnilist vahendit, takistavad jalakäija või sõiduki
liiklust;

tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse ning
puhastustööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates
tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed
paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud
tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.
ehitiseta kinnistu omanik peab oma kinnistu hooldamisel lähtuma käesoleva eeskirja nõuetest.
oma kinnistul okste põletamisel rangelt järgima tuleohutusnõudeid.
mitte kasutama lodžal või rõdul tahkekütusel töötavat teisaldatavat grillahju või muud samalaadset
seadet.
kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või
risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat
või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala
korrastama selle omanik.
puu või põõsa (v.a viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja
hoolduslõikuseks tuleb taotleda luba vallavolikogu
poolt kehtestatud korras.
5. peatükk
ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED
HEAKORRA TAGAMISEL
Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel
Müügikoha omanik on kohustatud:
tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega
kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni)
ja teostama sellel alal heakorratöid;
paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud
jäätmemahutid ning tagama nende regulaarse tühjendamise ja hoolduse, vältimaks nende ületäitumist.
Peale hooajalise müügiperioodi lõppemist korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses müügitegevusega kohale paigaldatud esemed (letid, taarakastid
prügiurnid jne).
Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra
tagamisel
Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandmist
sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes
selleks objekti tööpinna kattega alates tellingute
paigaldamisest ning rajades veoste vedamise alale
kõvakattega sõidupinna. Kindlustada ehitusobjekti
territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse
nende pesemise teel;
hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee.
Ehitusmaterjali mahalaadimine ja ladustamine üldkasutatavale territooriumile on lubatud erandkorras
vallavalitsuse loa alusel;
alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute
paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja piiristamiseks
mõeldud piirdeaia, milline paigaldatakse viisil, mis
tagab selle püsivuse;
pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni
andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus
rikutud haljastuse objekti lähiümbruses ning vedama
ära ehitusjäätmed.

asulamööbli paigaldamist ja hooldamist;

tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige numbrimärgi olemasolu, kindlustades tähise
nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;

teede alguses, lõpus ja ristmikel teenimega siltide või
viitade paigaldamist, mis vastab asulas kasutatavale
ühtsele kujundussüsteemile;

tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;

töö tegija nimi ja aadress;

omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;

töö alg- ja lõpptähtaeg.

valla avalike tualettide haldamist;

üldkasutatavates supluskohtades heakorra ja Haabneeme supluskohas heakorra ja vajaliku rannainventari olemasolu tagamist suveperioodil;
heakorratööde tegemise vallale kuuluvates parkides,
haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel
kui Viimsi valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti;
üldkasutatavasse parki, haljasalale, randa vajalikul
hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise.

kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal
tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde
teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia
paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama
ümbruse;

Ehitus- ja remonditöö kohta tuleb paigutada nähtavale kohale teabetahvel, millele on märgitud:
töö eest vastutava isiku nimi ja telefon;
töö nimetus;
Teabetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel
lähtutakse Eesti Vabariigi Standardi EVS 613:2001
nõuetest.
Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel
Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kus-
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kui nad elavad ühes leibkonnas, st kasutavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine“

Väärtegude menetlejad

Paragrahvi 10 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse
järgmiselt:

HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI
VIIBIVALE ISIKULE

Paragrahvis 10 nimetatud alusel toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lõikes 2 nimetatud
isikud.

Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

Omavoliliselt paigaldatud välireklaami kõrvaldamine

kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi paigaldatud
inventari (jäätmemahutit, lillevaasi, pinki, valgustit
vms);
kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi,
vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;

Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus. Muu isiku
omandile omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik. Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste
suhtes.
Järelevalve
Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma pädevusele.
8. peatükk

rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;

RAKENDUSSÄTTED

parkida mootorsõidukit ja / või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;

Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

parkida mootorsõidukit kõnni- või kergliiklusteel.
parkida romusõidukit avalikul teel või muul üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu maal peab olema
maavaldaja luba;
pesta sõidukit Viimsi valla siseveekogudes, meres
või reostada veekogu muul moel;
põletada jäätmeid (prügi) ja kulu.
teha lõket avalikus kohas ilma vallavalitsuse keskkonnaameti ja Põhja-Eesti Päästekeskuse kooskõlastuseta. Avaliku lõkke tegemisel peab selle korraldaja
teavitama valla keskkonnaametnikku lõkke tegemise
asukohast ja andma vastutava isiku kontaktandmed.
lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil.
Sademetevee kraavi kinniajamine või paigutamine
torusse ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud;
kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks
kõnni- või pargiteel;
sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja jalgratturitele jääb
vähemalt 1,1 m käiguruumi;
kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või
tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;
telkida ja/või ööbida haljasaladel ning parkides jm
selleks mitteettenähtud kohas;
kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;
kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja
uksel, asetada akna välisküljele sinna mitte sobivaid
esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või
lodža piirdest kõrgemal;
hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses
õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt
mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
koguda ja kuhjata ehitusmaterjali üldkasutatavasse
kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks
mitte ettenähtud avalikku kohta;
illegaalse grafiti tegemine.
7. peatükk
VASTUTUS
Heakorra eeskirja rikkumine

Tunnistada
kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09.12.2003.a määrus nr 36 „Viimsi valla heakorra
eeskiri” ning 13.06.2006.a määrus nr 24 Viimsi valla
heakorraeeskirja muutmise kohta.

Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 6 järgmiselt:
„(6) Avaldus tuleb esitada igal aastal vähemalt 1 kuu
enne järgmise hooaja (lasteaias) või õppeaasta (koolis) algust.“
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

17

6

Kontsertmeister
Õpetaja abi

15

5 51,5

2
2

20

Asendusõpetaja

0,75

3

Muusikaõpetaja

0,25

3

Kunsti/liikumisõpetaja

0,25

3

Arvutiklassi infojuht/Arvutite hooldaja
IKT-juht

0,25

Tantsuõpetaja

0,25

Logopeed/ defektoloog

0,75

3,75

Määrus jõustub 1. juulil 2009.

Psühholoog

0,75 0,1

1,5

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

Pediaater

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
15. mai 2009 nr 25
Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste
personali koosseisude kinnitamine

2

Pikapäevarühma kasvataja/ -õpetaja

1

0,7

Ringijuht

2

0,2

Sekretär

1

Laborant

0,75

Koristaja

3

1

1

1

Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 35 lõike 2, “Viimsi valla põhimääruse” §
46 lõike 2 ja Viimsi Vallavolikogu 23. jaanuari 2007.
a. määruse nr 8 “Viimsi valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning
muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1:

Meister /Majahoidja

1

Majaperenaine / Kokk perenaine

1

Spordirajatise administraator

1

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

§ 1.
Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis kuni 14.08.2009.a,
vastavalt lisale 1.

Administraator

1

Peakokk

4

9. juuni 2009 nr 15
Viimsi valla mandriosa ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 20092020 kinnitamine

§ 2.
Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koosseis alates 15.08.2009.a,
vastavalt lisale 2.

Kokk

4

Abikokk

2

§ 3.
Kinnitada MA Viimsi Raamatukogu personali koosseis, vastavalt lisale 3.

Meditsiiniõde

Määruse jõustumine
Määrus jõustub 1. juulil 2009. a.

Määrus kinnitatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 7 lõike 1, § 22 lõike 1
punkti 7, “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse”
§ 4, “Veeseaduse” § 3 lg 2, Viimsi Vallavolikogu 11.
juuni 2002 a. määruse nr 23 “Viimsi valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni arendamise kava” alusel.
Kinnitada ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava “Viimsi vald. Mandriosa Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2009-2020”.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

9. juuni 2009 nr 16
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007. a määruse nr 16 „Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise
korra“ muutmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 5 ja „Sotsiaalhoolekande seaduse“ § 8 punkti 2 ja § 23 punkti 1
alusel ning arvestades Viimsi vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 19.05.2009 protokolli nr 5 p.2 ja sotsiaalja tervishoiuameti juhataja poolt tehtud ettepanekut.
Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007 määrusega nr
16 kinnitatud ja 11.12.2007 määrusega nr 36,
10.06.2008 määrusega nr 14 ja 13.01.2009 määrusega nr 2 muudetud “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korras” tehakse
järgmised muudatused:
Paragrahvi 2 lõike 1 punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Perekonnaliige - selleks loetakse isikut, tema abikaasat või temaga koos elavat vastassoost elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid,

§ 4.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 28.03.2008. a määrus nr 17 “Viimsi vallavalitsuse
hallatavate asutuste personali koosseisude kinnitamine”.
§ 5.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 6.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Lisa 1
Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2009 määrusele nr 25

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste
personali koosseis kuni 14.08.2009.a.
Ametinimetus

Juhataja/direktor

1

1

Juhataja asetäitja majanduse alal / Haldusjuht
Huvijuht

1

Raamatukoguhoidja

1

(Tegev)Juhiabi õppe- ja
kasvatustöö alal

1

1

Muusikariistade häälestaja

1

Remonditööline

1

Tugiõpetaja; abiõpetaja
Tugiisik erivajadusega
lapsele (ajutine)

2

Sotsiaalpedagoog

0,5

Järelõpperühma õpetaja

0,5

Parandusõppe õpetaja

0,25

3,5

Viimsi Keskkool
Ametinimetus

Kohtade arv kuni
14.08.2009

Direktor

1

Personalijuht

1

Autojuht-asjaajaja

1

Sekretär-juhiabi

1

Sekretär

1

0,5

1

Arendusdirektor

1

Haridustehnoloog

0,5

4

1

0,25

1

0,1

1
2,5

1

Õppealajuhataja/ Direkto- 0,75
ri asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal
Juhataja asetäitja õppe- ja 0,5
kasvatustöö alal / Tegevjuht

1

MLA Viimsi
Lasteaiad

risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja
roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms, määrida ja
kritseldada või joonistada hoone seintele, piirdeaiale,
pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele või kahjustada neid muul viisil;

Paragrahvi 10 lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

Õpetaja

Kunstikool

Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:

„(1) Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse
saajateks võivad olla vähekindlustatud perekonnad,
tingimusel, et lapse vanemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla elanikud.“

Prangli
Põhikool
Muusikakool

6. peatükk

Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² alusel.

Püünsi Kool

juures kaevupea või kaevukaas peab olema teekattega ühes tasapinnas.

Õpilasteaduse koordinaator

0,3

Õppetooli juhataja

0,7

Aineõpetaja

86

Laborant, meister

0,7

Raamatukogu juhataja

1

Raamatukogu töötaja

1,5

Mentor

1
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Õppedirektor

1

Muusikaõpetaja

0,25

3

0,25

3

Järelõppeõpetaja

1,3

Kunsti/liikumisõpetaja

Asendusõpetaja

0,3

Arvutiklassi infojuht/Arvutite hooldaja

Algkooli juhataja

1

Klassiõpetaja

24

Pikapäevarühmakasvataja

3,5

IKT-juht

0,25

1,0

Eripedagoog-logopeed

1

Abiõpetaja

1

Koolipsühholoog

2

Sotsiaalpedagoog

1

Noortejuht

1

Kooli õde

2

0,2

Sekretär

1

Laborant

0,75

Koristaja

3

Koolipsühholoog

1,5

Sotsiaalpedagoog

0,5

1

0,75 0,1

Ringijuht

1

Tugikeskuse juhataja

Psühholoog

0,7

Abiõpetaja

1,5

1

1

Eripedagoog-logopeed

Võimla administraator

Logopeed

Pikapäevarühma kasvataja/ -õpetaja

1

2

3,75

Võimla administraator

Logopeed

Administraator

0,75

Pediaater

1

3

Logopeed/ defektoloog

Administraator

Tugikeskuse juhataja

Pikapäevarühmakasvataja

1

2

2) Leppneeme tee 110a
ne krunt positsiooniga 2

detailplaneeringu järg-

Kommunikatsioonijuht

1

3) Leppneeme tee 112
ne krunt positsiooniga 3

detailplaneeringu järg-

IT-spetsialist

1

§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

Süsteemiadministraator

1

Administraator

2

1

Huvijuht

2

1

Ringijuht

2,5

0,5

1

Majaperenaine / Kokk perenaine

1

1

1

4,25
4,25

Noortejuht

1

Kooli õde

1

Kommunikatsioonijuht

1

IT-spetsialist

1

Peakokk

6

Süsteemiadministraator

1

Kokk

7

Tehnik

1

Abikokk

4

Administraator

2,5

Meditsiiniõde

Huvijuht

1,5

Ringijuht

3,7

Muusikariistade häälestaja

1

1

0,25

Spordikompleksi juhataja

1

Instruktorid

2

Puhastusteenistujad

2

Administraator
1

1,5

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Tugiõpetaja; abiõpetaja

Spordikompleksi juhataja

1

Instruktor

2

Tugiisik erivajadusega
lapsele (ajutine)

Puhastusteenistuja

2

Sotsiaalpedagoog

0,5

Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2009 määrusele nr 25

Järelõpperühma õpetaja

0,5

Parandusõppe õpetaja

0,25

MA Viimsi Raamatukogu personali koosseis

Administraator

1,5

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

1

1

Juhataja asetäitja majanduse alal / haldusjuht

1

Raamatukoguhoidja

1

Õpetaja abi
Asendusõpetaja

Sekretär-juhiabi

1

Sekretär

1

Arendusdirektor

1
1

1

Õpilasteaduse
naator

Juhataja asetäitja õppe- ja
kasvatustöö alal

3

Kontsertmeister

1

Haridustehnoloog

Õppealajuhataja/ Direktori asetäitja õppe- ja kasva- 1,25
tustöö alal

15

Autojuht-asjaajaja

1

0,1

6

1

0,5

1

17

Personalijuht

1

Juhataja asetäitja alushariduse metoodika alal

Õpetaja

1

1

Personalispetsialist
Huvijuht

Direktor

5

70

2

koordi-

0,3

Õppetooli juhataja

0,7

Aineõpetaja

92

Laborant, meister

1

Raamatukogu juhataja

1

Raamatukogu töötaja

2

Mentor

1

Õppedirektor

1

Järelõppeõpetaja

1,3

Asendusõpetaja

0,3

2

34

Algkooli juhataja

1

0,75

3

Klassiõpetaja

26

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

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

05. juuni 2009 nr 28
Aadressi määramine Leppneeme külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.
a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Riin Õng 04.05.2009. a avalduse alusel.
§ 1.
Määrata maaüksusele Hiire-I (katastritunnusega 89001:003:1081) aadressiks Lepalinnu tee 8,
asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.

Lisa 3

Ametinimetus
Juhataja
Vanem bibliograaf
Bibliograaf
Koristaja

Kohtade arv alates
15.08.2009

MLA Viimsi
Lasteaiad

1

Ametinimetus

Kunsti-kool

Prangli Põhikool
Muusikakool

Püünsi Kool

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste
personali koosseis alates 15.08.2009.a.

Juhataja/direktor

3,5

Viimsi Keskkool

Viimsi Vallavalitsuse 15.05.2009 määrusele nr 25

Ametinimetus

2

				

Lisa 2

§ 1.
Määrata Leppneeme tee 110, 112, I ja III
maaüksustest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
detailplaneeringu järg-

1

Administraator

Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra” ja Viimsi Vallavalitsuse 30.12.2008. a korraldusega nr 822 kehtestatud Leppneeme külas Leppneeme tee 110, 112, I ja III maaüksuste detailplaneeringu
ning Prookusmägi OÜ 14.05.2009. a avalduse alusel.

1) Leppneeme tee 110
ne krunt positsiooniga 1

Meister /Majahoidja

Spordirajatise administraator

05. juuni 2009 nr 27
Aadresside määramine Leppneeme külas

Kohtade arv
1
1
4
1

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

05. juuni 2009 nr 26
Aadresside määramine Tammneeme külas
Määrus kehtestatakse Kohanimeseaduse, Vabariigi
Valitsuse 20.12.2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.
a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009. a otsusega nr 26 kehtestatud Tammneeme külas Mereääre
tee 50/Jaagu maaüksuse detailplaneeringu ning Tiina
Sard’i 18.05.2009. a avalduse alusel.
§ 1.
Määrata Mereääre tee 50/Jaagu maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad
aadressid:

§ 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

05. juuni 2009 nr 29
Aadresside 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 Viimsi Vallavolikogu
12.05.2009.a otsusega nr 24 kehtestatud Randvere
külas Tamme 3 maaüksuse detailplaneeringu ning
M.K Konsultatsioonid OÜ 25.05.2009 avalduse alusel.
§ 1. Määrata Randvere külas Tamme 3 maaüksusest
moodustatavale teele, nimetuseks Ritsika põik.
§ 2. Määrata Tamme 3 maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Ritsika põik 1 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 1
2) Ritsika põik 2 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 4

1) Mereääre tee 50 detailplaneeringujärgne krunt positsiooniga 1

3) Ritsika põik 3 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2

2) Metsaääre tee 3 detailplaneeringujärgne krunt positsiooniga 2

4) Ritsika põik 4 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 3

§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

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

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

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

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
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Viimsi valla kultuurikalender
19.juuni – 16. august
kuni detsember 2009
Eesti Vabadussõda 1918–1920
Fotonäitus „NATO”
„Roman Tavast ja tema Väärtmetallas
jade & Märkide Tehas”
Avatud: K–L 11–17, giid tel 621 7410
Eesti sõjamuuseumis, kindral Laidoneri
muuseumis
Fotonäitus „Rannarahva pildialbum
enne 1940”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Muinasajas piki
rannajoont”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
Püsiekspositsioon „Rannarahva eluolu”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
Paadinäitus „Ühepuuluulud”
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
Mahtra talurahvamuuseumi näitus
„Ühe härja elulugu”
Näitus jääb avatuks 06.05.–26.07
Muuseum avatud K–P 12–17, giid tel
5591 9821
Viimsi vabaõhumuuseumis
mai-september
„Alter Estonia Week” vabaõhunäitused
Kolmes õlimahutis Viimsi kooli taga
mai-september
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
Viimsi Huvikeskuse fuajees
mai-august
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
Viimsi vallamajas
Tallinna Kanutiaia noortemaja kuns
tiõpilaste Prangli saare maalilaagri
tööde näitus
Prangli rahvamajas
kuni 30. juuni
Fotonäitus „Prangli loodus”
Autor Kimmo Tann
Prangli rahvamajas
kuni 22. juuni
Raamatunäitus „Ela ja naudi!” (valik
kokanduskirjandust)
Viimsi raamatukogus
kuni 22. juuni
Raamatunäitus „Uut Euroopa Liidust”
Prangli raamatukogus
kuni 26. juuni
Tarvi Laamanni graafikanäitus
Galeriis Ark Royal Rannarahva muu
seumis
kuni 31. august
Seaküla Simsoni 50 aasta juubeli
näitus
Näitus avatud T–L 12–17
Rannarahva muuseumis
kuni 30. juuni
Viimsi õpilasmaleva I vahetus
Viimsi vallas
19. juuni kell 14–16
Põhikooli lõpuaktus
Viimsi keskkoolis
19. juuni kell 12
Prangli saarte muuseumi avamine
näitusega „Kõik on trois”
Korraldajad: SA Viimsi Muuseumid;
MTÜ Prangli Saare Talurahvamuuseumi
Selts; Harjumaa Muuseum
Prangli saarte muuseumis
19.–20. juuni kell 11–18
Perepäev
Korraldajad: Viimsi kaubanduskeskus
ja Jungle Jack
Viimsi kaubanduskeskuse parklas
19. juuni
Laulab Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
20. juuni kell 14–16
Gümnaasiumi lõpuaktus
Viimsi keskkoolis
20. juuni kell 18–24
Jaanipäev
Korraldaja: MTÜ Tammneeme Külaselts
Tammneemes

20. juuni kell 18
Kontsert: laulavad Johansonid, „Kodu
maalised laulud”
Prangli rahvamaja terrassil
20. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaanieelne klunker Naissaarel
Meelika Hainsoo, Lauri Õunapuu ja
külapillimehed. Etenduse kestus 1,15
tundi (ilma vaheajata). Pilet 180
krooni. Müügil Piletilevis. Sisaldab
laevasõitu. Laev väljub Admiraliteedi
basseinist kell 17, tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
20.–21. juuni kell 9–19
Viimsi karikavõistlused jalgpallis
„Viimsi Cup 2009”
Noortele vanuses 8–10 aastat
Korraldaja: MTÜ SK Martin Reimi
jalgpallikool
Viimsi pargi palliplatsidel
20.–21. juuni kell 12–23
Festival „Vanade bändide kokkutulek”
Sissepääs tasuta.
Viimsi peokeskuses ja selle ümbruses
21. juuni kell 12–17
Eesti Takside Klubi Match Show
Viimsi mõisapargis
21. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaanieelne klunker Naissaarel
Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide
Ühing
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 200 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
21. juunil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
21. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. juuni kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel. Surnuaiapüha
EELK Randvere Peetri kirikus ja
kalmistul
22. juuni – 21. august
Raamatunäitus „Kui lähed maailma
rändama…”
Viimsi raamatukogus
22. juuni kell 18
Jaanipidu
Kelvingi lõkkeplatsil
22. juuni kell 20
Jaanituli
Leppneeme sadama lähistel
23. juuni kell 18
Viimsi valla jaanipidu
Esinevad Sergio Bastos, Raivo Tafenau,
Kukerpillid jt.
Viimsi vabaõhumuuseumis
23. juuni kell 20
Jaanipäev
Mängib ansambel Wismari Poisid.
Ülesaare lõkkeplatsil
25. juuni kell 18–19
Pilatese sissejuhatav kursus
Koolitaja: Eva Pettinen Flexus Pilates
Studio. Osavõtutasu 225 krooni.
Harmoonikumis, Pargi tee 8
26. juuni kell 9–12
„Kindral Laidoneri memoriaal 2009”
– vanatehnikanäitus ja sõit Viimsist
Pärnusse
Korraldaja: MTÜ Virtuaalne Vanateh
nika Klubi
Viimsi mõisa lähistel
26. juuni kell 20
Emajõe suveteatri esietendus
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas.
Viimsi vabaõhumuuseumis
27. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Eesti Naiste Laulud
Tormis/Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, Kärt

Johanson, Celia Roose, Maret Mursa,
Anne Türnpu, Ingrit Vaher, Riina
Maidre, Veronika Portsmuth, Meelika
Hainsoo, Liidia Mägi, Arno Tamm.
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
27. juuni kell 17
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
27.–28. juuni
Viimsi lahtised meistrivõistlused ja
Raceboard Eesti meistrivõistluste I
etapp purjelauasõidus
Korraldaja: Hawaii Expressi purjelaua
kool
Pirital
28. juuni kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Surnuaiapüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
Rohuneeme kalmistul
28. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
28. juuni kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
28. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Eesti Naiste Laulud
Tormis/Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, Kärt
Johanson, Celia Roose, Maret Mursa,
Anne Türnpu, Ingrit Vaher, Riina
Maidre, Veronika Portsmuth, Meelika
Hainsoo, Liidia Mägi, Arno Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
28. juuni kell 20–23
Ansambli Fix kontsert
Viimsi peokeskuses ja selle lähiümb
ruses
28. juuni kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas.
Viimsi vabaõhumuuseumis
29. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Eesti Naiste Laulud
Tormis/Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, Kärt
Johanson, Celia Roose, Maret Mursa,
Anne Türnpu, Ingrit Vaher, Riina
Maidre, Veronika Portsmuth, Meelika
Hainsoo, Liidia Mägi, Arno Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
29. juuni kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
30. juuni kell 18.00–19.30
Võimlemistund-vestlusring lapseootel
emadele
Juhendaja Agne Guthan
Osalustasu 130 krooni
Harmoonikumis, Pargi tee 8
30. juuni kell 19.30
Nargen Festival 2009
Eesti Naiste Laulud
Tormis/Kaljuste/Jalakas
Nargen Opera koor, Kädy Plaas, Kärt
Johanson, Celia Roose, Maret Mursa,

Anne Türnpu, Ingrit Vaher, Riina
Maidre, Veronika Portsmuth, Meelika
Hainsoo, Liidia Mägi, Arno Tamm
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 300 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
3. juuli
Laulab Uno Kaupmees
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
5. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
5. juuli kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
5. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
6.–10. juuli
Lillelaste suvelaager 5–8aastastele
poistele ja tüdrukutele
Lillelaste eralasteaias Haabneemes
Lisainfo: www.lillelapsed.ee
6.–24. juuli
Viimsi õpilasmaleva II vahetus
Viimsi vallas
6.–31. juuli
Raamatunäitus „Uudiskirjandust
noortele”
Prangli raamatukogus
8. juuli kell 18–21
Leivaküpsetamise õpituba
Juhendaja Annely Maksan
Osalustasu 300 krooni
Harmoonikumis, Pargi tee 8
8. juuli kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
9. juuli kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
10. juuli kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
11. juuli kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaan Tätte näidend „Latern”
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata)
Pilet 200 krooni. Müügil Piletilevis.
Sisaldab laevasõitu. Laev väljub
Admiraliteedi basseinist kell 17, tagasi
väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
12. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
12. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
12. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
12. juuli kell 17
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis

12. juuli kell 21
Kaluritepäev
Esineb ansambel Kukerpillid
Piletid müügil Prangli kaupluses.
Eelmüügis 100 kr / 50 kr, kohapeal
125 kr / 75 kr
Prangli rahvamajas
12. juuli kell 19.30
Nargen Festival 2009
Jaan Tätte näidend „Latern”
Etenduse kestus 1,15 tundi (ilma
vaheajata). Pilet 200 krooni. Müügil
Piletilevis. Sisaldab laevasõitu. Laev
väljub Admiraliteedi basseinist kell 17,
tagasi väljub 22.30.
Naissaarel, Omari küünis
13. juuli kell 20
Matthias Johann Eiseni / Leino Rei
etendus „Raha”
Piletid müügil Piletilevis ja Piletimaa
ilmas
Viimsi vabaõhumuuseumis
15. juuli kell 18–19
Pilatese sissejuhatav kursus
Koolitaja: Eva Pettinen Flexus Pilates Studio
Osavõtutasu 225 krooni
Harmoonikumis, Pargi tee 8
15. juuli kell 17–21
Maastikujalgratta kolmapäevakute
sari Viimsis
Korraldaja: MTÜ Velo.Clubbers.ee
Info: www.kolmapaev.ee
Rohuneeme ja Kelvingi metsateedel

31. juuli kell 19.30
Nargen Festival 2009
Concertante
Esitatakse Joseph Haydni, Arvo Pärdi ja
Tõnu Kõrvitsa loomingut
Naissaarel, Omari küünis
1. august kell 19.30
Nargen Festival 2009
Martin Kuuskmann – mees fagotiga
www.martinkuuskmann.com
Naissaarel, Omari küünis
1. august
Ansambel Wismari Poisid
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
2. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
2. august kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Ingmar Kurg
Viimsi vabakoguduse kirikus
2. august kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

17.–31. juuli
Raamatunäitus „Vladimir Beekman
80”
Viimsi raamatukogus

3.–31. august
Raamatunäitus „Kuidas saada lahti
liigsest pingest?”
Prangli raamatukogus

19. juuli kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

7.–8. august
Prangli saare spordipäevad
Laskmisvõistlused Loo väljal
Kergejõustik, võrkpall ja jalgpall
Rätsepamäel
Disko Prangli rahvamajas

19. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
19. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
20.–24. juuli
Lillelaste suvelaager 5–8aastastele
poistele ja tüdrukutele
Lillelaste eralasteaias Haabneemes
Lisainfo: www.lillelapsed.ee
21. juuli kell 20
Emajõe suveteatri etendus „Raha”
Pilet 50 krooni
Prangli saarel
24. juuli
Bänd Hellad Velled
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
24.–26. juuli
Viimsi lahtised meistrivõistlused
purjetamises
Korraldaja: R. Ottosoni purjespordikool
Tallinna lahel
25. juuli kell 12
Kalapäev
kell 19
Arved Haugi austusavalduskontsert
Viimsi vabaõhumuuseumis
25.–26. juuli
Kiviaia taastamise ja rajamise koolitus
Koolitajad Eesti Vabaõhumuuseumist
Osavõtutasu 50 krooni
Prangli saarte muuseumi territooriumil
26. juulil kell 11
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
26. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse kirikus
26. juuli kell 12
Suvine kirikupäev ja jumalateenistus
Naissaare Püha Maarja kabeli heaks
Naissaarel Püha Maarja kabelis ja
kalmistul
26. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku
9. august kell 11
Jumalateenistus
Viimsi vabakoguduse kirikus
9. august kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
9.–14. august
Venevere puhkelaagri I vahetus. Noor
tele vanuses 7–9 a
Osavõtutasu 1500 krooni
Info: www.huvikeskus.ee; viimsink@
huvikeskus.ee, 5561 5413
Venevere puhkekeskuses
14. august kell 15
Pidulik jumalateenistus ja vastuvõtt
Jutlus EEKBLi president Meego Remmel
Muusika „Trepikoda”
Viimsi vabakoguduse kirikus
15. august kell 12
Perepäev
Viimsi vabakoguduse kiriku aias
16. august kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
16. august kell 11
Jumalateenistus. Koguduse 85 aas
tapäev
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus
16. august kell 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel.
EELK Randvere Peetri kirikus
16.–21. august
Venevere puhkelaagri II vahetus.
Noortele vanuses 10–13 a.
Osavõtutasu 1500 krooni.
Info: www.huvikeskus.ee; viimsink@
huvikeskus.ee, 5561 5413
Venevere puhkekeskuses
Info: Marje Plaan, Viimsi valla kultuuri
töö koordinaator
Tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.
ee
www.viimsivald.ee
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Sport

Noorujujad
lõpetasid hooaja

Harjumaa meistrivõistlustel orientee
rumises on selle kevade kolm osa
võistlust tehtud: 13. mail peeti Aeg
viidus valikorienteerumine, 27. mail
Padisel suund- ja 10.juunil samuti
Padisel teateorienteerumine. Viim
silasi tõmbas kõige enam Aegviidu
poole.

staadionil. Info ja juhend ilmub
Harjumaa spordiliidu kodulehel www.harjusport.ee/spordialad/juhendid.

Tublima tulemuse sai sealt Neeme Loorits, kes võitis M40-klassis kõiki konkurente, teise koha saavutasid M50-klassis
Jüri Rokko ja N45-klassis Imbi Savi.
Suundorienteerumises osales vaid neli
viimsilast ja parima tulemuse – esikoha
– jooksis välja Jüri Rokko. Teateorienteerumises oli Viimsi osalemas M40klassis kahe võistkonnaga. Esimene
– Mati Preitof, Lauri Lahtmäe, Neeme
Loorits – tuli oma vanuseklassis võitjaks, teise võistkonna tulemus kahjuks
tühistati vale kontrollpunkti läbimise
tõttu.

20.–21. juuni
VIIMSI CUP 2009 JALGPALLIS
(poisid)
Viimsi mõisaplatsi jalgpalliväljak
Korraldaja: SK Martin Reimi
jalgpallikool

Teadmiseks
kergejõustiklastele!
Tänavu toimuvad Harjumaa kergejõustiku meistrivõistlused 8. augustil Kose

Ühistranspordi korraldamiseks palume Viimsi kergejõustiklastel osalemissoovist teada
anda sporditöö koordinaatori-

le: tiia@viimsivald.ee või tel
609 0980.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Spordiüritustest tulemas

27.–28.juuni
EESTI VALDADE XVII SUVEMÄNGUD
Kohila
Korraldaja: Eestimaa spordiliit
Jõud
27.–28. juuni
Viimsi lahtised meistrivõistlused
ja Raceboard Eesti meistrivõistluste I etapp PURJELAUASÕIDUS
Pirita
Korraldaja: Hawaii Expressi Purje-

lauakool
11. juuli 12.00
VIIMSI VI TRIATLON
Haabneeme
Korraldaja: MTÜ Viimsi Korraldus
Registreerimine: kristofer.kask@
mail.ee

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

24.–26.juuli
Viimsi lahtised meistrivõistlused
ja Eesti karikavõistluste I etapp
olümpiakl. PURJETAMISES
Pirita
Korraldaja: R. Ottosoni purjespordikool

8.–9. august
Harjumaa meistrivõistlused
KÄSIPALLIS
Kehra
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

7.–8. august
PRANGLI SPORDIPÄEVAD
Prangli

8. august
Harjumaa meistrivõistlused
KERGEJÕUSTIKUS
Kose
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

13.–14. august
Harjumaa omavalitsustöötajate
XVI SUVESPORDIPÄEVAD
Rae vald
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

Keila ujulas võistles veerandtuhat vabariigi pa
rimat noorujujat kahekümne viiest ujumisklu
bist.
Ujumisklubist SPA Viimsi Tervis pääses vabariiklikku finaalujumisse kaheksa noorujujat.
Meie edu kamaks oli 13aastane Mikk Laanes
kolme teise kohaga. 50 m vabaujumises kaotas
Mikk esikoha vaid ühe sajandiksekundiga, saades ajaks 27,56 sekundit. Teiseks tuli ta ka 100
m rinnuliujumises ajaga 1.19,12 ja 100 m kompleksujumises ajaga 1.10,45. Miku ja tema võistkonnakaaslaste südi esinemine tõi meie ujumisklubi tublile 13. kohale.
Noorimad ujujad, Meie Pardikesed, lõpetasid
paar nädalat varem finaalujumistega Haabersti
ujulas. 11aastane Kristjan Narusk oli kolmas 50 m
rinnuliujumises ajaga 44.69 ja 9aastane Bo-Aaron
Kooser 25 m rinnuliujumises teine (aeg 22.50).
Teine koht saavutati ka ühes teateujumises.
Viimsi Veeklubist sai Armin Evert Lelle esikoha 10aastaste poiste 50 m rinnuliujumises
ajaga 50.77, teise koha 100 m kompleksujumises ajaga 1.36,66 ja kolmanda 50 m vabaujumises ajaga 36.80.Celine Tippo oli teine 10aastaste tüdrukute 50 m seliliujumises (aeg 46.97).

Enn Lepik

Viimsi Invaühing viieaastane
Viieaastane laps on juba üks
igati iseteadlik olevus, kellel
väljakujunenud harjumused
ning talle tähtis sõpruskond.
Samas vajab ta jätkuvalt abi,
tuge ja turvatunnet endast
suurematelt. Just niisamuti
on lood Viimsi Invaühinguga.
6. juunil pidas ühing Viimsi vabaõhumuuseumis oma 5. sünnipäeva. Peo avasõnad lausus
kauniks printsessiks kehastunud invaühingu esinaine Jana
Skripnikov. Külaliste vahel
jalutasid väärikad mõisaprouad
ja maahärrad. Lõbus Draakon
rokkis lastega ning jagas komme. Vallatu Limpa üritas kõiki
kallistada ning kostitas januseid limonaadiga.
Komme ja kallistusi võis
saada ka Haribo karu käest.
Karupoeg Puhh seevastu jagas
värvilisi õhupalle ning imekaunis Lumivalgeke kostitas kõiki
soovijaid tasuta jäätisega. Kedagi ei saanud jätta külmaks
rõõmsameelsed Orav ja Känguru, keda jätkus nii lavale
esinema, tantsumurule trallima
kui ka pisikesi külalisi jäätisega rõõmustama. Tõeliselt armas oli näha proua Mari-Ann
Kelamit laval koos Känguruga
tantsu löömas ning Orava-Känguru lahutamatut paari HannaLiina Võsale tausta tantsimas.
Tantsuklubi Viira tüdrukud
esitasid päris mitu särtsakat
tantsu. Pipide ja nõiatüdrukute ilmekate tantsude kõrval jäi
kummitama lõbus lugu „Bananafon”. Kui lava ette saabus
mustkunstnik Charlekas, tõmbus ring kiiresti koomale. Kõik
tahtsid trikke võimalikult lähedalt näha saada, oravapreili
koguni selja tagant. Trikid olid
vahvad, aga eriliselt jahmatama
panid silmamoondused raha
ja toore munaga. Lapsed said
küll kogu aeg mustkunstnikule

Algas lõbus sabatants.
abiks olla, aga selgusetuks jäid
trikid sellele vaatamata. Mustkunstniku trikid on ikka väga
keerulised.
Pärast mustkunstietendust
saabusid lavale Viimsi algkooli laululapsed ning seejärel
tantsustuudio D-Lux tantsijad.
Korraliku aplausi teenisid ära
nii lauljad kui ka tantsijad. See
polnud aga midagi selle aplausi kõrval, millega tervitati DLuxi juhendajat Jene Walkerit
Ameerikast, kelle tantsustiil oli
mõnus ja plastiline nagu mustal pantril.
Kui lava ees seismisest jalad
kangeks jäid, tasus muuseumiõuel pisut ringi vaadata. Käsitöötelgis sai joonistada-voolida. Stiili- ja meigikooli telgis
pandi toime omamoodi mustkunsti:
sünnipäevakülalised
moondusid seal lepatriinudeks,
tiigriteks, piraatideks ja muudeks tegelasteks. Mereröövleid liikus sünnipäeval ringi ka

fotoaparaatidega relvastatult.
Fotostuudio Must Kõu mereröövlid röövisid sünnipäevaliste naeruseid ja jäätisekirjusid
nägusid ning vangistasid need
oma mustadesse pildikastidesse. Piraadid lubasid varastatud
naeratused invaühingu kodulehele koos kontaktidega üles
panna, et kõik soovijad hiljem
neid endale tellida saaksid.
Peoplatsile üles pandud
kummibatuut ei jäänud hetkekski tühjaks, selle olid endale lemmikpaigaks valinud
kõige pisemad pidulised. Pisut
suuremaid võlusid Tondi maneeži poni ja kaks hobust. Mõnigi loomasõber suundus kohe
ratsutamisringilt naastes uuesti
järjekorra lõppu uut sõitu ootama, sest ring tundus nii väike ja
isu ei saanud ega saanud otsa.
Suuremaid peokülalisi meelitasid kaunimaist kaunimad
helid taas lavaesisele murule.
Esinema olid saabunud kuul-

sad lauljad Anne Adams, Dave
Benton, Tiit Born, Mari-Liis
ja Peeter Kaljuste. Nii mõnigi

Sünnipäevatorti maitsma!

laul sundis kinnisilmi õõtsuma,
unelema ja kaasa laulma.
Just siis, kui oldi end piisavalt väsinuks lauldud, tantsitud, mängitud, ratsutatud,
lõigati lahti suured sünnipäevatordid. Torti oli nii palju,
et pool Viimsit oleks söönuks
saanud. Kuna aga külalisi just
nii palju saabunud ei olnud,
sai iga kohaletulnu kohe mitu
tükki torti.
No see oli küll vägev sünnipäev! Ja kui siis veel koos Lea
Liitmaa ja Angela Aagiga laval
sabatantsu lüüa sai, olid rõõm
ja lust küll täielikud. Kuidas
see sabatants lavale välja jõudis, seda pead küll Orava ja
Känguru käest küsima. Küllap see neil juba algusest peale plaanis oli! Selline oli meie
sünnipäev, lõbus ja trallakas.
Terve peo jäädvustas Jaan Kolberg ka filmilindile.
Täname peole kaasa aitamise eest teid: Ilmataat, Maido
Saar, Ita-Riina Pedanik, Külli
Talmar, Andrus Kalvet, Jeka-

terina Pedanik, Hanna- Liina Võsa, Dave Benton, Anne
Adams, Tiit Born, Mari-Liis
Rahumets, Peeter Kaljuste,
Lea Liitma, Angela Aak, Maria Rõuk, Kerli Roosi, Charlekas, Carmen Pajuste, Harri
Ausmaa, Madis Toomela, Jene
Walker, Maarika Steinberg,
Jaan Kolberg, Lauri Pihlak,
Epp Orula, Rauno Pehka, pisikesed ja suured tantsijad ning
Viimsi algkooli lauljad.
Südamliku tänu pälvivad
Margus Bachmann ja MB
Show Services OÜ, Riinu Rätsep ja Rannapubi Paat, Viimsi
vald, SA Viimsi Muuseumid
ja Alar Mik ning Raivo Piirsalu, Viimsi kool, A. Le Coq
ja vallatu Limpa, AS Kalev ja
vahva Draakon, Premia Tallinna Külmhoone AS, Interaltus
OÜ ja lõbus Haribo karu, Must
Kõu, Must Luik, Päikesepagar,
Tondi maneež, Stiili-ja meigikool ja kõik suured ja väikesed
külalised, kes meie sünnipäevast osa võtsid.
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Väikesed talgud Viimsi
vallas olid edukad!
Möödunud laupäeval, 13.
juunil kl 10–15 toimusid
Viimsis
heakorratalgud,
mille korraldasid Viim
si noortekeskus ja Viimsi
h ea ko r ra- ko m m u n a a l
amet.
Töö toimus Rohuneeme ja
Viimsi kooli gruppides. Esialgse plaani järgi oli mõte
moodustada seitse rühma,
kuid osavõtjate vähesuse
tõttu koondasime töögrupid
kahe piirkonna vahel.
Juba kell 10 kohtusid aktiivsed ja keskkonnast hoolivad elanikud Viimsi kooli
õuel, et korrastada peenraid,
sest tulemas on lõpuaktused
ning kooliõu vajas ilusamaks
tegemist.
Rohuneeme grupp, kelle
eesmärk oli korjata prügi nii
Rohuneeme rannast kui ka
metsa alt, kohtus kell 12 Liiva tee ja Suur-Ringtee nurgal. Mõlemas grupis töötas
umbes kümme inimest.
Rohuneeme grupp sai
kokku kell 12. Kohe jagati
kätte töökindad ja prügikotid ning asuti nii rannast kui
ka metsa alt prügi korjama.
Mari-Ann Kelami eestvedamisel suundus terve grupp
liivaranda, kust esimesed
kotid täis korjati ja teeserva jäeti. Siis jagunes grupp

kaheks: ühed läksid mööda
Sääre ja Kalmistu teed ning
keerasid sealt metsa vahele,
teised läksid Suur-Ringteed
mööda ja rannast samale
metsateele. Prügi sai kokku
üheksa kotti, mis jäeti teede
äärde Viimsi töömeestele
korjamiseks. Hiljem sai veel
piknikul pirukat süüa ja šokolaadiga maiustada.
„Kooli juures alustasid
juba reedel poolest päevast
esimesed aktivistid, kes
ei saanud laupäeval tulla,
kuid ei tahtnud heast üritusest ilma jääda. Laupäeval
aga oli kümmekond inimest
eesotsas direktor Leelo Tiisveltiga juba kell 10 platsis,
töövahenditeks rehad-labidad, et korrastada lipuväljaku ümber ja koolimaja ees
olevaid põõsarivisid. See oli
hea vaheldus tubasele ja ajuragistamist nõudvale igapäevatööle.
Koos tegutsedes edeneb
töö kiiresti ja tulemus on
silmanähtav. Pärast on tegijal endal seda kõige parem
vaadata. Nüüd võib tulla
rahuliku meelega värskelt
korrastatud kooli pidulikke
lõpuaktusi külastama ja järgmist lõpetajate lendu teele
saatma.
Hiljem ühises kohvilauas
arutati, et sellise ühise korrastuspäeva võiks korralda-

Nõustamisportaal
üksikvanematele
Tänases maailmas on väga pal
ju „katkiseid” peresid. On palju
põhjuseid, miks asjad on läinud
nii, nagu on, ja igal lool on oma
taust. Vahel lihtsam, vahel kee
rulisem.

Osa Viimsi kooli töögrupist.
da igal aastal. Konkreetsed
plaanid ja eesmärgid peaksid
olema juba varem tehtud, et
tulemus veel parem saaks.
„Ühistegemistel on ju alati
oma lisaväärtus, mida pole
võimalik sõnadesse panna
ega margapuuga mõõta.” kirjutas heakorratalguline Hilja
Hallaste Viimsi koolist.
Heakorratalgud
läksid
korda hoolimata sellest, et
osavõtjaid oli vähe ja mitu
töögruppi ära jäid. Loodame,
et järgmisel aastal näitavad
viimsilased oma keskkonna
vastu üles rohkem huvi ning
üritusel osaleb rohkem ini-

mesi, sest ainult meie, täiskasvanud, saame olla eeskujuks oma lastele ja nooremale põlvkonnale.
Viimsi noortekeskus tänab
kõiki osalejaid, kes leidsid
võimaluse panustada veidi
aega heakorra loomisele ja
hoidmisele oma koduvallas.
Eriti täname Viimsi heakorra- ja kommunaalametit ning
Anne Talvarit, kes noortekeskust toetas nii hea nõu
kui ka vahenditega.

Mari Tiidus
Viimsi noortekeskuse
noortetöötaja

Sageli ei oska n-ö terves peresuhtes
olevad inimesed täielikult mõista
üksikvanematest sõprade muresidrõõme või anda vastuseid nende küsimustele.
Selleks et üksikvanemad on Eestis
üha suurenev ühiskonnagrupp, kellel
sageli jagub nii muresid kui ka küsimusi, otsustas MTÜ Üksikvanema
Heaks luua portaali, mis mõeldud
üksnes last üksi kasvatavatele inimestele.
Lehe siht on toetada last üksi
kasvatavaid vanemaid moraalselt,
nõustada neid nii juriidilisel kui ka
psühholoogilisel tasandil ning aidata
kaasa ühiskonnas tervete pereväärtuste kujunemisele ja püsimisele.
Registreeritud kasutajatel on lisaks võimalik suhelda foorumites,
lisada ja lugeda kuulutusi ning jagada oma mõtteid teiste sarnases
olukorras inimestega.
„Mõte luua sellist portaali tekkis
läbi iseenda elu. Kuna mul on kaheaastase poja üksinda kasvatamisel
päris suur kogemus, tekkis mõte, et
ehk oleks millestki sellisest ka teistel
sarnases olukorras abi. Kuna mul on
psühholoogiharidus ning võrdlemisi
hea tunnetus ühiskonna vajadustest,
mõjutasid seda otsust ka need aspektid,” räägib portaali looja Kairi Oja.

Portaal on loodud kahasse koostööpartneriga, kellel on õigusharidus ning kes nõustab portaali poole
pöördujaid juriidiliselt.
MTÜ Üksikvanema Heaks
plaanib oma teemaderingi kindlasti laiendada, kõne all on praegu
maakondlike tugikeskuste loomine
üksikvanemaile, samuti nõustamisteenuse laiendamine sotsiaal- ja võlanõustamises.
Maakondlikud tugikeskused on
kavandatud n-ö kommuunipõhimõttel, võimaldamaks üksikvanemail üksteist nii emotsionaalselt
kui ka praktiliselt toetada, näiteks
kommuunipõhine lastehoid.
„Tugikeskuste rajamine oleneb
praegu paljuski projektitoetustest,
st kas meie idee on piisavalt hea, et
seda peetakse vajalikuks toetada”,
räägib Oja.
Alustatakse ka psühholoogilist individuaalnõustamist, mis on
mõeldud neile, kelle mured on suuremad, kui kirjalik vastamine eeldada võiks.
Portaali loojate ootus on üles
ehitada toimiv organisatsioon, mis
suudaks pakkuda reaalset tuge ja
abi sellele ühtpidi kitsale, teistpidi
laiale ühiskonnakihile.
„Tahaksin, et näiteks aasta pärast
võiks sellest kõigest kasvada välja
midagi üle-eestilist, ning et asjal oleks
kaaluandev roll meie ühiskonna kvaliteedi parendamisel”, märgib Kairi
Oja.
Vt www.yksikvanem.com

VT

KUULUTUSED
 Eesti loomakaitse seltsi hoiukodus
Viimsis ootavad päris oma kodu 5
vahvat kahekuust kassilast, mustavalgekirjud ja mitut sorti triibikud.
Saanud parasiiditõrje ja esmased
vaktsiinid. Tel 515 3855, Liina.
 Otsime suveks 8 a poisile Randveres
2–3 korral nädalas (1–2 tundi) asjalikku koduõpetajat matemaatikas ja
eesti keeles. Tasu kokkuleppel. Tel
5664 1166 või kootkas@hot.ee.
 Teeme teile haljastuse, veesilma,
kiviktaimla, istutame heki, külvame
muru, toome mulla. Näitame tehtud
töid. Võime hooldada teie aeda. Tel
5383 1140.
 Tere! Kui vajate lapsehoidjat, võime
alates 20. juunist tulla hoidma teie
last (või lapsi). Kõige nooremad
lapsed, keda seni hoidnud oleme, on
olnud 8kuused, vanimad 6aastased.
Tel 5908 0189 (Tiia), 5345 3655
(Elina). Oleme 13aastased.
 12 a Haabneeme tüdruk otsib kitarri- ja klaveriõpetajat. Palume helistada pärast kella 18, tel 5680 8301.
 Aiad, väravad, terrassid. Aedade
remont. Tänavakivide müük ja paigaldus. Üldehitus. Övera Puit ja
Aed OÜ, tel 5551 9950.
 Teen rullmaterjalist lamekatuseid.
Materjal soodsalt. Tel 5646 9698.
 Pakun raamatupidamisteenust, mis
hõlmab jooksvat raamatupidamist,
erinevate aruannete (sh aastaaruande) koostamist, raamatupidamisalast nõustamist. Hind kokkuleppel.

Tel 5381 3248, e-post raamatupidamisarvestus@gmail.com.
 Aiad, väravad, terrassid. Aedade remont. Tänavakivide müük ja paigaldus. Üldehitus. Övera Puit ja Aed
OÜ. Tel 5551 9950.
 Professionaalne massaaž 1,5 t, 280
kr. Viimsis, Sõpruse tee 9, (hotell
Athena 0-korrusel). Info ja broneerimine 5558 7538.
 Müüa soodsalt kuuseistikuid nii
metsa kui ka hekiks pikkusega 0,2–
1,4 m. Tel 512 1421, 5345 9351.
 Müüa loomasõnnikut 7 t – 1900 kr,
15 t – 2800 kr, mulda, killustikku,
kruusa ja liiva. Tel 5620 0473, 670
1290, e-post taluaed@hot.ee.
 Teeme haljastus- ja korrastustöid.
Tööde teostamise tähtajad lühikesed. Tel 5620 0473, 670 1290, epost ehilam@hot.ee.
 Lõikame ja kujundame sirgeks teie
leht- ja okaspuuhekid. Haljastuse
hooldus. Tel 508 9294.
 Haljastusteenused: muru niitmine,
trimmerdamine, hekkide pügamine ja vormilõikus, väikeaedade ja
haljasalade hooldamine, projekteerimis- ja rajamistööd. OÜ Mets ja
Haljastus. Kontakt: tel 5635 6438,
Kaisa Summel, e-post metsjahaljastus@hotmail.com.
 Alumiiniumkatuseredelid. Tel 515
9155.

 Teostame muruniitmist, hekilõikust,
puude raiet ja haljastusega seotud
töid. Tel 5563 7666.
 Kalavõrkude müük. Tel 5665 3685;
kalavork@hot.ee.
 Torutööd. Vee-, kütte- ja kanalisatsioonisüsteemide remont ja hooldus
korterites ning eramajades. Eramajade ja ühistute küttekulude optimeerimine hoolduse ja filtrite abil.
Kemikaalivabad
filtrisüsteemid.
Info ja tellimine tel 5645 7099.
 Tänavakivide paigaldus Puitterrassid. Haljastustööd. Tel 508 7397.
 Liuguksed ja garderoobid. Hinnad
soodsad. Garantii. Tel 502 9075.
 Terrassid. Sauna puitosad. Piirdeaiad. Kergehitised. Ehitus. Remont.
Siseviimistlus. Plekitööd. Pottsepatööd. Tel 5664 6709.
 Elektritööd. Teostan igasuguse keerukusega elektritöid. Sise- ja välitööd, rikete kõrvaldamine jne. Tel
508 3895. www.elektrik.fie.ee
 Saen ja lõhun halumasinaga 3 m küttepuud tellija juures, vajalik tööstusvool.
Küsige lisainfot tel 503 8134, Ivar.
 Haljasalade kujundus ,hooldus ja
rajamine. Hekkide ja puude hooldus, kujunduslõikus. Tel 508 9294.
 Metalli koristamine, prügi koristamine ja äravedu. Koormavedu väikekaubikuga. Tel 5695 7713, Aleksander.
 Liuguksed ja riidekapid teie mõõtude ja soovide järgi. Tel 522 1151,
www.nagusul.ee.

Säästa kuni 70%

Piirdeaedade,

küttekuludelt!

väravate,

Õhksoojuspumpade müük ja
paigaldus.

Hinnad al 11 750.–

Eesti Takside Klubi Matsh
Show toimub 21.06 kell
12.00 Viimsi pargis(Statoili
vastas).

tel 666 1355.

Vahva üritus kõikidele taksidele olenemata tõupuhtusest!

www.kodukliima.ee

Info www.taksiklubi.ee

väravaautomaatika
müük ja paigaldus.
Toffer Projekt OÜ.
Tel 526 7320,
heidmets@hot.ee

Poolsaare Auto
•
•
•
•
•

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

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

AINULT

90.-
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Olete oodatud meie

Haabneeme kohvikusse

Rohuneeme tee 32, Viimsi, avatud kl 10–21
ja

Telemaja kohvikusse
Gonsiori 27, Tallinn

Pakume:
*Soodsad päevapakkumised
*Pagari-ja kondiitritooted
*Peo- ja peielauad
*Catering-teenus

Teiega koos paremaks!
www.tampe.ee
Info ja tellimine telefonil: 50 277 87; 609 0155

LU M EN

Kaluri tee 5
Haabneeme

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

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

Restoran-Lounge Pärli SUVETERRASS ON AVATUD!
Suviselt kerged eined ning värskendavad kokteilid
ootavad Sind Pirita rannas!
Laua reserveerimine tel. 6835 653 või info@piritaparl.ee

Panoraamröntgen

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

Hammaste
laservalgendus

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

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

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

Bussid:

Ampri tee 9/1, Lubja küla, Viimsi vald, 74010, Harjumaa
www.sambora.ee tel:: 55 530 501 info@sambora.ee

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

- Günekoloogia – sünnitusabi

info@aanelreisid.ee
www.aanelreisid.ee

- Lastehaigused
- Nina-kõrva-kurguhaigused*
- Üldkirurgia-proktoloogia
- Ortopeedia
- Kardioloogia*
- Kopsuhaigused – allergoloogia*
- Psühhiaatria
- Taastusravi*

õlivahetus, filtrite vahetus

- Onkoloogia-mammoloogia

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

- Naha- ja suguhaigused

jahutusvedeliku kontroll

- Anestesioloogia – valuravi

Veermiku remont:

- Hambaravi

sildade kontroll, reguleerimine ja remont
amortisaatorite kontroll ja vahetamine

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

- Plastikakirurgia

akude kontroll, hooldus ja vahetus

pidurite kontroll ja remont

Diagnostika:

- Endokrinoloogia

klaasipuhastusharjade vahetus

- Psühholoogia

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine

Vaktsineerimine

- Logopeed
- Rasedusaegne jälgimine – ämmaemandate vastuvõtud
- Perekool

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

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

- Neuroloogia*

Auto üldise seisukorra kontroll:

Valvetelefon 605 9605, 605 9010

Päevakirurgia:

- Uroloogia

Korraline hooldus:

Haiglaravi
võimalused

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

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

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.

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

Lisainfo: www.fertilitas.ee

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

����������

20

19. juuni 2009

Ostes õli ja filtrid
meilt,
teeme õlivahetuse
52 22 844
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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%
Polarex Balti OÜ on Michelin rehvide
autoriseeritud partner.
Meie asume viimases vasakus angaaris,
vaata teeviidet.
Avatud: E-R 8-18, L 10-15

Suur valik
muruniidukeid ja
murutraktoreid

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

Hooldus ja remont

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

Väike kasvab suureks!
Rikkalikus valikus istikuid, seemneid, lillepotte, mulda, väetist,
aiatööriistu, lemmikloomatarbeid.
20., 21. ja 22. juunil SUUR JAANIEELNE SOODUSMÜÜK
E–R 9–19
L 10–19
P 10–16

OÜ Selteret
Muuli tee 8
Viimsi
Tel. 600 36 86
www.selteret.ee

