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Viimsis uued abivallavanemad >> Loe lk 3

Lauluvõistluse “Viimsi 
Laululaps 2011” tulemused. 
Loe lk 5

Viimsis on juurdunud kena 
traditsioon – juba kuuendat 
aastat esitati nominente 
Viimsi Aasta Naise nimetusele.  

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assot-
siatsiooni VEDA algatatud üritus 
on aastast aastasse viimsilaste seas 
elavat vastukaja pälvinud. Igal aas-
tal on nominentidena esitatud 4–5 
võrratut naist. Aasta Naise tiitliga 
on eelnevatel aastatel pärjatud viit 
tegusat daami, need on Leelo Tii-
svelt, Merike Ennomäe, Ene Mets, 
Piret Kõõra ja Carmen Ott. 

Aasta Naise valimise korralda-
mine on vedakatele väga oluline. 
Olles ise tegusad soovime me, et 
kõik naised saaksid ja julgeksid 
ennast täiuslikult realiseerida. 
Naise roll tänapäeva ühiskonnas 
on tunduvalt laiem kui laste kasva-
tamine. Naine on ka professionaal 
oma erialal, on kaasarääkija ühis-
kondlikus elus. Kõiki neid naiseks 
olemise tahke on vaja osata har-
mooniliselt  ühitada. 

Kindlasti peavad lapsed saa-
ma piisavat tähelepanu – kes 
neid siis veel üle kõige maailmas 
armastaks, kui mitte nende oma 
ema! Kuid tänapäeva targad lap-
sed vajavad laia silmaringiga ja 

arukaid emasid. Kaasaegsel nai-
sel on omandatud eriala, milles ta 
ennast teostab ja elatist (sõltuma-
tust) teenib. Ja et maailm ei vajuks 
patriarhaalse institutsionaalsuse 
all kreeni, on naiste kohus tuua 
nii ühiskondlikule areenile kui ka 
riigitasandile pehmeid, jätkusuut-
likke väärtusi. Ning ringiga taan-
dub naise tegevus taaskord laste 
juurde – püüame maailma pare-
maks muuta just nimelt selleks, et 
meie lapsed selles maailmas elada 
saaksid, et see maailm meie lastele 
elukõlbulikuna säiliks.  

Ennast nõnda mitmekülgselt 
realiseeriv naine ei ole mitte kil-
lustunud, vaid vastupidi – täius-
lik. Tarvis on ausalt tunnetada, 
millisesse tegevusvaldkonda soo-
vitakse kõige rohkem panustada. 
Teha oma tegemisi armastuse ja 
südamega. Teha kõike, mida naine 
suudab ja soovib. 

Aasta Naise valimisega taha-
me me teadvustada naistele nen-
de võtmerolli ühiskonnas. Naise 
tegevus on hindamatu väärtusega, 
kuid vajab ka ühiskonna tuge ja 
mõistmist, võimalust õiglasemale 
soorollide jagamisele.

Seekord toimus Viimsi Aasta 
Naise austamistseremoonia Tsunf-

tijänese sulnis aadlihõngulises sa-
longis. Salongi akustika toetas ime-
list viiuli- ja klaverimuusikat, mida 
esitasid Eve Põder ja Pille Saar. 
Nagu igal aastal, olid kohale kut-
sutud nii nominendid kui ka nende 
esitajad. Nominente oli austama 
tulnud Viimsi Lionsi esindus, Viim-
si Vallavalitsuse ja volikogu, RMK 
Viimsi loodusmaja ja Viimsi Pen-
sionäride Ühingu esindajad. Kü-
laliste seas oli VEDA ettevõtmiste 
toetajaid Viimsist ja kaugemalt – 
Tartu EDA, Kaja Kallas riigikogust 
ja Ireen Reilandt Dr.Hauschka Bal-
tikumi esindusest.

Nominentideks oli esitatud 
viis imelist naist: Rannarahva 
Muuseumi direktor Riina Aasma, 
Rannarahva Muuseumi turundus-
juht Eha-Kai Mesipuu, valla spor-
ditöö koordinaator Tiia Tamm, 
Viimsi Huvikeskuse direktor Ita-
Riina Pedanik ning Comarketi 
müüjanna Ülle Indre. Oli neid, 
kelle amet eeldab nähtavalolekut, 
kuid kes oma erilise sisemise sära 
ja südikusega silma on hakanud. 
Hea meel oli selle üle, et on osa-
tud märgata ka sellist naist, kes 
lihtsalt teeb oma igapäevast tööd, 
kuid sellise nakkava rõõmuga, mis 
ümbritsevatesse positiivsust kül-

vab. Tunnustamist olid väärt kõik 
nominendid.

VEDA esimene president Me-
rike Immato tervitas nominente 
südamlike sõnadega: 

“Teie, nominendid, teate, et 
elu koosneb väikestest asjadest. 
Ka kõige suuremad lood on saa-
nud reaalsuseks vähehaaval. Et 
nii, nagu veedame oma tunde, nii 
loome oma aastaid. Ja aja jooksul 
viivad väikesed valikud suurte ta-
gajärgedeni.

Teate, et pole vähetähtsat päe-
va. Et oluline on küll sihtpunkti 
jõudmine, kuid veelgi olulisem 
on teekond sinna ning maastik ja 
reisiseltskond. Et elu ei ole proov, 
vaid võimalus üks ja ainus kord 
lavale astuda.

Olete avatud, seega julgete 
jagada. Olete mõtestanud oma te-
gevuse ja sidunud selle südame-
häälega. Olete elanud ehedalt ja 
väärikalt. Olete pannud oma aja, 
energia ja võimed tegemaks vah-
vaid asju. Olete hinnanud olulisi 
hetki. Loodan siiralt, et olete leid-
nud ka aega mõtisklemiseks. Sest 
kunagi ammu on öelnud Marcus 
Aurelius: Sinu õnn sõltub Sinu 
mõtete kvaliteedist.”

Ene Lill

Viimsi Aasta Naine 2010 
on Ita-Riina Pedanik

Nominendid koos VEDA daamidega, keskel Aasta Naine Ita-Riina Pedanik tütrega.

Tule talgutele!
Üle Eesti käib osalejate kirjapanek 
7. mail toimuvatele Teeme Ära talgu-
tele. Talgutele saab end kirja panna 
veebilehel www.teemeara.ee, Swed-
banki kontorites ja esimest korda ka 
pangabussis.

Harjumaal oodatakse rõõmsaid talgulisi näi-
teks Keila jõge, Kloogaranda, Rocca Al Mare 
Vabaõhumuuseumi või Paldiski linna puhasta-
ma. Lisaks suurtele talgutele on kavas mitmeid 
külatalguid, kus inimesed teevad korda enda 
kodukandi, näiteks Koidu küla, Kehra mäles-
tuskivi, Prangli saare või Kõue rahvamaja ümb-
ruse. Samuti toimub Harjumaal mõttetalguid ja 
Laulasmaal õpetatakse talgu korras ka suppi val-
mistama. Hoogsale talgutööle lisaks söödetakse 
Harjumaa talgulistel kõhud täis, pakutakse mee-
lelahutust ning mõned talgud üllatavad osalejaid 
loosimiste ja muude meenetega.

Teeme Ära talgupäeva kodulehele on juba 
üles pandud ka esimesed talgulood, ent Eesti 
Rahva Muuseumiga koos korraldatav talgulugu-
de kogumise veebiretk kogub alles hoogu. Tal-
gulugusid saab sisestada 13. maini Teeme Ära 
veebilehel www.teemeara.ee, samas saab lugeda 
ka teiste lugusid. 

Muuseumiööl on 
uksed lahti 
14. mail toimub Eestis kolmandat aastat 
järjest muuseumiöö. Ligi 200 muuseumi 
ja mäluasutust avavad sel ööl uksed. 

Tänavu Tallinna kui Euroopa kultuuri-
pealinna programmi kuuluval muuseu-
miööl avavad Eesti muuseumid ja teised 
mäluasutused tasuta külastusteks oma uk-
sed kell 18–23. Tallinnas sõidab muuseu-
mide vahel ringi tasuta muuseumiöö buss.

2009. aastal oli muuseumiöö juhtlauseks 
“Öös on asju”, 2010. aasta teema oli “Öös 
on lugusid”. Tänavusel Euroopa kultuuri-
pealinna aastal on selle teemast tõukuvalt 
tunnuslauseks valitud “Öös on aardeid”. 

Merepõhjast ja maapõuest välja tulnud 
muistsed aarded on tänapäeval enamas-
ti hoiul muuseumides, aga aarded pole 
mitte üksnes kuldmündid ja hõbetaalrid, 
vaid meie kultuuripärand laiemalt. Muu-
seumiöö eesmärk on pakkuda võimalust 
avastada ja taasleida aardeid nii ajaloo va-
nematest ja eksootilisematest kui ka täna-
päevasematest ja argisematest kihtidest.

Seni on selleaastasel muuseumiööl 
kaasalöömisest teatanud 154 muuseumi, 
lisaks muud näitusekohad, riigiarhiiv ja 
mitu kirikut.

Epp Alatalu
muuseumiöö koordinaator
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende 
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis leht ei ilmu.

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

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

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Makett: Dreamers OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 
6. mail

Küsimustele vastab Viimsi valla õigus-
nõunik Gunnar Kender

Milline näeb välja vallavalitsuse õigusnõu-
niku üks töine argipäev? Milliste teemadega 
kõige rohkem tuleb tegeleda? 

Õigusnõuniku peamine ülesanne on valla 
esindamine kohtutes nii haldus- kui ka tsiviil-
vaidlustes. See tegevus võtabki ära suurema osa 
ajast, kuna kaevata Viimsi vallas armastatakse 
ja selles ametis mul asendaja puudub, kui just 
mõnikord sõltuvalt töömahust ja muudest asja-
oludest ei osteta vastavat teenust sisse. Samas 
valmistan ette mõningaid vaideotsuseid (vaie 
iseenesest on küll eriline sõnamonstrum!), aitan 
vajadusel koostada vastuseid ja lahendada muid 
tõusetunud õigusalaseid probleeme. Vallakant-
selei koosseisus on veel ka jurist, kes põhiliselt 
tegeleb lepingute ja riigihangetega. Tööd jagub 
mõlemale piisavalt, selles ei maksaks vallako-
danikel kahelda.

Kas annad juriidilist nõu ainult vallava-
litsusele või peab ka vallakodanikega neil tee-
madel suhtlema ja selgitusi jagama?

Põhimõtteliselt annan juriidilist nõu vaid 
vallavalitsusele ja vajadusel volikogule. Õigus-
nõunikul ei ole vastuvõtuaegu ja vallakodanikke 
ma paraku ei nõusta. Vallavalitsusel puudub res-
surss tasuta (ja ka tasulise) õigusabi andmiseks 
avalikkusele, selleks tuleb pöörduda palgaliste 
õigusnõustajate poole. Tihtilugu poleks selline 
nõustamine ka eetiline, kui tegu on vallakodani-
ke omavahelise vaidlusega. 

Vajadusel esindad valda kohtus. Millised 
on olnud ühelt poolt kõige põnevamad, teisalt 
kõige raskemad kohtuasjad? 

Emotsionaalselt raskemad on kohtuistungid, 
kus vastaspooleks on inimesed, kelle soovid ise-
enesest on arusaadavad, kuid paraku seadused ei 
võimalda nende täitmist. Kurnavad on aga koh-
tuasjad, mille käigus hakkab juba nii endal kui 
ka kohtul siht silme eest kaduma. Ma pean sil-
mas mõnda haldusasja, kus tundub, et äriühingu 
“juhtimise” vähemalt kohtuasjaga seonduvates 
küsimustes on enda kätte võtnud õigusabi osu-
tav esindaja, mitte aga juhatus. Kohtus saab 

VALLAMETNIK VASTAB

Õigusnõunik Gunnar Kender

vaidlustada peaaegu kõike, aga teinekord oleks 
mõistlikum hetkeks maha istuda ja mõelda, 
kuhu selline tegevus peale suurte menetlusku-
lude arve lõpuks viib. Seda isegi juhul, kui koh-
tulahend peaks kaebajale soodne olema. Mee-
nuvad ka kaebused, mille esitamiseks sisuline 
alus üldse puudus. Mõnikord jääb küll mulje, et 
Andrese ja Pearu ajad pole kuhugi kadunud…

Huvitavad on aga kohtuasjad, mis välju-
vad nn tavarutiinist, ja eriti need, mis nõuavad 
seisukohavõttu Riigikohtu poolt, mis tähendab 
mingis asjas ühtse kohtupraktika kujundamist. 
Selliseid kohtuasju on Viimsi vallas olnud ja ka 
hetkel on Riigikohtu menetluses valla kassat-
sioonkaebus, milles lehe ilmumise ajaks peaks 
otsus olema langetatud.

Kas meenub mõni kohtuprotsess, mille pöö-
ramine valla kasuks erilist head meelt tegi?

Eks peaaegu iga kohtuasi erineb natukene 
teistest ja iga positiivne lahend pakub rahuldust, 
kui selle saavutamiseks tuleb veel ka veidi vae-

va näha. Aga mainida võiks näiteks ühte kaebust 
teenistusse ennistamise nõudes. Siin polnud kü-
simus selles, et sai kaebajale “ära teha”, vaid 
lihtsalt mu sisemise veendumuse kohaselt ei 
oleks kaebuse rahuldamine olnud õiglane. Õn-
neks jõudsid samale järeldusele ka kõik kolm 
kohtuinstantsi.

Millised kohtuvaidlused praegu käsil on?
Hetkel on pooleli mitu kaebust, millega on 

vaidlustatud nn rohevõrgustiku teemaplanee-
ring, rida kaebusi kinnistute sihtotstarbe mää-
ramises ja veel üht-teist. Tavaliselt aga ongi 
enamus kohtuvaidlusi seotud erinevate planee-
ringute vaidlustamisega.

Kui kaua oled juba Viimsis ametis olnud? 
Mis siin köidab? Millistes rollides oled olnud 
varasematel tööpostidel?

Ametis olen alates 17. maist 2007. Mõnes 
mõttes on tore see, et elades ka ise Viimsis tuleb 
igapäevaselt tegeleda just koduvalda puuduta-
vate küsimustega. Enne vallavalitsusse tulekut 

olen väga pikka aega toimetanud peamiselt 
eraõiguse vallas väga erinevate tegevusaladega 
äriühingutes (nt pangandus, kinnisvara, tööstus, 
transiit, kaubandus), mistõttu pakuvad avalikus 
teenistuses esilekerkinud probleemid oma uud-
suse tõttu ikka veel huvi.

Mis laiemas plaanis seoses tööga muret 
valmistab?

Juristina valmistab muret meie õigusaktide 
kvaliteet. Rahul ei saa olla liiga kergekäelise 
muudatuste sisseviimisega ja eriti juhtudega, 
mil mõnda seadust on ette valmistatud aastaid 
ja siis asutakse seda muutma veel enne jõustu-
mist. Eriti kurb on aga see, et nii mõnigi kord 
on õigusaktide tekst mitmeti mõistetav või suisa 
arusaamatu. Ühe viimase näitena meenub maa-
põueseaduse § 60 lõige 1, mille kohaselt on tea-
tud isikutel võimalus kaevist kaubastada…

Kui juba tegevjuristid ja mingi eluala prakti-
kud loevad mõnda paragrahvi ja ei mõista selle 
sisu, siis mida peab tegema n.-ö tavainimene? 
Seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest, 
aga seadusest mittearusaamine…?

Paluks veidi ka isiklikku poolust avada. 
Kuidas vabal ajal meelt kosutad ja end vor-
mis hoiad?

Kasutades väljendit ühest Pauligi telereklaa-
mist – I read a lot. Üritan võimalusel ka teatris 
käia, kuid viimasel ajal kahjuks harvemini.

Soojemal ajal meeldib jalgrattaga sõita, sel-
leks on vallas õnneks iga aastaga üha paremad 
võimalused. Sama ei saa ma paraku vaatamata 
teatud arengutele öelda ühe KORRALIKU jõu-
saali kohta, milles oleks avarust… Kahetsusega 
meenutan omaaegse Bodyzone´i jõusaali kadu-
mist endisest Pirita rannahoonest.

Alati olen nõus ka reisima ja eriti just mõ-
nele “soojale maale”. Viimasel ajal on rohkem 
tõmmanud Aasia kanti, aga neid paiku, kuhu 
minna tahaks, on ikka väga palju. Euroopast 
rääkides on üks meelispaiku Kreeta saar, kuhu 
ikka ja jälle tagasi kutsub.

Lõpuks kasutan võimalust ja soovin kõigile 
lugejatele tervet mõistust ja häid munadepühi!

Küsis 
Jüri Leesment

Rännumees Gunnar Kender Tais, Koh Changi saarel.

Õnnitlen 
Viimsi Teataja toimetust ja ajalehe lugejaid  

Viimsi valla häälekandja 

20. sünnipäeva puhul!
Valla häälekandjana ilmus Viimsi Teataja 

esmakordselt aprillis 1991. aastal.

Vallalehe Viimsi Teataja esimene toimetaja
Hillar Pappel

Pensionäri tulumaksuvaba tulu
Pensionäri tulumaksuvaba tulu 2011. aastal on maksimaalselt 336 
eurot kuus. 

Tulumaksuseaduse kohaselt on riikliku pensioni maksuvaba tulu 
2304 eurot aastas ehk 192 eurot kuus. Järelikult see osa pensionist, 
mis ületab192 eurot kuus, kuulub tulumaksustamisele. Samal ajal on 
nii töötaval kui ka mittetöötaval pensionäril õigus ka üldisele maksuva-
bale tulule, mis on 1728 eurot aastas ehk 144 eurot kuus. Seega pen-
sionär võib saada maksuvabalt kokku kuni 336 eurot kuus.

Üldise maksuvaba tulu arvessevõtmiseks peab mittetöötav pen-
sionär esitama avalduse elukohajärgsele pensioniametile. Avalduses 
(blankett on saadaval ka www.ensib.ee) peab kindlasti olema märgi-
tud avaldaja nimi, isikukood, elukoht ja kuu ning aasta, millest alates 
soovitakse maksuvaba tulu arvestamist. Allkirjastatud avalduse võib 
saata posti teel või ise pensioniametisse kohale viia.

NB! Kui mittetöötav pensionär on avalduse pensioniametile juba 
korra esitanud, siis iga pensionitõusu järel või uue aasta saabudes uut 
avaldust esitada pole vaja. 

Töötav pensionär peab valima, kas ta soovib lubatud tulumaksuvaba 
osa arvestamist töötasult või pensionist ja esitama avalduse vastavalt 
tööandjale või pensioniametile. Mõlemas kohas seda teha ei saa.

Näiteks: 
a) kui töötav pensionär on esitanud avalduse tulumaksu vabasta-

mise kohta tööandjale, siis üldist tulumaksuvaba tulu arvestabki palga 
maksmisel tööandja. Kui samal ajal tema pensioni suurus on näiteks 
288 eurot, siis 192 eurot sellest on maksuvaba ja 96 eurolt peetakse 
kinni tulumaksu 21%;

b) kui töötav pensionär esitab kõnealuse avalduse pensioniametile, 
siis on tulumaksuvaba kuni 336 euro suurune pension ning tulumaks 
peetakse kinni tööandja juures kogu töötasult.

Elve Tonts
Sotsiaalkindlustusameti avalike suhete juht

Teadaanne
Muuga küla üldkoosolek toimub 18. mail Muuga sadama hoones 
Maardu tee 57 I korruse saalis. 

Päevakorras: külavanema valimine ja Muuga küla arengukava al-
gatamine. 

Külavanema kandidaatidest anda teada eelnevalt e-posti aadressil 
enno@viimsivv.ee või kirjalikult koos kandidaadi nõusolekuga Viimsi, 
Nelgi tee 1.

Viimsi Vallavalitsus
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Mullu, 19. novembri 
Viimsi Teatajas ilmus lugu 
sellest, kuidas Püünsi 
Kooli juures on krundi 
omanik valla maale 
istutanud sireliheki ja 
rajanud kiviaia. Tänaseks 
on osapooled – vald ja 
Tiit Orissaar – saavutanud 
sõbraliku kokkuleppe 
ning leiavad, et see, 
kuidas toimetada tee ja 
krundi vahelisel maal, on 
tegelikult hoopis laiem 
probleem ning puudutab 
paljusid valla elanikke.

Eelmise nädala neljapäeval 
toimus vallavalitsuses kohtu-
mine, kus vallavanem Haldo 
Oravas ja Metsavindi tee 2 
krundi omanik Tiit Orissaar 
jõudsid kokkuleppele vaid-
lusaluse kiviaia osas. Vald on 
nõus korrigeerima teemaa pii-
re nii, et see muutub munitsi-
paalmaaks ning tee ja kinnistu 
vahele jäävat maad saab eras-
tada. Seega jääb ilus kiviaed 
alles. Tiit Orissaar ütles, et 
tema poolt polnud see tahtlik 
maa hõivamine, vaid tegu on 
ajalooliste põhjustega, kuna 
kunagi olid krundi piirid maa-
mõõtja poolt maha märgitud 
teisiti.

Mõlema osapoole arvates 
on tegu laiema probleemiga, 
mis puudutab paljusid viimsi-
lasi. “Alati, kui on plaanis mi-

Kuidas toimetada tee ja 
krundi vahelisel maal?

dagi väljaspoole oma krundi 
piire rajada, on mõistlik val-
laga ühendust võtta,” rõhutas 
vallavanem Haldo Oravas. 
“Kui inimene rajab midagi 
väljaspoole oma aeda, siis 
peab ta arvestama, et teatud 
riskid on olemas. Nii võib tee 
kinnistul asuda maa sees mingi 
trass või on kavas sinna tulevi-
kus trass rajada, nii et näiteks 
suuri puid pole mõistlik teede 
äärde istutada. Kuid ka tee üm-
berehituse projekteerija peab 

kindlasti käima koha peal, 
vaatama olukorda looduses ja 
inimestega läbi rääkima,” ütles 
Haldo Oravas. 

Samas rõhutas vallavanem, 
et Eestis on aedlinnades alati 
olnud tava, et kinnistu omanik 
hooldab tee ja krundi vahele 
jäävat maad. Vastava kohus-
tuse sätestab Viimsis ka valla 
heakorraeeskiri. 

“Valla poolt on kindlas-
ti soov, et inimesed ei piiraks 
teeäärseid haljasalasid suurte 

kividega – see segab oluliselt 
talvist teehooldust ja lumeko-
ristust,” ütles kommunaalame-
ti juhataja Mart Kraut.

Kohtumisel leiti, et teema 
vääriks vallaelanike poolt laie-
mat arutelu ning tagasiside on 
igati teretulnud. Kellel on neil 
teemadel häid mõtteid, palu-
me kirjutada Viimsi Teatajale 
(vt@viimsivv.ee) – me edasta-
me need vallavalitsusele ning 
võimalusel kajastame ka lehes.

Jüri Leesment

Haldo Oravase ja Tiit Orissaare kohtumine kujunes pikemaks aruteluks.

12. aprillil kinnitas Viimsi 
vallavolikogu vallavanem 
Haldo Oravase ettepane-
kul ametisse uued abival-
lavanemad. 

Riigikogus tööle asunud Urve 
Palo asemele asub Isamaa 
ja Res Publica Liitu kuuluv 
Viimsi vallavolikogu liige ja 
endine siseministri nõunik 
Jan Trei, kes hakkab koordi-
neerima ja juhtima hariduse, 
kultuuri ja sotsiaalvaldkonda. 
Planeerimisvaldkonna abival-
lavanemana kinnitati ametisse 
Sotsiaaldemokraatlikku Era-
konda kuuluv Margus Talsi.

“Täna volikogus abival-
lavanemateks kinnitatud Jan 
Trei ja Margus Talsi olid seni 
volikogu ning eelarve- ja aren-
gukomisjoni liikmed, kes on 
Viimsi elu ja oluga pikka aega 
kursis. Janil on ka varasem val-
lavalitsuses töötamise kogemus 
olemas, millest on uues ametis 
kindlasti kasu,” ütles Viimsi 
vallavanem Haldo Oravas.

“Viimsi valla üheks suure-
maks probleemiks on kooli- ja 
lasteaiakohtade nappus,” ütles 
abivallavanem Jan Trei. “Esma-
tähtsaks tegevusvaldkonnaks 
on uute lasteaia- ja koolikoh-

Viimsi uuteks abivallavanemateks said 
Jan Trei ja Margus Talsi

tade juurdeloomine. Tahame 
lõpule viia kahe uue lasteaia 
rajamise. Samuti tuleb kohe 
hakata tegelema uue algkooli 
juurde ehitamisega. Viimsis on 
enamike Eesti piirkondadega 
võrreldes väga palju lapsi ning 
seetõttu on eriti tähtis Viimsi 
valla koolivõrgu ja koolieelsete 
lasteasutuste võrgu arengukava 
ellu viimine, et kaasa aidata pii-
savate lasteaia- ja koolikohtade 
loomisele lähitulevikus.”

Abivallavanem Margus 
Talsi sõnul tuleb uutes pla-

neeringutes enam tähelepanu 
pöörata avalikku kasutust leid-
va taristu arendamisele. “Pla-
neeringutes peaksid leidma 
kindlasti oma koha hariduse, 
kultuuri ning sportliku vaba aja 
veetmisega seotud objektid,” 
märkis  Margus Talsi. ““Ton-
dilosside” aeg Viimsi keskuses 
peaks ümber saama. Viimsi-
lastel peaks olema võimalus 
vahetumalt merega suhelda, 
mööda mereäärset promenaadi 
liikudes ja mereäärseid avalik-
ke objekte külastades. Viimsi 

tugevuseks elukeskkonnana on 
merelähedus ja looduslähedane 
elukeskkond, kuid ka tugev inf-
rastruktuur.”

Jan Trei on lõpetanud Tal-
linna 21. Kooli ning Tartu Üli-
kooli Õigusinstituudi õigus-
teaduse erialal. Jan Trei on 
Viimsi elanik 2006. aastast.

Margus Talsi on lõpetanud 
Kiviõli I Keskkooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli majandustea-
duskonna. Margus Talsi on 
Viimsi elanik 1996. aastast.

VT

Abivallavanem Jan Trei.                                               Abivallavanem Margus Talsi.

Nargenfestivali 
piletid saadaval
Nargenfestival on säravaim suvine kultuurifes-
tival Eestis. Alates tänasest on võimalik tutvuda 
Nargenfestival 2011 kavaga veebis aadressil 
www.nargenfestival.ee ning osta pileteid Pileti-
levi müügikohtadest. 

Nargenfestivali 2011. aasta hooaeg on mitmekesine ning 
sisaldab ka mitmeid esiettekandeid. Kavas on kolm oo-
perit ja missad Noblessneris, Kreegi päevad Haapsalus, 
kolm teatrilavastust Naissaarel, merepäevade kontserdid, 
kammerkontsert Suurgildis ning Pärdi päevad Tallinnas. 
Festival algab Haapsalus 3. juunil Kreegi päevadega ja 
lõppeb septembris Pärdi päevadega.

Juunis toimub Noblessneri valukojas Timo Steineri 
ooperi “Kaks pead” esiettekanne. Naissaarel Omari küü-
nis leiab aset eksklusiivne tantsuetendus Shel Silversteini 
kultusteose “Helde puu” ainetel, mille muusika on festi-
vali kunstiline juht Tõnu Kaljuste tellinud Tauno Aintsilt. 
Naissaarel saab näha maailmakuulsa Itaalia maskiteatri 
Pantakin Company etendust “Arlekiin Don Giovanni”. 5. 
augusti tähistatakse valukojas Anti Marguste 80. juubelit 
esietendusega “Monoloogid”. Augusti lõpus etendub Nob-
lessneris Rahvusooper Estoniaga koostöös Wagneri ooper 
“Parsifal”.

Nargenfestival jätkab oma pikaajalist koostööd Nor-
dea pangaga, kes on aastaid olnud festivali peasponsor. 
Sel aastal leiate mitmed festivali üritused Euroopa Kul-
tuuripealinn Tallinn 2011 programmist. Nargenfestival on 
2006. aastast olnud üks meeldejääv meretagune ja mere-
äärne suvepidu.

Kõikidele Nargenfestivali mandril toimuvatele üritus-
tele on võimalik Nordea Gold kaardiomanikel lunastada 
–20% ja Platinum kaardi omanikel –30% soodsama hin-
naga pääsmeid.

Festivali purjed heiskab Nordea!
Kontakt:

Kadri Tikerpuu
tel 510 1723 

tikerpuu@msn.com, www.nargenfestival.ee

Projektitoetusete 
saajad selgunud
19. aprill selgusid avatud noortekeskuste (ANK) 
projektikonkursi 2011 tulemused Harjumaal. 
Tublimad projektikoostajad on selgunud ning 
projektitoetusteks ettenähtud summa jagatud.

Projekte esitati käesoleval aastal konkursile kokku 38, mis 
on tublisti enam kui mullu. Kokku taotleti toetust nende 
projektide elluviimiseks 82 371,64 eurot, hindamiskomis-
jonil oli võimalik jagada seda aga vaid 51 111 euro ulatu-
ses. Seega saavad oma tegevuste läbiviimiseks lisaraha 24 
erineva projekti meeskonnad 17 Harjumaa omavalitsuses, 
sealhulgas ka Tallinnas.

Viimsi vallast pälvis toetuse MTÜ Viimsi Huvikeskuse 
projekt Viimsi noorte ekstreempäev ZUP koos Noorteööga 
sisehallis. Ürituse toimumise kohad on Viimsi Skatepark 
ja Laidoneri mõisa juures. Projektijuhtideks on Kristiina 
Puudersell, Kerli Roosi ja Kadi Vahtra. ANK projektitoe-
tuse summa on 2482,16 eurot, sellele lisandub omafinat-
seering 650 eurot.

VT

Tänuavaldus Naissaarelt
Avaldame tänu Viimsi vallavanemale Haldo Oravasele ja abi-
vallavanemale Endel Lepikule, kes aitasid meid raskes olukor-
ras, kui toit oli saarel otsa lõppenud ning ühel meist oli vaja 
saarele tagasi saada. Seda tehti kohe, kui olime hommikul 
Haldo Oravasele helistanud, kuna piirivalvelt me seekord abi 
ei saanud. Aitäh!

Peedo Lehtla ja Mauri Nübum
Naissaarelt

Toimetuselt: Asi käis nii, et Viimsi Vallavalitsus tellis transpor-
di MTÜ Tallinna Veespordi Klubilt. Viimased võtsid oma paadi 
Haabneemest (Rohuneeme sadamast vette ei pääsenud, ku-
na jää oli ees), sõitsid Tilgule ja tegid reisi ära.
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Rahvaga või 
rahvata?
Hiljaaegu toimus Lääne-Virumaal Palmses 
esinduslik kokkusaamine, kus arutati põhjuste 
ja lahenduste üle, mis puudutavad demograa-
filisi ning majanduslikke arenguid – eelkõige 
maakondade seisukohast vaadatuna. 

Kohal olid nii riigi, ministeeriumite kui ka omavalitsuste 
ja maakondade esindajad. Peamiseks märksõnaks kujunes 
piiriülene koostöö.

Kuhu seada piirid ja mida pidada koostöö all silmas, 
on muidugi igaühe isiklik valik, ent pole ilmselt kellelegi 
uudis, et täna on mitmedki eestimaalased otsustanud oma 
tuleviku siduda mõne välisriigiga ja mitte vähe pole neid-
ki, kes oma igapäevase leiva teenimiseks peavad sõitma 
Eestimaa eri paigust suurematesse keskustesse. Teadlaste 
ja demograafiaspetsialistide ülevaated avasid arvudes sel-
le nn pendelrände tegeliku mahu ja lähituleviku trendid. 

Keegi ei kahtlegi selles, et ühtsuses peitub jõud ja suu-
rema inimhulgal on lihtsam kulusid optimeerida kui ük-
sikisikul… Ent kas on see ainus võimalik lahendus? Kui 
väljaränne on tänane reaalsus, siis võime liita valla valla 
järel, kuid probleemi olemus jääb samaks – inimesed otsi-
vad elatusvõimalusi mujalt.

Huvitava paralleelina mõjub võrdlus ärimaailmaga. 
Ettevõtluses on klient olulisim lüli tulemuste saavutami-
sel – temaga suheldakse, otsitakse tagasisidet, tehakse pü-
sikliendisoodustusi jms, s.t hoitakse suhteid. Kui vaadata 
sama omavalitsuste suunalt – kas jagatakse piisavalt infot, 
kas on ühendust võetud registris elukohta muutnud ini-
mestega ja uuritud elukohavahetuse põhjusi või tehakse 
ahvatlevaid pakkumisi jääjatele? Ilmselt annaks mõndagi 
veel teha. Ja tehaksegi. 

Eestis on loodud unikaalne maakondade arenduskes-
kuste võrgustik, mille peamine ülesanne ongi piirkonda-
de iseärasusi ja tugevusi tundes aidata kaasa konkreetse 
piirkonna arengule ning jätkusuutlikkusele. Üha enam on 
ka arenduskeskuste poole pöördunud nii ettevõtted kui ka 
aktiivsed kodanikuühiskonna liikmed päringutega leida 
koostöövõimalusi riigipiiri tagant. Üheks põhjuseks uute 
kontaktide loomise ja heade praktikate omandamise vaja-
dus, teisalt aga on selline koostöövorm oluline, hoidmaks 
sidet nendega, kes hetkel viibivad eemal ning vajavad n.-ö 
koduseinte toetust. Olgu selleks õigusabi, sotsiaalsed tugi-
struktuurid või infoedastus.

Endine siseminister Marko Pomerants mainis koosvii-
bimisel tabavalt: “Olla rahvaga või rahata maakond?” Ja 
tal oli õigus – selleks, et maakonnad suudaksid olla atrak-
tiivsed, luua uusi väärtusi ning pakkuda kodukohta pikaks 
ajaks, ei piisa vaid administratiivsete struktuuride olemas-
olust, peamiseks jääb inimeste eneste tahe midagi muuta. 

Kuigi ettevõtluses nähakse Eesti potentsiaali eelkõige 
ekspordi näol, on riigile tervikuna kindlasti vajalik enamat 
kui meritokraatlike nägemuste realiseerumine. Vajalik on 
algatus, tahe ja pealehakkamine. Uuringute kohaselt on 
üheks peamiseks põhjuseks, miks häid ideid ei teostata, 
mitte finantsvahendite puudus, vaid pelgus oma mõtteid 
jagada ja ellu viia. Siinkohal meenutaks taas arenduskes-
kuste poolt pakutatavat – koolitusest äriprojekti nõustami-
seni, kontaktide jagamisest organisatsiooni põhikirjadeni. 
Seda kõike tasuta, vaid pealehakkamise eest. Korrates 
kokkusaamisel kuuldud mõtet – kuigi täna näitab statis-
tika väljarände kasvu, on selle tulemusena võimalus näha 
oma võimaluste potentsiaali eelkõige piirideüleses koos-
töös. Rahvaga või rahvata maakond – väga loodan, et kaa-
lukauss vajub esimese valiku suunas ühisel jõul.

Kaido Kallikorm
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus SA

Küsimustele vastab Viimsi 
valla piirkonnapolitseinik 
Steven Rehelem.

Enne Viimsi asjade juurde 
asumist palun tutvusta en-
nast veidi – kust oled pärit, 
kus õppinud, milline on ol-
nud varasem teenistuskäik?

Olen pärit Lääne- Virumaalt 
Rakverest, kust pärast keskkoo-
li lõpetamist asusin 2004. aastal 
õppima Sisekaitseakadeemia 
Politseikolledžisse. Esimesed 
töökogemused sain juba kooli 
kõrvalt praktiseerides ja suve-
vaheaegadel töötades. Nimelt 
esimesest kahest aastast po-
litseinikuks õppides möödus 
pool sellest ajast praktiseerides 
nii Rakveres, Narvas, Narva- 
Jõesuus kui ka Tartus. Enne 
Viimsi piirkonnapolitseinikuks 
hakkamist olin tööl Ida Polit-
seiprefektuuri Rakvere polit-
seiosakonna patrullteenistuses 
ja hiljem Tallinnasse kolides 
Julgestuspolitseis. Hetkel olen 
lõpetamas magistriõpinguid 
Sisekaitseakadeemias sisejul-
geoleku erialal.

Oled Viimsis töötanud juba 
üle nelja kuu. Milliste küsi-
mustega on selle aja jooksul 
kõige rohkem tulnud rinda 
pista?

Piirkonnapolitseiniku töö 
on eriline juba oma ülesanne-
te poolest. Meie töö hõlmab 
endas avaliku korra tagamist, 
tööd alaealistega, liiklustur-
valisuse toestamist ning eri-
nevate õigusprobleemide ja 
situatsioonide lahendamist, 
väljaselgitamist ja ennetamist, 
kus läbivaks märksõnaks on 
suhtlus kogukonnaga. Nelja 

Saame tuttavaks – piirkonna-
politseinik Steven Rehelem

kuu jooksul on enam tulnud 
rinda pista vargustega, asjade 
rikkumiste, kahjustamistega ja 
öörahu rikkumistega.

Elanikud on pöördunud 
meie poole ka küsimustega 
kriminaalmenetluse edene-
mise kohta, kus nad on me-
netlusosalised olnud. Selliste 
küsimustega peaks vajadusel 
ühendust võtma kriminaalme-
netlust läbi viiva uurija poole. 
Piirkonnapolitseinik ei menet-
le kriminaalasju ega saa neid 
asju ka kommenteerida. 

Millised on politsei poolelt 
vaadatuna üldse valla kõige 
tõsisemad probleemid ning 
milliseid lahendusi välja pa-
kute?

Viimsi vald on iseenesest 
rahulik piirkond. Samas hak-
kab periooditi silma erinevad 
vargused. Näiteks talvepe-
rioodil sagenesid lumelabidate 
vargused, suviti sagenevad aga 
jalgrataste ja muude järelval-
veta jäetud esemete vargused. 
Sellest tulenevalt on soovitus-
lik mitte jätta väärtuslikke asju 

valveta. Politsei jaoks on alati 
oluline ka alaealistega seonduv 
ja liiklusturvalisuse tagamine.

Kindlasti pöördutakse politsei 
poole vahel ka selliste asjade-
ga, mida teie ei lahenda. Ehk 
aitab mõni näide seda vältida.

On esinenud mitmeid juh-
tumeid, kus inimestel näiteks 
lahutuse käigus või tsiviiltehin-
gute raames tekivad vaidlused 
vara jagamise suhtes, millega 
pöördutakse ka meie poole. Po-
litseil puuduvad pädevus ja õi-
gus tsiviilküsimusi lahendada. 
Sellisel juhul tuleks pöörduda 
tsiviilkorras kohtusse.

Kindlasti peaks politsei 
poole pöörduma alati, kui 
oleks vajalik politsei kohane 
sekkumine. Sellisel juhul ta-
sub helistada politsei tasuta lü-
hinumbril 110. Sellisteks juh-
tumiteks võiksid olla näiteks 
sattumine varguse või mõne 
muu kuriteo ohvriks ning nä-
hes pealt süüteo sooritamist. 
On esinenud juhtumeid, kus 
on teatatud joobes juhi kahtlu-
sest ning politseipatrulli poolt 

seda infot kontrollides on see 
ka kinnitust leidnud.

Teistes olukordades ja juh-
tumites ning tähelepanekutest, 
mida politsei peaks teadma 
või kus oma abi osutada, saab 
pöörduda kohalike piirkonna-
politseinike poole kas telefoni 
või e-posti teel või tulles vas-
tuvõtuaegadel kohale. Viim-
si vald kuulub Pirita-Viimsi 
teeninduspiirkonda ja Viimsi 
valda teenindavad piirkonna-
vanem Veiko Vettik ja piirkon-
napolitseinikud Aivar Sepp ja 
Steven Rehelem.

Mida peaksid inimesed ise te-
gema, et elu vallas rahulikult 
kulgeks?

Kuna kätte on jõudnud ke-
vad ja välja on võetud oma ka-
herattalised sõiduvahendid, siis 
tahaksin tähelepanu pöörata 
jalgratastel, rolleritel, mopeedi-
del jms liiklejatele. Tahan rõhu-
tada, et rolleritel ja mopeedidel 
sõitjatel on endiselt kohustus 
kanda kiivrit. Jalgrattaga sõitja-
tele on see tungivalt soovituslik 
ja lausa vajalik. Elu on näida-
nud, et kergliiklejatega juhtub 
aeg- ajalt õnnetusi ning kiivri 
kandmine päästab halvemast. 

Kasutage kindlasti ka kerg-
liiklusteid. Autojuhtidelt palun 
tähelepanelikkust ning arves-
tage kaherattaliste kaasliikle-
jatega ja jalakäijatega. Soo-
vitan siinjuures panna ennast 
vahel teise rolli. Autojuhtidel 
kergliiklejate rolli ja vastupidi. 
Et elu aga veelgi rahulikumalt 
kulgeks, siis lihtsalt ärge tehke 
teistele seda, mida te ei taha, et 
sulle tehtaks!

Küsis 
Jüri Leesment

Viimsi Vabaõhumuuseum 
kutsub lapsi kevadistele 
muuseumipäevadele. 
Muuseumi teemanädal 
saab alguse 20. mail, kui 
tähistatakse Euroopa 
merepäeva. Sellest tule-
nevalt on ka Viimsi Vaba-
õhumuuseumis nädala 
teemaks mereohutus.

Lasteaedade vanematele rüh-
madele ning 1.–5. klassi õpi-
lastele koostatud programmi 
käigus tutvustatakse kompas-
si kasutamist ja merekaardi 
tundmist, meremehesõlmede 
tegemist ja nende praktilist ka-
sutamist igapäevaelus. Varsti 
algava suvehooaja eel räägi-
takse läbi nii veekogu ääres 
kui ka paadis käitumise reeglid 
ning korratakse üle päästeves-
ti kasutamise tähtsus. Eraldi 
pööratakse tähelepanu sellele, 
kuidas käituda veekogu ääres 
ohu korral. Programmi lõpus 
teeb iga osaleja läbi ka väikese 
meremehe eksami, et õpitut pa-

Mereohutuse muuseumipäevad lastele

remini kinnistada. Kuna Viimsi 
Vabaõhumuuseumi puhul on 
tegu ajaloolise rannakülaga, 
siis näidatakse, milline on suit-
sukalakast, kuidas käib kala 
suitsutamine ja lastel on võima-

lik kohapeal ka suitsukala süüa. 
Programm kestab ca 1 tund, 
osalustasu on 3 eurot lapse 
kohta. Soovi korral on võimalik 
muuseumi territooriumil piknik 
pidada (oma söögid kaasa). 

Lisainfo ja grupitellimu-
sed: Marion Ots, marion@ran-
narahvamuuseum.ee, tel 606 
6945 või 50 28 144. 

Eha-Kai Mesipuu

Paadisõitjad Vabaõhumuuseumi rannas.

Steven Rehelem peab Viimsit rahulikuks piirkonnaks.

Ühtsuses peitub jõud.
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Võlg on makstud!
Oleme vaikses nädalas, mis on kirikukalendris 
aeg, kus on koos suurim kurbus ja suurim rõõm. 
KURBUS, sest Suurel Reedel kogu kristlaskond 
meenutab Jeesuse kannatusi ja surma, ning 
RÕÕM, sest kolmandal päeval pärast surma ära-
tati ta surnuist üles.

Mille aga toob kaasa see kurbus ja see rõõm meie igaühe 
jaoks? 

Jõuludega seoses räägitakse valguse tulemisest maail-
ma Jeesuse näol, kes tõi inimestele sõnumi, et armastuses 
on kõigi ilusam ja parem viis elada. Kui ülestõusmispüha 
sama lühidalt seletada, võime öelda, et Jeesus armastab 
meid niipalju, et ta päästis meid kõigest kurjast.

Tänapäeva maailmas on loomulik laenamine ja liisi-
mine selleks, et ilusasti ja toredasti ning tihti ehk isegi üle 
oma võimete elada, sest on ju kombeks ikka meil kõiges 
püüda naabrist parem olla. Nii on saanud ka väljendist 
“võlg” mõiste, mida kasutatakse eelkõige rahaasjadest kõ-
neldes. Oleme laenajale võlgu selle hea eest, mida tarbi-
me, seda jaokaupa tagasi makstes. Kuid seda väljendit on 
vanal ajal kasutatud ehk natuke teises tähenduses ja pigem 
selleks, et tähistada tänuvõlga kellelegi, kes on olnud hea 
meie vastu, ja seda mitte meile raha laenates.

On ju ka vanasõna, et võlg on võõra oma, ja nii see ka 
on, olgu see siis materiaalne võlg või tänuvõlg – iga võlg 
ootab tasumist, tagasimaksmist.

Miks aga kõnelda Jeesuse kannatamiste, surma ja üles-
tõusmise juures võlast? Eks ikka seepärast, et Jeesus on 
oma surma ja ülestõusmisega tasunud meie patuvõla ja 
seeläbi on meil inimlastena võimalus andeks saada oma 
patte, mida me oma mõtete, sõnade, tegude ja head te-
gemata jätmistega igal päeval eneselegi teadmata võime 
teha. 

Oleks ju suurepärane, kui me ühel ilusal päeval saa-
me teate, et meie arvele laekub igakuiselt just täpselt nii 
suur summa, et meie kodulaen ja autoliising ja kõik muud 
järelmaksud saavad tasutud, kui me vaid sellesse usume 
ning kui oleme valmis ikka ja alati püüdlema selle poole, 
et armastada. 

Jeesus ei ole küll meie liisinguid maksnud, kuid ta on 
tasunud oma eluga selle eest, et meile avaneks võimalus 
kogeda rõõmu ja armastust ja rahu. Ja mitte vaid niikaua, 
kui liisinguperiood kestab, vaid igavesti.

Kui ei oleks kannatusi, siis on keeruline kogeda ka 
seda, mis on rõõm. Ja ega me enne ei oska ka hinnata võl-
gadeta elamist, kui me ei ole omal nahal järgi proovinud 
võlgu elamist. Kuid usun, et enamus meist eelistaks siiski 
elamist ilma võlgadeta, kui ehk, siis vaid elades tänuvõ-
laga, mida saame tasuda oma kaasinimestele head tehes.

Me ei pea muretsema enam seepärast, kui patused 
oleme, vaid peame vaid mõistma, et oleme patused, kuid 
meie võlg on makstud ja võime vabaks saada sellest koor-
mast, mis meie õlule koguneb, kui pattu teeme. Jeesus on 
surnud oma sõprade eest – meie eest –, et me juba siin maa 
peal võiksime kogeda taevalist rõõmu ja armastust. Peame 
vaid mõistma, et on vaja armastada.

Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja

Suurimale kurbusele järgneb rõõm. 

9. aprillil toimus Viimsi 
Huvikeskuses juba pikkade 
traditsioonidega laste 
lauluvõistlus “Viimsi 
Laululaps 2011“. 

Sel aastal olid võistlustules 
65 lauljat, kellest 16 valiti 
välja esindama Viimsi valda 
maakondlikul lauluvõistlusel 
“Harjumaa Laululaps 2011”. 

Žüriisse kuulusid dirigent 
ja pianist Siim Selis, omani-
melise kaunite kunstide kooli 
juhataja ning laulusõnade ja 
lastelaulude kirjutaja Kaari 
Sillamaa ning muusikaõpetaja 
ja Eesti Kooriühingu juht Kaie 
Tanner.

Žürii töö oli ääretult raske, 
sest Viimsis jagub häid laulu-
lapsi kuhjaga. Sellest on tun-
nistust andnud ka iga-aastased 
kõrged saavutused maakondli-
kul laste lauluvõistlusel.

Korraldajad tänavad kõi-
ki toredaid laululapsi ja nende 
õpetajaid ning soovivad, et lau-
lulinnu pesa asuks ikka lapse 
südames!

“Viimsi Laululaps 
2011” tulemused
3–4-aastased: tüdrukud – I koht 
Anneliis Aljas, poisid I koht 
Roderik Gross.

5–6-aastased: tüdrukud – I 
koht Reelika Piht, II koht Anna 
Brit Parko, III koht  Helin Tuu-
las; poisid – I koht Jakob Orav. 
Žürii eripreemia särava esituse 
eest: Rebeca Elisabeth Kriisa.

7–9-aastased: tüdrukud – I 
koht Eva Katarina Tambets, II 
koht Marta Tõnisalu, III koht  
Maria Helena Sepp; poisid I 
koht Martin Orav, II koht   Kas-
per Sebastian Silla, III koht  
Robert Ränk. Žürii eripreemia 
särava esituse eest: Sabina Li-
selle Zahharov.   

10–12-aastased: tüdrukud –
I koht Maria Mängel, II koht 
Liina Ariadne Pedanik, III 

koht Gertrud Kaasik, III koht  
Karolin Saar; poisid – I koht 
Karl Joosep Kahk, II koht 
Mattias Vohu, III koht Andreas 
Kalvet. Žürii eripreemia sära-
va esituse eest: Heleriin Lass 
ja Alex Paul Pukk.

13–15-aastased: I koht Anel-
le Tamm, II koht Triinu Toom-
salu, III koht Liisa Johanna 
Viikna.

16–18-aastased: tüdrukud 
– I koht Mirjam Pihlak, II koht  
Liis Rebane, III koht Mall Silm; 
poisid – I koht Oliver Orumets

Publiku lemmikud: Rode-
rik Gross, Jakob Orav, Helin 
Tuulas, Maria Rander, Lii-

na Ariadne Pedanik, Triinu 
Toomsalu, Liisa Johanna Viik-
na, Liis Rebane.

“Harjumaa Laululaps 
2011” 
“Harjumaa Laululaps 2011“ 
finaalkontsert toimub Viimsi 
Huvikeskuses 7. mail algusega 
kell 13.00.

Võistluse “HARJUMAA  

Viimsi Püha Jaakobi ko-
gudus plaanib alustada 
oreliehitust Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus ja Rohu-
neeme kabelis. 

Praeguseks 600-liikmeline Viim-
si kogudus alustas tegevust 1994. 
aastal, kaasaegne kirikuhoone 
pühitseti 2007, kuid orelit pole 
kogudusel siiani. Ka Rohuneeme 
kabel on taaspühitsetud 2007. 
aastal, kuid senimaani orelita. 

Koguduse õpetaja Mikk 
Leedjärve sõnul on koguduse 
elu pidevalt arenenud, toimu-
vad regulaarsed jumalateenis-
tused nii kirikus kui ka kabelis 
ja lisaks palju erinevaid kont-
serte, kuid orelite ehituseni ei 
ole seni veel jõutud.

Pillide ehitamiseks teeb ki-
rik Leedjärve sõnul koostööd 
saksa ekspertidega, kes aitavad 
eestlasi nii sobivate instrumen-
tide kui ka orelimeistri leidmi-

Püha Jaakobi kogudus alustab oreliehitust

sel. Kolmapäeval külastavad 
Viimsit Hans-Martin Petersen 
Saksamaa Põhja-Elbe kirikust 
ja Lübecki Muusikakõrgkooli 
oreliprofessor Sergei Tserepa-
nov, kelle abiga pillide ehita-
mise planeerimist alustatakse.

Leedjärve sõnul võib oreli-
te maksumuseks  kujuneda ligi 

200 000 eurot, mida loodetak-
se rahastada erinevate fondide 
ja annetajate toel. Nii on tõe-
näoliselt peagi igal huvilisel 
võimalus soetada endale ni-
meline orelivile Viimsi kiriku 
või Rohuneeme kabeli orelisse 
nende ehitamist toetades.

Valmides oleks orelid Ees-

ti maakirikutes ainulaadsed, 
kuna taasiseseisvunud Eestis 
on päris uusi pille ehitatud vaid 
paaris Eesti suuremas linnas. 
Oreli valmides on Leedjärve 
sõnul võimalik senist kontsert-
programmi tunduvalt mitme-
kesistada ja muuta Viimsi kirik 
arvestatavaks kontsertpaigaks 
ka orelimuusika austajatele.

Viimsi Püha Jaakobi kirik 
on ainuke pärast Teist maail-
masõda Eestisse ehitatud uus 
luterlik kirik, mis on pühen-
datud kõigi meres hukkunute 
mälestusele ja tänuks pääse-
nute eest. Kiriku arhitektid on 
Martin Aunin ja Erkki Ristoja, 
moderne kirikuhoone järgib 
väljanägemises klassikalisi 
sakraalehituse põhimõtteid.

Lisainformatsioon:
Mikk Leedjärv

EELK Viimsi koguduse vaimulik
+372 566 17 247

mikk.leedjarv@eelk.ee

Esimesel oreliehitamise kokkusaamisel osalejad: Mari-Ann Kelam, 
Mikk Leedjärv, Mihkel Villand, Hille Poroson, Hans-Martin Petersen 
ja Sergei Tserepanov Viimsi Jaakobi kirikus.

Viimsi Laululaps 2011
LAULULAPS 2011” eelvoo-
rudesse pääsesid Viimsi val-
last: Roderik Gross (õpetaja 
Ita-Riina Pedanik, Anneliis 
Aljas (õpetaja Maire Eliste), 
Reelika Piht (õpetaja Maire 
Pedak), AnnaBrit Parko (õpe-
taja  Ita-Riina Pedanik), Helin 
Tuulas (õpetaja Maire Pedak), 
Martin Orav (õpetaja Mari-
Liis Rahumets), Eva Katarina 
Tambets (õpetaja Ita-Riina Pe-
danik), Marta Tõnisalu (õpeta-
ja Mari-Liis Rahumets), Maria 
Mängel (õpetaja Kadri Hunt),
Karl Joosep Kahk  (õpetaja  
Rines Takel), Mattias Vohu 
(õpetaja Egle Kanep), Anelle 
Tamm (õpetaja Ita-Riina Peda-
nik), Triinu Toomsalu (õpetaja  
Maire Eliste), Liisa Johanna 
Viikna (õpetaja Ita-Riina Pe-
danik), Mirjam Pihlak (õpetaja  
Andrus Kalvet), Liis Rebane 
(õpetaja  Ita-Riina Pedanik)

Tulge Viimsi esindajatele 
pöialt hoidma!

Ita-Riina Pedanik

Viimsi Laululaps 2011 Sabina Liselle Zahharov.

Viimsi laululaps 2011 Alex Paul 
Pukk.

LAUPÄEVAL, 07. MAIL KELL 13
Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

TULE NAUTIMA
SUUREPÄRAST KONTSERTI
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Viimsi Kooli infotund
Viimsi Kool kutsub 3. mail 2011 kell 17.00 sügisel I klassi 
astuvate laste vanemaid INFOTUNDI!

Tutvustame kooli ja vastame Teie küsimustele. Viimsi Kool 
asub Randvere tee 8. Info tel 623 5105, 623 5104.

29. märtsil 2011 toimus 
Viimsi Koolis 11. klassidele 
ÜRO simulatsioonipäev. 

See on ettevalmistav üritus 
üle-eestiliseks simulatsiooniks, 
mille käigus valisime välja 
kaks 3-liikmelist delegatsiooni 
ja 2 ajakirjanikku, kes lähevad 
Tartusse Viimsi Kooli esinda-
ma. Kooli simulatsioonil osales 
16 3-liikmelist delegatsiooni ja 
ajakirjanikud (samuti õpilased). 
Kogu päeva juhtisid Eesti Väit-
lusseltsi liikmed Uku Talmar ja 
Martin Meitern.

ÜRO simulatsioon on rolli-
mäng, mille käigus mängitak-
se läbi üks ÜRO Peaassamblee 
istung. Simulatsiooni eesmärk 
on tundma õppida ÜRO toi-
mimist ning otsustusprotses-
se selles organisatsioonis. 
Esindatava riigi iseloom peab 
väljenduma nii simulatsiooni 
käigus esitletavates ideedes, 
suhtlusviisis kui ka riietuses.

UNESCO ühendkoolide 
võrgustiku (kuhu kuulub ka 
Viimsi Kool), Maailmahari-
duse keskuse ning Eesti ÜRO 
Assotsiatsiooni koostöös sün-
dival simulatsioonil on peatee-
maks aastatuhande arenguees-
märgid ja lahendused nende 
elluviimiseks aastaks 2015. 

Noored ÜRO simulatsioonil

Koolisisene simulatsioon 
on n.-ö peaproov enne suurt, 
üleriiklikku istungit.

Igat riiki esindas 2–3-liik-
meline delegatsioon, mis võttis 
osa ühe töögrupi tööst. Simu-
latsioonil mängiti läbi ühe ko-
mitee (sotsiaal-, humanitaar- 
ja kultuurikomitee) ning ühe 
agentuuri – Maailma Terviseor-
ganisatsiooni töö. 

Iga riigi delegatsioon osa-
les ühe organi töös. Komitee-
des arutluse all olevad teemad 
kattuvad kolme aastatuhande 
arengueesmärgiga: soolise 
võrdsuse, võrdse alghariduse 
ja haiguste leviku takistamise 
saavutamisega. Kogu prot-

sessi jälgisid erinevad ajakir-
janikud, kes kajastavad kogu 
üritust erinevates meediavor-
mides (artiklid, ÜRO nurgake 
koolis, pildid).

Töögruppe oli kaks: Sot-
siaal-, humanitaar- ja kultuu-
rikomitee (III komitee) ning 
Maailma Terviseorganisatsioon 
(WHO). Esimeses arutleti sooli-
se võrdsuse teemal, naiste kaits-
mise üle sõjatsoonides (Kongo 
DV massvägistamised, tüdruku-
te haridus). Teises haiguste levi-
ku peatamise üle (HIV/AIDSi 
leviku peatamine, malaaria). 

Diskussioonid töörühma-
des olid huvitavad, kaasahaa-
ravad ja kohati ka ägedad. 

Kogu päeva töö tulemusena 
kinnitati kaks resolutsiooni.

Päev oli tegus ja andis noor-
tele kogemuse, mida neil enne 
polnud. Mõned mõtted, mis 
emotsionaalses tagasisides oli 
kuulda: kas see ongi poliitika? 
Selline norimine sõnade kal-
lal? Midagi täiesti teistmoodi! 
Tahaks Tartusse – hakkas väga 
huvitama. Lisaks äratasid sildid 
koolis huvi ka teistes õpilastes 
– mis on ÜRO? Ja mis on simu-
latsioon? 

Ehk oli ka erinevate riikide 
kaudu võimalik vaadata tee-
madele globaalsemalt ja tõde-
da, et meil iseenesest võetav ei 
ole igal pool nii. Ja et me täna 
ei räägi enam ainult eestlaseks 
olemisest vaid oleme eestlaste-
na maailmakodanikud.

Mäng küll, kuid noored olid 
väärikad, väljapeetud, asjalikud 
ja nagu “teravad pliiatsid”.

Tartusse läheme 5.–7. mail, 
kui teemad samad, kuid kokku 
tulevad noored üle Eesti. Meie 
kooli delegatsioonid esindavad 
Tšehhi ja Sudaani riiki. Sellest 
kajastused aga juba pärast toi-
munut.

Lemme Randma 
projektijuht,
Viimsi Kooli 

tugikeskuse juhataja

Simulatsioon ehk rollimäng Viimsi Kooli saalis.

Viimsi Kool otsib 
KLASSIÕPETAJAT inglise keele lisaerialaga 

MATEMAATIKA ÕPETAJAT põhikooli ja gümnaa-
siumisse

MUUSIKAÕPETAJAT (asendusõpetaja)

INGLISE KEELE ÕPETAJAT põhikooli

KEEMIA ÕPETAJAT põhikooli ja gümnaasiumisse 
(asendusõpetaja)

POISTE KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT 
(osaline koormus)

Edukal kandidaadil on: 
• täidetud õpetajakoolituse raamnõuded
• tahe töötada lastega ning väga hea suhtlemis- ja 
meeskonnatöö oskus 
• arvuti kasutamise oskus 

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

Dokumendid saata aadressil: 
kadri@viimsi.edu.ee hiljemalt 9. maiks 2011, lisainfo 
telefonil 623 5197. 

Jaapani Päev 2011
Viimsi Kool, Randvere tee 8

Hea külastaja!
Korraldame Jaapani kultuuri, traditsioone ja tehnikat tutvustavat päeva kolmandat korda.  
Tegeleme igapäevaselt Jaapani kultuuriga ja soovime seda jagada ka teiega, teadvustamaks, 
miks on see väike saareriik meile oluline. Soovime pakkuda väikese ülevaate Jaapani olemu-
sest Eestis tegutsevate inimeste kaudu, kellel on olnud ja on jätkuvalt Jaapaniga tõsisem kok-
kupuude. Oleme kutsunud esinema vaid oma ala parimad Eestist ja Soomest. Loodame, et 
saate päevast kaasa midagi, mis avardab silmaringi või annab olulise teadmise. TEGEVUST  
JÄTKUB IGALE VANUSELE !

JAAPANI PÄEVA
Korraldavad: 
Maret Nukke, Rein Paluoja, Priit Dello

Toetavad: 
Jaapani Suursaatkond Eestis; Viimsi Kool ja kõik firmad, klubid, harrastajad, kes osalevad 
päeva läbiviimisel

Loengud:
Jaapani keel; Jaapani loodus – Maret Nukke Tallinna Ülikoolist
Vanad võitluskunstide koolid (ko-ryū) ja samuraikultuur vanas Jaapanis – Kai Koskinen Soo-
mest, klubist Aikiken

Demonstratsioonid:
Võitluskunstide klubi Budokan – Hontai Yoshin Ryū Jūjutsu, Musō Shinden Ryū Iaidō, 
Ryūkyū Kobujutsu, Wadokai karate, … 

Töötoad ja esindused:
Lauamäng go – Alo Jõekalda (Tallinna Ülikool)
Shindo massaaž – Mart Parmas
Võitluskunstide õpituba – VK Budokan
Võitluskunstide tarbed, näitus – Budopunkt
Mitsubishi autod (tutvustus, proovisõidud) – Silberauto
Jaapani keel ja kalligraafia – Kertu Bramanis, Tomomi Uchida (MoshiMoshi OÜ)
Töötubadesse saab registreeruda kohapeal. Töötubades ja esitlustes võib tulla muudatusi.

Täpne kava www.iaido.ee  ja Viimsi Kooli kodulehel www.viimsi.edu.ee.

ÜRITUS ON  TASUTA!

KOHTUMISENI 24. aprillil Viimsi Koolis Jaapani päeval!



23. aprill 2011  7

4. mail avatakse Ranna-
rahva Muuseumis Peeter 
Vähi fotonäitus “See on 
Aasia“. Sel puhul vastab 
Viimsi Teataja küsimuste-
le helilooja ja rännumees 
Peeter Vähi. 

Milliseid reise ja paiku ka-
jastab see näitus? 

Kuigi mu viimane kirkaim 
reisielamus ning vastav foto-
seeria on seotud Põhja- ja Lõu-
na-Ameerika ning Antarktise 
mandritega, saavad need pildid 
eksponeerimisküpseks alles 
juulis Tartus toimuvaks näitu-
seks. Käesoleva, Rannarahva 
Muuseumis asetleidva näituse 
pealkiri “See on Aasia” peaks 
kõnelema iseenda eest. Ning 
Aasia teema oli antud juhul 
peaaegu et kohustuslik, sest 
koos näituse kuraatori Marion 
Otsaga otsustasime väljapane-
ku siduda või vähemalt ajasta-
da peatselt algava Ida muusika 
festivaliga Orient. 

Käeolevas valikus on pil-
did, mis on tehtud ajavahemi-
kus 2007. aasta sügisest 2009. 
aasta kevadeni Hiinas, Indias, 
Tiibetis, Koreas, Pakistanis, 
Iraanis, Türkmenistanis. Kuid 
see oleks liiga lihtne... Jah, Ui-
guuria ehk Ida-Turkestan asub 
küll Hiina Rahvavabariigi 
territooriumil, kuid selle piir-
konna rahvas ja kultuur eristub 
muust Hiinast kardinaalselt. 
Sama lugu on Arunachal Pra-
deshi ja Nagalandiga, millel on 
India “emamaaga” üpris vähe 
ühist. Või Hunza versus Pakis-
tan. Seega üksnes riiginimede 
loetelu meid reisisihtide mõist-
misele palju lähemale ei vii.

Miks just need maad olid rei-
sisihiks?

Lühike, lihtne ja kõige täp-
sem vastus oleks: ARMAS-
TAN AASIAT. Armastan seal-
seid mägesid, inimesi, kultuuri, 
muusikat, uskumusi... Rännud 
Aasia mägipiirkondadesse – 
need on mu jaoks sportlikud 
ettevõtmised, kultuuriekspedit-
sioonid, inspiratsiooniallikad ja 
palverännakud samaaegselt.

Mis paneb Sind rändama?
Öeldakse, et mõnel inime-

sel on reisipisik sees ja teises 
pole seda mitte. Küllap kuulun 
esimeste hulka. 

Reisipisiku sain külge tu-
dengipõlves, mil käisin igal 
aastal jalgsi-, jalgratta-, suu-
sa- või mägimatkadel tollase 
Nõukogude Liidu eri paigus: 
Tjan-Šanis, Pamiiri-Alais, Tai-
mõri poolsaarel, Valge mere 
ääres, Kamtšatkal ja mujal. 
Hiljem tulid juba kontsertrei-
sid koos ansambliga Vitamiin. 
Ja veelgi hiljem, kui raudne 
eesriie kerkis ja riigipiirid pol-
nud enam taksituseks, oli reisi-
kirge võimalik rahuldada juba 
vastavalt spetsiifilisematele 
soovidele ning muuhulgas osa 
võtta grandioossetest reisipro-
jektidest, nagu “Rolling Esto-
nians”, “Siiditee Tuur 2007” ja 

Peeter Vähi: Armastan Aasiat

“Arktika-Antarktika 2010”. 
Aga ikkagi miks? Kindlas-

ti on põhjuseid mitu. Esiteks, 
soov aeg-ajalt eemal viibi-
da ülemäära tsiviliseeritud 
Euroopast, soov veeta aega 
väljaspool mobiili- ja e-levi. 
Teiseks soov tundma õppida 
võõraid eksootilisi rahvaid, 
kultuure, muusikat. Ja kolman-
daks veel mõned väga isiklik-
ku laadi põhjused, mida ma ei 
soovi avalikult lehelugejatega 
jagada. Antagu mulle andeks, 
peab ju igaühele jääma miski, 
mis on avalikkuse eest varjul.

Reisid ja Su looming – milli-
sed on seosed?

Reiside ja loomingu teema 
võiks jagada üldjoontes ka-
heks. Helilooja töö on juba sel-
line, et seoses teoste ettekan-
netega tuleb ikka mitu korda 
aastas reisida kord kaugemale, 
kord lähemale. Nõnda on tul-
nud käia Jaapanis, Venemaal, 
USAs, Rootsis, Saksamaal, 
Lätis jne, aga mitte ainult, 
muusika esitustega seoses tu-
leb vahel ette võtta ka Tartu, 
Pärnu või Jõhvi tee. 

Miks peab helilooja mõni-
kord ise kohale sõitma, ta on 
ju oma töö varem teinud, teos 
on ju lõpetatud? Jah, tunnista-
gem, ka heliloojad on inime-
sed ja teatud edevus on omane 
meilegi. Näha saalitäie publi-
ku ovatsioone, kummardada, 
vastu võtta lilli, nautida kiidu-
avaldusi, jagada autogramme 
– see kõik on ju väga tore ja 
ahvatlev, aga mida aeg edasi, 
seda vähem oluline see näib 
olevat. Eelkõige sõidan ko-
hale proovide pärast. Parema 
kunstilise tulemuse nimel on 
autori otsene kontakt dirigen-
di, orkestrantide või lauljatega 

äärmiselt vajalik, seda eriti es-
maettekannete puhul.

Ütlesin eespool, et selle 
teema võiks jagada kaheks. 
Mis on siis see teine pool? 
Nimelt, paljud mu teosed, või-
malik isegi, et parimad teosed 
on valminud väljaspool Eestit. 
Näiteks “Supreme Silence” 
(“Ülim vaikus”) ideeline kont-
septsioon kujunes eemal linna-
kärast, Tiibeti kloostrimüüride 
vahel, “Green Tārā” (“Roheli-
ne Tārā”) valmis seilates möö-
da Lõuna-India jõgesid, “A 
Chant of Bamboo” (“Bambuse 
laul”) telgis Keenia savannis, 
“Call of Sacred Drums” (“Iid-
sete trummide kutse”) rännates 
mööda ajaloolist Siiditeed. 

Kahtlemata on kodusest 
argipäevast ning rutiinsetest 
tegemistest eemal olles võima-
lik rohkem loomingusse süve-
neda ja sellele täiega pühendu-
da, aga kindlasti pole kauged 
maad tähtsusetud ka otsese 
inspiratsiooniallikana.

2011 ida muusika festival 
Orient on saanud tõuke rän-
dudest paljudesse Aasia maa-
desse. Järelikult on reisidel 
ka palju kokkupuuteid muu-
sikaga?

Tõepoolest, nii on see nüüd 
– aastal 2011 – ja nii on see ol-
nud ka varem. Näiteks eelmi-
ne Orient kandis alapealkirja 
“Siiditee sõnum” ja oli kõige 
otsesemalt seotud Siiditee eks-
peditsioonil kogetu, nähtu ja 
kuulduga. Tänavused esinejad 
on pärit Bhutanist, Pakista-
nist, Süüriast, Aserbaidžaanist, 
Türgist, Indiast, samuti Ladak-
hist ja Arunachal Pradeshist. 
Kaks viimast on piirkonnad, 
mis küll kuuluvad tänase In-
dia riigi koosseisu, kuid millel 

on “päris” Indiaga väga vähe 
ühist. 

On üsna loomulik, et fes-
tivali kunstilise juhina olen 
kõigis neis maades viibinud 
ning paljude muusikutega isik-
likult kokku puutunud. Kui 
on soov festivalile kutsuda 
autentseid esinejaid, siis tuleb 
ikka ise kohale minna ja need 
üle vaadata-kuulata, sest kõige 
ehtsamad külamuusikud pole 
tavaliselt seotud rahvusvahe-

PEETER VÄHI FOTONÄITUS 
“SEE ON AASIA” 
Rannarahva Muuseumis 
4.–31. mail 2011. Koos-
töös festivaliga Orient ja 
Euroopa Kultuuripealinn 
Tallinn 2011ga.

Helilooja Peeter Vähi on 
15 aastat hobi korras tege-
lenud fotograafiaga. Tema 
fotod ripuvad mitmete näi-
tusesaalide seintel, samuti 
on nad leidnud kasutamist 
paljudes raamatutes, aja-
kirjades, ajalehtedes, CD-
buklettides, plakatitel, te-
leprogrammides, DVDdel, 
veebis jne. Tundub, et asi 
on väljumas harrastusfoto-
graafia piiridest.

Peeter Vähi armastatui-
mad objektid on mägised ja 
jäised maastikud, kloostrid 
ja pühakojad, muusikud ja 
pillid, näod... Näituste peal-
kirjad kõnelevad iseenda 
eest: “Planeedi nägu”, “Bu-
dismi tuhat nägu” (koos Tiit 
Pruuliga), “Homo Sapiens 
2009”, “Siiditee” ning het-
kel ettevalmistamisel olev 
“Arktika–Antarktika 2010”.

Peeter Vähi pildistab nii 
filmi- kui ka digikaame-
ratega, käesoleva näitu-
se fotod on tehtud Canoni 
kaamerate ja optikaga. Väl-
ditud on hilisemat arvuti-
töötlust ning digitaalseid 
efekte, Photoshopi abi on 
kasutatud diskreetselt vaid 
mõne pisidefekti eemalda-
misel ning piltide vormista-
misel vajalikku formaati.

liste agentuuridega, neil pole 
mänedžeri ega kodulehekülge. 

On äärmiselt hea meel, et 
maailmas on alles rahvamuu-
sikuid, kelle muusika on ikka 
veel üksnes MUUSIKA , mitte 
toode ega kaubaartikkel.

Kas Sa kollektsioneerid ka 
idamaised muusikainstru-
mente? Kui jah, siis milli-
seid? Kas mängid ka ise mõn-
da neist?

Mul on mõningaid pille, 
mille algseks koduks on India, 
Tiibet, Nepal, Bhutan, Kam-
bodža, Birma, Indoneesia, 
Jaapan. Mu keel ei paindu ni-
metama seda siiski kollektsio-
neerimiseks, sest tegemist pole 
kogumiskirega. 

Enamik pille ei ripu mu 
stuudioseinal ega paikne 
klaaskapis museaalidena, vaid 
nad on praktilises kasutuses. 
Kasutan üsna sageli tānpūrāt, 
saates sellel India muusikuid, 
plaadistustel olen kasutanud 
mitmeid löökpille. Jaapani na-
gado-daikode paari muretsesin 
endale ajal, mil kirjutasin pa-
rajasti teost taiko-ansamblile 
ja sümfooniaorkestrile. Tiibeti 
pillid – drilbu ja damaru – on 
mu jaoks pigem rituaalesemed, 
mille kasutus piirdub peami-
selt budistlike praktikatega. 

Loomulikult pole võima-
lik mängida kõiki neid pille 
professionaalsel tasemel, aga 
mõnikord pole virtuoosne pil-
likäsitsus isegi sedavõrd olu-
line, teatud puhkudel on palju 
tähtsam pilli eksootiline täm-
ber, kogu teosele võivad anda 
teistsuguse värvingu kasvõi 
paar üksikut lööki vastu Birma 
päritolu gongi.

Mida oled enda jaoks leid-
nud idamaade muusikas? 

RAHU. Shanti.
Küsis 

Annika Poldre

Tätoveeritud näoga sõjamees-skalbikütt Konyaki külas India-Birma 
piiril (Nagaland).

Peeter Vähi Phiyangi kloostris puhub koos munkadega tiibeti pasunaid (dung-chen).
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
12.04.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

12.04.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 16 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni 2011. aasta tööplaani kinnitamine
nr 17 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomis-
joni esimehe ja aseesimehe valimine
nr 18 Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine: Randvere küla, kin-
nistu Kaevuaia tee 23 
nr 19 Detailplaneeringu algatamine ja läh-
teülesande kinnitamine: Haabneeme alevik, 
kinnistud Viimsi metskond maatükk nr 91-2 
ja Rohuneeme tee 43a
nr 20 Detailplaneeringu kehtestamine: Met-
sakasti küla, maaüksus Vana-Jäätma I
nr 21 Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osali-
selt Metsakasti küla üldplaneeringu kehtes-
tamine
nr 22 Transpordimaa kinnistute omandami-
ne: Jasmiini tee L-1 ja Nelgi põik I
nr 23 Vallavalitsuse liikmete kinnitamine 

12.  aprill 2011 nr 18
Detailplaneeringu algatamine ja lähteüles-
ande kinnitamine: Randvere küla, kinnistu 
Kaevuaia tee 23
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Rand-
vere külas Kaevuaia tee 23 kinnistul (asukoht 
vastavalt lähteülesande skeemile). Planeeringu 
eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamu-
krundiks ja teemaakrundiks ning ehitusõiguse 
määramine tekkivatele ühepereelamu kruntide-
le. 
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, 
vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinni-
tamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailpla-
neeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailpla-
neeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb 
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu 
esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplanee-
ring ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailpla-
neeringu algatamise otsus kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvu-
da Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

12.  aprill 2011 nr 19
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesan-
de kinnitamine: Haabneeme alevik, kinnis-
tud Viimsi metskond maatükk nr 91-2 ja Ro-
huneeme tee 43a
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 
lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Haa-
bneeme alevikus kinnistutel Viimsi metskond 
maatükk nr 91-2 ja Rohuneeme tee 43a, vasta-
valt lähteülesande skeemile. Planeeringu ees-
märk on piirkonnas ehitusõiguse määramine 
rannakohviku ehitamiseks, juurdepääsuteede, 
parkimiskohtade, avalikult kasutatavate teede ja 
rekreatsioonialade määramine. 
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne, 
vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinni-
tamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailpla-
neeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailpla-
neeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb 
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu 

esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplanee-
ring ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailpla-
neeringu algatamise otsus kehtivuse.  
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvu-
da Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

12.  aprill 2011 nr 20
Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti 
küla, maaüksus Vana-Jäätma I
Planeeritava ala asukoht, detailplaneeringu 
koostamise eesmärk ning ülesanne, pädevus ja 
menetlus.

Planeeritav kinnistu Vana-Jäätma I (Kinnis-
tu) on tasase reljeefiga 1/3 osas kõrghaljastuse-
ga metsamaa, 2/3 osas lage looduslik heinamaa, 
mis asub Viimsi vallas Metsakasti külas ca 300 
meetri kaugusel Randvere teest lõunas ja on 
ümbritsetud kinnistutega Männiku, Hansu tee 
15, Hansu tee, Vana-Männiku, Jäätma tee 17, 
Jäätma tee, Uuesauna IV ja Taganiidu tee 36. 
Ühendus Randvere teega toimub Jäätma tee 
kaudu. Kinnistu sihtotstarve vastavalt kinnis-
tusraamatule on maatulundusmaa 100%, Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu (Üldplaneering) 
kohased maakasutuse juhtotstarbed aga pers-
pektiivne väikeelamute maa ja metsamaa.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on Üldplaneeringuga kavandatud väikeelamu-
kvartali planeerimine, juurdepääsude ja teh-
nilise taristu lahendamine. Detailplaneeringu 
ülesandeks on jagada Kinnistu, määrata moo-
dustatavate katastriüksuste piirid ja sihtotstar-
bed kavandatavatele elamukruntidele, teele, 
alajaamale ja rohealadele, samuti ehitusõigus ja 
arhitektuursed tingimused kaheksa üksikelamu 
ehitamiseks, vastavuses “Planeerimisseaduse“ 
(PlanS) § 9 lõigetes 2–8 sätestatuga.

Detailplaneeringu algatas Üldplaneeringu el-
luviimiseks “Viimsi valla ehitusmääruse“ (Ehi-
tusmäärus) § 3 lõike 1 punkti 1 alusel vallava-
litsus 30.06.2003. a korraldusega nr 508, kuid 
seoses asjaoluga, et Üldplaneeringu teemapla-
neeringuga “Miljööväärtuslikud alad ja rohe-
võrgustik” (Rohevõrgustiku Teemaplaneering) 
planeeriti osale elamumaaks reserveeritud alale 
rohevõrgustiku koridor, otsustati Detailplanee-
ringut edasi menetleda Üldplaneeringut ja Üld-
planeeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted” (Elamuehituse Teemaplanee-
ring) osaliselt muutvana, mistõttu Ehitusmää-
ruse § 2 punkti 2 alusel algatas vallavolikogu 
26.06.2007. a otsusega nr 67 teistkordselt sama-
le alale Üldplaneeringute muutmise ettepanekut 
sisaldava detailplaneeringu, s.t osa Kinnistul 
asuvast metsamaa juhtotstarbega alast muude-
ti detailplaneeringuga väikeelamumaaks, kuhu 
planeeriti kolm elamukrunti ja osa perspektiivse 
väikeelamute maa juhtotstarbega alast muudeti 
metsamaaks, kuhu kavandati rohevõrgutiku ko-
ridor ning elamukrundid planeeriti väiksemad 
kui Elamuehituse Teemaplaneeringuga lubatud. 
Viimsi Vallavalitsuse 05.06.2007. a korralduse-
ga nr 365 otsustati mitte algatada detailplanee-
ringule keskkonnamõju strateegilist hindamist, 
sest Eesti Looduse Infosüsteemi andmebaasi 
kohaselt ei paikne planeeringualal ega selle 
lähiümbruses Natura 2000 võrgustiku alasid, 
kaitselasid, hoiualasid, püsielupaikasid, kaits-
tavate liikide elupaikasid ega kaitstavaid loo-
duse üksikobjekte. Lisaks ei avalda kavandatud 
tegevus olulist mõju ega põhjusta keskkonnas 
pöördumatuid muutusi, ei sea ohtu inimese ter-
vist, heaolu, kultuuripärandit ega vara. Detail-
planeeringu koostamise korraldajaks oli PlanS § 
10 lõike 6¹ punkti 2 alusel kohalik omavalitsus 
– vallavalitsus.

Informatsioon detailplaneeringu algatami-
se kohta avaldati augustis 2007 ilmunud ajale-
hes “Viimsi Teataja”, samuti valla veebilehel: 

www.viimsivald.ee. Detailplaneering koostati 
koostöös Kinnistu omanikega, olemasoleva-
te ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega 
ning kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskuse-
ga, Tervisekaitseinspektsiooni Tallinna Tervi-
sekaitsetalitusega, Harju Maaparandusbürooga 
ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioo-
niga. Harju maavanem ei pidanud vajalikuks 
detailplaneeringule täiendavaid kooskõlastusi 
riigiasutustega määrata (vt 03.07.2009 kiri nr 
2.1-13/3564) ja detailplaneering võeti vas-
tu Ehitusmääruse § 2 punkti 5 alusel Viimsi 
Vallavolikogu 15.09.2009. a otsusega nr 67, 
misjärel korraldati Viimsi vallamajas perioo-
dil 19.10.2009 – 15.11.2009 detailplaneeringu 
avalik väljapanek. Teated avaliku väljapane-
ku kohta avaldati ajalehtedes Viimsi Teataja 
(09.10.2009) ja Harju Elu (02.10.2009), lisaks 
avaldati informatsioon koos detailplaneerin-
guga valla veebilehel ning tähtkirjadega teavi-
tati puudutatud isikuid. Avalikul väljapanekul 
esitati detailplaneeringu kohta kaks kirjalikku 
vastuväidet, milles kritiseeriti planeeringuga ka-
vandatavat ehitustihedust, kuivõrd detailplanee-
ringu lahendus võimaldas kruntidele ehitada ka 
kahe korteriga elamuid, samas kruntide suuru-
sed ei vastanud Elamuehituse Teemaplaneerin-
gus sätestatud  tingimustele, ning monofunkt-
sionaalsust. Samuti Jäätma tee väljaehitamisega 
seotud küsimuste lahendamata jätmist. Detail-
planeeringut täiendati ja koos naaberala detail-
planeeringuga täpsustati Jäätma tee (s.o hetkel 
jätkuvalt riigi omandis) väljaehitamisega seotud 
küsimusi ning tee lahendus kooskõlastati täien-
davalt Maa-ametiga. Pärast Detailplaneeringu 
korrigeerimist andis vallavalitsus vastuväidete 
esitajatele oma kirjalikud seisukohad ja teatas 
PlanS § 20 lõike 2 alusel vastavalt vastuväide-
te laekumise viisile avaliku arutelu toimumise 
aja ja koha. Avaliku arutelu tulemusena loobus 
üks vastuväiteid esitanud isik oma vastuväide-
test, teine vastuväiteid esitanud isik, kes ühtla-
si esindas mitmeid Metsakasti küla elanikke, 
avalikul arutelul ei osalenud, mistõttu jäid tema 
vastuväited lahendamata ja vallavalitsus esitas 
detailplaneeringu 04.10.2010. a kirjaga nr 10-
7/2636 Harju maavanemale PlanS § 26 kohase 
järelevalve teostamiseks. Vastuväite suhtes asus 
maavanem 05.01.2011. a kirjaga nr 2.1-13k/65 
kohaliku omavalitsusega samale seisukohale, et 
rohevõrgustiku erinevate struktuurielementide 
sidususe tagamine, mida võimaldab rohekorido-
ri planeerimine Kinnistule, kaalub üle hoones-
tustiheduse suurendamisega ja kavandatava ela-
mukvartali monofunktsionaalsusega kaasneda 
võiva negatiivse mõju, kuna ruumiline planee-
rimine hõlmab muuhulgas ka looduskeskkonna 
arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi, mis 
antud olukorras osutus muudest aspektidest 
olulisimaks. Maavanem leidis ka, et kohalik 
omavalitsus on planeeringu koostamise käigus 
kaalunud planeeritava maa-ala kinnisasjade 
omanike ja teiste huvitatud isikute ettepanekuid 
ning erinevaid planeeringulahenduse võimalusi, 
s.h planeeritud hoonestuse sobivust ja kohasust 
ning planeeringulahendust on piisavalt põhjen-
datud. Samas tegi maavanem Elamuehituse Tee-
maplaneeringu punktile 4.1 viidates ettepaneku 
planeerida Kinnistule ainult üksikelamuid, kui-
võrd maavanema eelviidatud punkti tõlgenduse 
kohaselt tohtivat tema hinnangul väikeelamu-
maale projekteerida ainult üksikelamuid. Kuigi 
maavanema niisugune tõlgendus on ekslik, kui-
võrd Elamuehituse Teemaplaneering võimaldab 
Üldplaneeringuga kavandatud väikeelamumaa-
le planeerida ka kaksikelamuid, kahe korteri-
ga elamuid või ridaelamuid (vt Elamuehituse 
Teemaplaneeringu ptk 1, lk 5 ja ptk 4.1 lk 21) 
ja maavanema eelviidatud punktis olev lõik Ela-
muehituse Teemaplaneeringust puudutab nende 
hoonete ehituslikku projekteerimist maa-ala-
del, millel detailplaneering puudub või varem 
kehtestatud detailplaneeringuga oli jäetud täp-
ne hoonete liik määratlemata, arvestas kohalik 
omavalitsus siiski maavanema ettepanekuga ja 
kruntidele määrati ehitusõigus ainult üksike-
lamute ehitamiseks. Lisaks korrigeeriti detail-
planeering Elamuehituse Teemaplaneeringule 
vastavaks kruntide pos nr 1 – 7 suuruste osas 

s.t vähendati kahe krundi võrra elamukruntide 
arvu, millega ühtlasi väheneb vastuväite esitaja 
poolt kritiseeritud ehitustihedus. Vallavolikogu 
ei loe neid muudatusi planeeringu põhilahen-
dust muutvaks. Järelevalve tulemusena nõustus 
maavanem eelviidatud ettepaneku arvestami-
sel muudatustega üldplaneeringus ning andis 
heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks.

Enne detailplaneeringu “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 
alusel vallavolikogule kehtestamiseks esitamist 
sõlmis vallavalitsus Kinnistu omaniku esinda-
jaga notariaalse võlaõigusliku lepingu Kinnistu 
jagamise tulemusel tekkiva kinnistu tasuta võõ-
randamise kohta ja võlaõigusliku kokkuleppe 
isikliku kasutusõiguse seadmiseks. Lepingu 
tõestas 18.03.2011 Tallinna notar Priidu Pärna 
ja on registreeritud notari ametitegevuse raama-
tu registris numbriga 630. Lepingu sisuks oli 
detailplaneeringuga planeeritava transpordimaa 
sihtotstarbega katastriüksuse tasuta võõranda-
mine Viimsi valla omandisse, lepingu esemeks 
oleva tee ning Jäätma tee väljaehitamise kohus-
tus  ja jagamise tulemusel tekkiva rohekoridori 
kinnistule tähtajatu tasuta kasutusõiguse sead-
mine valla kasuks.

Detailplaneeringu menetlust kajastav do-
kumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes 
ilmunud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isi-
kutele, kirjavahetus vastuväiteid esitanud isiku-
tega, haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud 
detailplaneeringusse, mis asub Viimsi Vallava-
litsuse arhiivis ja on huvilistele kättesaadav aad-
ressil: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, 
74001.

Üldplaneeringu muutmise põhjendused.
Kinnistu detailplaneeringuga tehakse ette-

panek Üldplaneeringu ja Elamuehituse Teema-
planeeringu muutmiseks elamumaast osaliselt 
metsamaaks ja vastupidi ning osade kruntide 
täisehituse protsendi suurendamiseks ning lu-
batud ehitusala kauguse määramiseks krundi 
piirile lähemale kui 7,5 meetrit. Vallavolikogu 
on seisukohal, et üksikult võttes pole kinnistu 
Vana-Jäätma I detailplaneeringu lahendusel ne-
gatiivset mõju ümbritsevale keskkonnale ega 
kohalikele elanikele, sest Kinnistule planeeri-
takse pärast detailplaneeringu korrigeerimist 
vaid kaheksa elamukrunti ja suur roheala, kuid 
arvestades, et Kinnistu moodustab vaid ühe kol-
mandiku planeeritavast suuremast elurajoonist, 
siis naaberkinnistute Uuesauna III ja Uuesauna 
IV samaaegselt menetletavate detailplaneerin-
gutega kavandatu kogumis ei vasta täielikult 
elukeskkonna tasakaalustatud planeerimise 
põhimõtetele – kolmele eelnimetatud kinnis-
tule kavandatava elurajooni hoonestustihedus 
on üleliia suur ja pole kooskõlas Elamuehituse 
Teemaplaneeringuga, lisaks puuduvad laste-
le vajalikud mänguväljakud ja spordiplatsid, 
mis tõstaksid planeeritava ala väärtust tulevase 
elukeskkonnana. Seega võib öelda, et detail-
planeeringud kogumis ei arvesta sotsiaalse ja 
kultuurilise keskkonna suundumusi ja vajadu-
si. Siinkohal on aga oluline rõhutada, et kõigi 
kolme kinnistu detailplaneeringud algatas valla-
volikogu selleks, et Üldplaneeringut ja Elamu-
ehituse Teemaplaneeringut eelviidatud kinnis-
tute ulatuses muuta. Üldisemate planeeringute 
muutmine polnud siiski eesmärk omaette, vaid 
vastastikuse järeleandmise teel saavutatud 
kokkuleppe täitmiseks kujunenud põhjendatud 
vajadus. Nimelt, aladele, mis Üldplaneeringu 
kohaselt asuvad perspektiivsel väikeelamute 
maal, on äärmiselt oluline reserveerida nii suur 
maa-ala kui võimalik rohelise võrgustiku kori-
dorina. Viimsi valla rohevõrgustiku sidususe 
tugevdamiseks on eriti oluline tagada valla ro-
healade ühendus Pirita linnaosaga – Pirita jõe-
oru maastikukaitsealaga. Kolme planeeringuala, 
sealhulgas Kinnistu puhul on tegu peamise ja 
väga olulise Viimsi valla ja naabervaldade ro-
hevõrgustiku sidusust võimaldava koridoriga, 
mistõttu tegi vallavolikogu ettepaneku planee-
rida Rohevõrgustiku Teemaplaneeringuga ja 
detailplaneeringutega vähemalt 1/3 Üldplanee-
ringuga elamumaaks reserveeritud alast ehitus-
õiguseta rohealaks e rohekoridoriks. Selle tin-
gimusega, viidates kehtivale Üldplaneeringule, 
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eelnimetatud kinnistute omanikud ei nõustunud, 
mistõttu tuli vallal leida kompromiss. Läbirää-
kimiste tulemusena nõustusid kinnistute oma-
nikud mitte vaidlustama samal ajal koostamisel 
olnud Rohevõrgustiku Teemaplaneeringut ja 
sellega perspektiivsele elamumaale kavanda-
tavat rohekoridori, tingimusel et rohekoridori 
planeerimise tõttu saamatajäänud ehitusõigus 
kompenseeritakse detailplaneeringutega rohe-
võrgustikust väljajääval maa-alal. See komp-
romiss eeldas Üldplaneeringu ja Elamuehituse 
Teemaplaneeringu muutmist. Vallavolikogu 
kaalus asja otsustamisel küll võimalikke la-
hendusvariante, kuid asus seisukohale, et teisi 
alternatiive rohekoridori planeerimiseks pole ja 
rohevõrgustiku erinevate struktuurielementide 
sidususe tagamine kaalub üle hoonestustihedu-
se suurendamisega ja planeeritava elurajooni 
monofunktsionaalsusega kaasneda võiva nega-
tiivse mõju. Ruumiline planeerimine hõlmab 
muuhulgas ka looduskeskkonna arengu pikaaja-
lisi suundumusi ja vajadusi, mis antud olukorras 
osutus muudest aspektidest kõige olulisemaks. 

Mõistetav on ka Metsakasti küla elanike 
ootused paremale taristuga varustatusele nagu 
kool, raamatukogu ja arstiabikeskus, kuid nii 
suuri objekte ei ole Viimsi valla külade suhte-
liselt väikest ulatust ja elanike hulka arvestades 
võimalik igasse külasse rajada. Randvere külas, 
Metsakasti külast ca 1–1,5 kilomeetri raadiu-
ses, on planeeringutega kavandatud asukohad 
koolile, kauplustele, kohvikule jt ärihoonetele, 
tegutseb ka lasteaed, kus on lisaks loodud kõik 
vajalikud tingimused mitmesuguste sündmuste 
läbiviimiseks.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalut-
lusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, 
“Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ja § 24 lõike 
3 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 
7, Viimsi Vallavolikogu

o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Metsakasti külas 
maaüksuse Vana-Jäätma I detailplaneering (OÜ 
VaSinder projekt nr 11-001), millega muudetak-
se maaüksuse Vana-Jäätma I üldplaneeringu ko-
hane maakasutuse juhtotstarve perspektiivsest 
elamumaast osaliselt metsamaaks ja metsamaa 
osaliselt elamumaaks ning kehtestatakse vastav 
muudatus Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringus ja vähendatakse planeeringuala ulatuses 
üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted.” peatüki 4.1.1. kohast elamute 
ehitamise kauguse tingimust krundi piirist 7,5 
meetrilt 5,0 meetrile ja suurendatakse neljal 
planeeritaval krundil täisehituse protsenti 20 
%-lt kuni 26%-ni. Ehitusõigus määratakse ka-
heksale krundile üksikelamute ja abihoonete 
ehitamiseks, elamute kõrgus on määratud kuni 
8,5 meetrit ja krundi suurim lubatud ehitusalune 
pindala kuni 300 m².
2. Käesoleva otsuse jõustumisega kiita heaks 
Vana-Jäätma I kinnistu (registriosa nr 9125902) 
omanikuga OÜ-ga Hansuke (registrikood 
12032488) 18. märtsil 2011. a sõlmitud nota-
riaalne võlaõiguslik leping kinnistu jagamise 
tulemusel tekkiva kinnistu tasuta võõrandamise 
kohta ja võlaõiguslik kokkulepe isikliku kasu-
tusõiguse seadmiseks.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest. 

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

12.  aprill 2011 nr 21
Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Met-
sakasti küla üldplaneeringu kehtestamine.
Formaalne õiguspärasus: Planeeringuala asu-
koht. Pädevus ja menetlus.
Äigrumäe küla, Laiaküla küla ja osaliselt Met-
sakasti küla üldplaneering (Üldplaneering) 
käsitleb Viimsi valla mandriosa haldusterritoo-
riumi osaliselt, hõlmates Äigrumäe ja Laiaküla 
külad tervikuna ning Metsakasti küla osaliselt. 

Planeeringuala suurus moodustab valla mand-
riosa territooriumist ligikaudu 10%. Üldpla-
neeringu koostamine algatati Äigrumäe külas, 
Laiaküla külas, Metsakasti külas ja osaliselt 
Muuga külas 2003. aastal kehtinud külapiiride 
alusel, kuid Viimsi Vallavolikogu 10.05.2005. 
a otsusega nr 34 kinnitati Viimsi valla asus-
tusüksuste täpsustatud lahkmejooned ja sellest 
tulenevalt jäi Muuga küla planeeritavast alast 
välja – varem Muuga külasse jäänud osa pla-
neeringualast liideti Äigrumäe külaga, mistõttu 
muutus ka Üldplaneeringu nimetus: “Äigrumäe 
küla, Laiaküla küla ja osaliselt Metsakasti küla 
üldplaneering““Planeeritav ala oma kujult sar-
naneb liivakellale, mille alumine ehk lõunapool-
ne osa on ümbritsetud kolme naaberomavalitsu-
se – Tallinna linna, Jõelähtme valla ja Maardu 
linna haldusüksuste piiridega, jäädes Muuga 
tee, Pärnamäe tee, Vana-Narva maantee ja Alt-
metsa tee vahelisele alale, ülemise ehk põhja-
poolse osa piirideks on Tallinna linna halduster-
ritooriumil paiknev Pärnamäe kalmistu läänes, 
Viimsi-Randvere ja Muuga tee vahel paiknev 2 
x 110 kV elektri kõrgepingeliini koridor põhjas 
ja Muuga tee idas.

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” (KOKS) § 6 lõike 1 kohaselt on omavalit-
susüksuse ülesandeks muuhulgas korraldada 
vallas ruumilist planeerimist. “Planeerimissea-
duse” (PlanS) § 4 lõikest 2 tulenevalt on planee-
rimisalase tegevuse korraldamine valla haldus-
territooriumil kohaliku omavalitsuse pädevuses, 
sama lõike punkti 1 alusel peab kohalik oma-
valitsus tagama maakasutuse ja ehitamise alu-
seks vajalike planeeringute olemasolu. PlanS 
§ 11 lõike 1 alusel informeeriti avalikkust ka-
vatsetavast Üldplaneeringust, mille kohta aval-
dati teated 15.08.2003. a ilmunud ajalehtedes 
Harjumaa ja Eesti Päevaleht. Üldplaneering al-
gatati, juhindudes KOKS § 22 lõike 1 punktist 
31, PlanS § 10 lõigetest 4 ja 7 ja “Viimsi valla 
ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 2 punktist 2, 
Viimsi Vallavolikogu 9.09.2003. a otsusega nr 
97, mille kohta avaldati teave ajalehtedes Viimsi 
Teataja (25.09.2003), Harjumaa (23.09.2003) ja 
Eesti Päevaleht (24.09.2003), lisaks valla veebi-
lehel. 9.03.2005. a korraldati Viimsi vallamajas 
Üldplaneeringu eskiislahendust, lähteseisukohti 
ja planeeringu elluviimisega kaasneda võivaid 
mõjusid tutvustav avalik arutelu, teated sel-
le kohta avaldati ajalehtedes Eesti Päevaleht 
(15.02.2005), Harjumaa (15.02.2005) ja Viimsi 
Teataja (24.02.2005). Teine analoogne arutelu 
toimus samas 30.05.2006, millest informeeriti 
avalikkust ajalehtede Harjumaa (19.05.2006), 
Eesti Päevaleht (19.05.2006) ja Viimsi Teataja 
(26.05.2006) kaudu. Lisaks avaldati teave valla 
veebilehel.

PlanS § 17 lõike 3 punkti 2 alusel palus val-
lavalitsus 30.03.2007. a kirjaga nr 10-7/1062 
Harju maavanemat määrata Üldplaneeringu 
riigiasutuste või maakonna keskkonnateenistu-
sega kooskõlastamise vajaduse. Harju maava-
nem 5.06.2007. a kirjaga nr 2.1-13/2109 mää-
ras Üldplaneeringu kooskõlastamise vajaduse 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriu-
miga – riigi seisukohtade väljaselgitamiseks 
Tallinn-Helsingi perspektiivsete raudtee-ehitiste 
ning Vana-Narva maanteest Muuga-Miiduranna 
raudteeni Harju maakonnaplaneeringu I etapiga 
planeeritud raudteetrassi rajamise vajalikkuse 
küsimustes ning Üldplaneeringuga planeeritud 
tehnilise infrastruktuuri lahenduse kohta või-
malike täiendavate tingimuste seadmise vajadu-
se väljaselgitamiseks, Raudteeinspektsiooniga 
– Üldplaneeringuga planeeritud raudtee trassi 
asukoha ning Muuga teega võimaliku raudtee-
viadukti ristumise kohta täiendavate tingimuste 
seadmise vajaduse väljaselgitamiseks, Maantee-
ametiga – Muuga teega võimaliku raudteevia-
dukti ristumise kohta, planeeritud maanteede ja 
teiste teede ning liikluskorralduse lahenduse põ-
himõtete kohta täiendavate tingimuste vajaduse 
seadmise väljaselgitamiseks, Tallinna ja Harju-
maa Tervisekaitsetalitusega – inimeste tervisele 
ohutu elukeskkonna tagamiseks ja kalmistu sa-
nitaarkaitsevööndi vähendamiseks (300 meetrilt 
100 meetrini) võimalike abinõude seadmise väl-
jaselgitamiseks, Põhja-Eesti Päästekeskusega 
– tuleohutuse tagamiseks täiendavate abinõude 

seadmise vajaduse väljaselgitamiseks, Kesk-
konnaministeeriumiga – riigi huvide väljaselgi-
tamiseks riigi omandis oleva maa planeerimise 
osas ja Harjumaa Keskkonnateenistusega – pla-
neeringuga kaasnevatest keskkonnamõjudest 
teavitamiseks ja täiendavate keskkonna-alaste 
abinõude seadmise väljaselgitamiseks. Raudtee-
inspektsioon, Tallinna ja Harjumaa Tervisekait-
setalitus, Põhja-Eesti  Päästekeskus ja Harjumaa 
Keskkonnateenistus kooskõlastasid Üldplanee-
ringu märkusteta, Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeerium (MKM) ning Maanteeamet 
märkustega, millega Üldplaneeringu koostami-
sel arvestati. Keskkonnaministeeriumi volitatud 
esindaja Maa-amet oli eriarvamusel osade rii-
gile kuuluvate maade maakasutuse juhtotstar-
vete planeerimise suhtes, kuid PlanS § 17 lõike 
4 alusel loeti Üldplaneering kooskõlastatuks. 
Üldplaneeringu koostamisel tehti koostööd ka 
tehnotrasside valdajate ja maaomanikega.

“Keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse” (KeHJS) § 33 lõike 1 
alusel algatas Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006. 
a otsusega nr 73 Üldplaneeringule keskkonna-
mõju strateegilise hindamise (KSH), mida me-
netleti vastavalt KeHJS ettenähtud korrale. KSH 
aruande koostas OÜ Alkranel. KSH programmi 
ja aruande avalikel väljapanekutel ja aruteludel 
esitati mitmeid ettepanekuid, millele vallavalit-
sus koostöös ekspertidega vastas (vt KSH aru-
ande lisad 2 ja 8), Harjumaa Keskkonnateenis-
tuse 08.09.2008. a kirjaga nr 30-11-4/39049-2 
kiideti KSH aruanne heaks. KSH tulemuste 
alusel täiendati Üldplaneeringu keskkonnatingi-
muste osa, KSH tulemustega arvestamise kohta 
on antud selgitus seletuskirja peatükis 6 (vt lk 
26-29).

Üldplaneering võeti vastu KOKS § 22 lõike 
1 punkti 32,  PlanS § 18 lõike 1 ja  Ehitusmää-
ruse § 2 punkti 5 alusel Viimsi Vallavolikogu 
08.04.2008. a otsusega nr 27, mille kohta aval-
dati teave ajalehes Viimsi Teataja (mai 2008). 
Perioodil 28.04.2008 – 25.05.2008 viidi läbi 
Üldplaneeringu avalik väljapanek, mille toi-
mumise aja ja koha kohta avaldati teave aja-
lehtedes Harju Elu (18.04.2008) ja Eesti Päe-
valeht (18.04.2008), samuti valla veebilehel. 
Avalik väljapanek toimus Viimsi vallamajas, 
kuivõrd Üldplaneeringuga hõlmatud alal puu-
duvad planeeringute seaduse nõuetele vastava 
avalikustamise läbiviimiseks mistahes sobivad 
ühiskondlikud hooned. Arvestades, et planee-
ritav ala hõlmab väga väikest osa Viimsi valla 
mandriosa territooriumist (vaid u 10 %), paik-
nedes ülejäänud vallast n.ö äralõigatuna Tallin-
na linna ja Maardu linna haldusterritooriumide 
vahel, peeti otstarbekaks korraldada Üldplanee-
ringu avalik väljapanek üksnes vallamajas, mis 
on planeeringualale lähim ja logistiliselt parim 
võimalik asukoht ning ühtlasi valla keskusena 
kõigile teada. Viimsi alevikuga on lisaks kokku 
sulandunud Haabneeme alevik, Pärnamäe küla 
ja Miiduranna küla. Olgugi, et vormiliselt on 
Viimsi ja Haabneeme alevikud, Pärnamäe küla 
ja Miiduranna küla küll iseseisvad asulad, olles 
samas valla asulatest kõige suuremad, moodus-
tavad need kogumis sisuliselt ühtse tervikliku 
valla keskuse. Seega on volikogu hinnangul 
täidetud muuhulgas ka formaalselt PlanS § 19 
lõike 2 punkti 1 tingimus. Lisaks asub valla 
keskus Üldplaneeringu avalikustamise seisuko-
halt teede ja ühistranspordi suhtes väga soodsas 
asukohas ning vallamajas on kõige operatiivsem 
leida kõikvõimalikke Üldplaneeringuga seotud 
materjale ja anda soovijatele vajadusel selgitusi. 
Lisaks seaduse formaalsele järgimisele kasuta-
ti ka mõistlikke alternatiive, tehes kõik endast 
oleneva, et puudutatud isikud ja maaomanikud, 
kelle elukoht pole Viimsi vallas, tõhusalt ja 
neid võimalikult vähe koormaval viisil planee-
rimismenetlusse kaasata – planeeritava raudtee 
reservmaa alasse ning selle mõjutsooni jäävate 
maade omanikke teavitati avalikust väljapane-
kust täiendavalt tähtkirjadega (tähtkirjad saade-
ti 107 adressaadile, millest 65 asusid väljapool 
Viimsi valda). Samuti oli Üldplaneering tutvu-
miseks välja pandud valla veebilehel.

Üldplaneeringu kohta esitati avalikul välja-
panekul 39 isiku nimel 24 kirjalikku ettepanekut 
ja vastuväidet. Kõikidele avalikul väljapanekul 

kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud 
isikutele vastati tähtkirjadega, misjärel korral-
dati planeeringu avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu. Sellest informeeriti 
avalikkust vastavalt Ehitusmääruse § 4 lõike 3 
punktile 10 ajalehtede Harju Elu (11.07.2008 ja 
25.07.2008) ja Eesti Päevaleht (09.07.2008 ja 
30.07.2008) kaudu, lisaks avaldati teave valla 
veebilehel. Avalikkuse kaasamise tulemusena 
võttis vallavolikogu vastu kaalutlusotsuse ette-
panekute ja vastuväidetega arvestamise või mit-
tearvestamise suhtes ning paljude ettepanekute 
ja vastuväidete alusel tehti Üldplaneeringus 
mitmeid parandusi ja täiendusi. Neist peamised 
olid järgmised: 1) Kinnistu Põldmaa V omani-
ku ettepanekul likvideeriti Äigru tee pikendus 
(võimaliku merealuse tunneli suudme asukoha 
suunas). 2) Paljude maaomanike ettepanekul 
laiendati väikeelamute reservmaa (EVR) ula-
tust Kungla teest idas raudteetunneli reservmaa 
suunas (s.t EVR ala taastati kehtiva üldplanee-
ringuga määratud ulatuses), täpsemalt kinnis-
tutel Männikusalu, Kadaka IV, Oiusöödi IV ja 
V, Roosimäe III, Põllumaa P2, Kangru III tükk, 
Kordoni II, Seljandiku II ning Kiriku I. Sellega 
seoses vähenes haljasmaa osakaal. 3) Kinnistute 
Hansumäe II, Vesiniidu II ja IV omaniku ette-
panekul korrigeeriti raudteetunneli reservmaa ja 
Muuga tee vahelisele perspektiivsele ärimaale 
planeeritud teedevõrgustikku – kaitsemetsa-
maaga paralleelselt kulgev teeühendus planee-
riti põhja poole. 4) Kinnistu Muuga tee 23 oma-
nike ettepanekul määrati varem haljasmaaks 
planeeritud eelnimetatud kinnistu osaliselt pers-
pektiivseks elamumaaks, kuivõrd selle kinnis-
tusraamatu kohane sihtotstarve on elamumaa 
ja on ühtlasi ettepaneku esitanud isiku elukoht. 
Lisaks likvideeriti kinnistute Muuga tee 21 ja 
23 omanike ettepanekul eelnimetatud kinnistute 
lõunapiiriga külgnev perspektiivne teeühendus 
Allikmäe teega, kuivõrd otsene vajadus selleks 
puudus, samas oleks tee rajamine halvendanud 
ebaproportsionaalselt sealsete elanike elamis-
tingimusi. 5) Kinnistu Aasa I omaniku ettepane-
kul võimaldati Üldplaneeringuga eelnimetatud 
kinnistule ühe elamu rajamine. 6) Kinnistute 
Kaarle I, II, III, IV, V ja VI omanike ettepanekul 
peeti võimalikuks planeerida kinnistutele Kaar-
le I, II ja IV elamuehitust, s.t laiendati EVR ala 
ulatust ja Kaarle V kinnistu Narva maanteega 
piirnevale kõrghaljastusest vabale alale võimal-
dati osaliselt ärifunktsiooniga ehitiste rajamist, 
s.t planeeriti täiendavalt ärimaa reservmaad. 7) 
Kinnistute Kopli I, II ja III omanike ettepaneku 
alusel laiendati eelnimetatud kinnistutel EVR 
ulatust ning kinnistule Kopli II peeti lisaks või-
malikuks üldkasutatava hoone maa reserveeri-
mist, näiteks lasteaia rajamiseks. 8) Samuti ar-
vestati osaliselt või täielikult Pruali kinnistute 
omanike ettepanekuid, mille alusel suurendati 
kinnistutel Pruali IV, V, VI ja VII EVR osakaalu. 
9) Kinnistu Pärnamäe tee 2 omaniku ettepaneku 
alusel planeeriti eelnimetatud kinnistu ärimaaks. 
10) Kinnistu Rannaniidu I omaniku ettepaneku 
alusel asendati varem eelnimetatud kinnistut 
läbiv planeeritav maantee perspektiivse teega, 
mille klass täpsustatakse vastava teemaplanee-
ringuga. 11) Kinnistu Lilleoru põik 1a omanike 
ettepanekul muudeti Lilleoru teed Vana-Narva 
maanteega ühendav sõidutee kergliiklusteeks. 
Lisaks eelnevale täpsustati Üldplaneeringus 
maakasutuse juhtotstarvete määratluste sõnastu-
si, et oleks selgem kooskõla Üldplaneeringu ja 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teema-
planeeringu “Rohevõrgustik ja miljööväärtus-
likud alad” (Rohevõrgustiku Teemaplaneering) 
vahel.

Ükski Üldplaneeringusse sisseviidud paran-
dustest ja täiendustest polnud liigitatavad Üld-
planeeringu põhilahendust muutvaks, mistõttu 
puudus vajadus PlanS § 21 lõikes 5 toodud sä-
tete kohaldamiseks. Vastuväidetega arvestamise 
eelduseks oli, et Üldplaneeringusse tehtavad 
parandused ja täiendused ei halvendaks ole-
masolevat elukeskkonda ega soodustaks mono-
funktsionaalse keskkonna teket, tagaks toimiva 
ja sidusa rohevõrgustiku, arvestaks säästva ja 
tasakaalustatud ruumilise arengu eesmärkide-
ga ning oleks vajalik ja proportsionaalne nen-
de eesmärkide suhtes. Ülalloetletud paranduste 
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ja täienduste Üldplaneeringusse sisseviimise 
tulemusena loobuti paljudest vastuväidetest. 
Kuivõrd Üldplaneeringu koostamise üheks põ-
hilisemaks kohaliku tasandi eesmärgiks oli aga 
Viimsi vallas elavatele kodanikele elamisväärse 
elu- ja töökeskkonna kujundamine, mida val-
lavolikogu peab olulisemaks kui mistahes kin-
nisvaraomaniku huvi saada kasu võimalikust 
maakasutuse sihtotstarbe muutmisest, polnud 
võimalik arvestada kõikide Üldplaneeringu 
kohta esitatud vastuväidetega. Lisaks pidi ko-
halik omavalitsus Üldplaneeringu koostamisel 
arvestama üleriigilisest planeeringust ja maa-
konnaplaneeringust tuleneva riigi ülekaaluka 
huviga raudteetunneli kavandamisel, mis oma-
korda vähendas paljude vastuväidetega arvesta-
mise võimalusi, kuivõrd suur hulk vastuväiteid 
olid seotud maaomanike vastuseisuga planee-
ritavale kiirraudtee (Rail Baltica) trassi asuko-
hale. Harju maavanem on Siseministeeriumi 
ja MKM-ga koostöös selgitanud, et üleriigilise 
planeeringu Eesti 2030+ koostamise käigus jõu-
ti esialgsele seisukohale, et Rail Baltica raud-
teetunneli reservmaa tuleks säilitada. Samuti 
on kavandatud Rail Baltica raudteetunneli re-
servmaa projektis “VASAB pikaajalise arengu 
perspektiiv Läänemere regioonile aastani 2030 
(Vision and Strategies Around the Baltic Sea 
2030). Lisaks tuleb silmas pidada ka teisi rah-
vusvahelisi kokkuleppeid: Kesk- ja Ida-Euroopa 
riikide ühendamiseks Lääne-Euroopaga määra-
ti 1994. a Kreeta saarel toimunud konverentsil 
üheksa prioriteetset transpordikoridori (Pan-Eu-
ropean Corridors), mis tulevikus moodustavad 
TEN koridoridega (Trans-European Networks) 
ühtse terviku. Nendest läbib Eestit multimodaa-
lne transpordikoridor I, mis ühendab omavahel 
Helsingit, Tallinna, Riiat, Kaunast ja Varssavit. 
TEN võrgustik on identifitseeritud nii Euroopa 
Liidu ja Eesti vahelise liitumislepingu II tehnili-
ses lisas kui ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 
otsuse 1692/96/EÜ lisas I koos sinna kuuluvate 
maanteede, raudteevõrgu, lennujaamade ning 
kombineeritud transpordivõrgustiku kaartide-
ga. Seega on tegemist olulise rahvusvahelise 
trassiga, milles kergekäeliselt ja teiste riikide-
ga koostööd tegemata muudatuste sisseviimine 
võib oluliselt kahjustada nii Eesti riigi mainet 
kui ka anda löögi kogu trassi arendamisele. Ni-
metatud asjaolud on Üldplaneeringu lahenduse 
ja õiguspärasuse seisukohalt tähtsad. Eeltoodud 
põhjustel jäid seetõttu täielikult või osaliselt 
lahendamata planeeringuvaidlused näiteks kin-
nistute Muuga tee 8b, Muuga põik 6, Lilleoru 
põik 1a, Vaba-27, Vaba-29, Pruali, Kaarle, oma-
nikega või nende esindajatega, aga ka kinnistute 
Kungla, Reinu IV, Männikusalu, Karjamaa ja 
Seljandiku omanikega või nende esindajatega.

Vallavalitsus esitas Üldplaneeringu 22.12.2008. 
a kirjaga nr 10-7/3907 Harju maavanemale PlanS § 
23 kohase järelevalve teostamiseks.

Järelevalve teostamisel ilmnes vajadus täp-
sustada riigi kohustusi, seoses Tallinn-Helsingi 
kiirraudtee võimaliku rajamisega kaasneda või-
va maade võõrandamisega, mistõttu pöördus 
vallavalitsus sellekohase täpsustava küsimuse-
ga MKM-i poole (vt 13.04.2009. a kiri nr 10-
7/1113). Seoses MKM-i 19.05.2009. a vastus-
kirjas nr 7-6/9-01034/002 toodud seisukohaga, 
mitte säilitada reserveeringut Harju maakonna-
planeeringus, mis on ette nähtud Tallinn-Hel-
singi perspektiivse raudteetunneli suudmeala 
paiknemiseks Viimsi vallas Äigrumäe külas, ei 
pidanud Harju maavanem vajalikuks ega otstar-
bekaks anda Üldplaneeringu lahenduse kohta 
esitatud vastuväidetele oma seisukohta ja tegi 
MKM eelviidatud kirja alusel vallale ettepane-
ku raudteetunneli jaoks reserveeritud maa-ala 
uuesti planeerida. Kuivõrd Rail Baltica Tallinn-
Helsingi vahelise raudteeühenduse vajalikkus 
on määratud kehtiva üleriigilise planeeringuga 
Eesti 2010 (heaks kiidetud Vabariigi Valitsuse 
19.09.2000. a korraldusega nr 770-k) ja Har-
jumaa maakonnaplaneeringus (Harju maakon-
naplaneering I etapp. Kehtestatud maavanema 
19.04.1999. a korraldusega nr 1682-k) on ette 
nähtud Rail Baltica trassi reserveering, mis hõl-
mab ka raudteetunneli suudmeala paiknemist 
Viimsi valla territooriumil Üldplaneeringu alal, 
ja mõlemad eelviidatud planeeringud on täna 

kehtivad ning kohustuslikud arvestamiseks 
Üldplaneeringu koostamisel, sisaldanuks sellise 
ettepaneku alusel menetletav Üldplaneering val-
lavolikogu hinnangul vastuolu liigilt üldisema-
te planeeringutega, mistõttu palus vallavalitsus 
03.07.2009. a kirjaga nr 10-7/2162 Siseminis-
teeriumil, kelle ülesandeks on muuhulgas pla-
neeringujärelevalve teostamine maakonnapla-
neeringute üle ja kes on ühtlasi Eesti ruumilise 
arengu eest vastutav, hinnata tekkinud olukorda 
ja anda seisukoht õiguspärase Üldplaneerin-
gu menetluse jätkamiseks. Siseministeeriumi 
23.07.2009. a vastuskirjas nr 13-3/5330 sedas-
tati, et antud küsimuses oleks maakonnaplanee-
ringuga määratud rahvusvahelise transpordit-
rassi asukoha muutmine kohaliku omavalitsuse 
üldplaneeringuga menetluslikult väär lahendus 
ning üldisemate planeeringutega määratud raud-
teekoridori ja -tunneli reserveering peaks säili-
ma ning juhul kui kiirraudtee osas peaks olema 
vajalik ruumilise arengu lahendust muuta, tuleb 
seda teha liigilt üldisema(te) planeeringu(te)ga 
eri ministeeriumide koostöös.

Ülalmainitud ministeeriumide ühisnõupida-
mise tulemusena täpsustas ka MKM 14.12.2009. 
a kirjaga nr 7-6/9-01034/007 oma varasemat 
seisukohta ning kinnitas, et käesoleval hetkel 
tuleb valdade planeeringuid koostades lähtuda 
kehtivast maakonnaplaneeringust ja säilitada 
Rail Baltica rajamiseks vajalik reservmaa ning 
sealjuures pole põhjust viivitada üld- ja detail-
planeeringute kehtestamisega üksnes põhjusel, 
et riiklikud planeerimisalased otsused võivad 
tulevikus muutuda. MKM-i eelviidatud kirjaliku 
seisukoha alusel palus vallavalitsus 17.03.2010. 
a kirjaga nr 10-7/961 Harju maavanemal jätkata 
järelevalve menetlust ja anda seisukoht arvesta-
mata jäänud vastuväidete kohta ning heakskiit 
Üldplaneeringu kehtestamiseks.

Lähtudes 05.03.2009 Harju maavalitsuses 
toimunud kohaliku omavalitsuse ja vastuväiteid 
esitanud isikute ärakuulamiseks korraldatud 
nõupidamise tulemustest, Siseministeeriumi 
ja MKMi viimatimainitud seisukohtadest ning 
analüüsinud Üldplaneeringu materjalide ja esi-
tatud seisukohtade vastavust seadustele ja teis-
tele õigusaktidele, asus maavanem järelevalve 
teostamise tulemusena järeldusele, et Üldpla-
neeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi, 
norme ega neid vaidlustajate seadusest tulene-
vaid õigusi, mis kuuluksid järelevalve teostaja 
poolt tagamisele ja et Üldplaneeringu koostami-
sel on lähtutud PlanS §-s 8 üldplaneeringu sisule 
esitatavatest nõuetest, ning andis 17.11.2010. a 
kirjaga nr 2.1-13k/4902 oma heakskiidu Üldpla-
neeringu kehtestamiseks. 

Arvestamata jäänud vastuväidete suhtes 
nõustus järelevalve teostaja kõigi kohaliku oma-
valitsuse vastuskirjades antud seisukohtadega ja 
kokkuvõtvalt rõhutas maavanem muu hulgas õi-
gesti, et kohalik omavalitsus ei ole kohustatud 
oma territooriumi planeerimisel lähtuma kinni-
sasja omaniku soovist muuta maaüksuse senist 
maakasutuse sihtotstarvet, kuivõrd kinnisasja 
senise maakasutuse ja ehitusõiguse muutmine 
ei ole mitte seadusega tagatud omandiõigus, 
vaid võimaldatav omandiõigus, mille rakenda-
mise juures peab kinnisasja omanik arvestama 
kohaliku omavalitsuse seisukohtadega ja teiste 
huvitatud isikute põhjendatud seisukohtadega, 
samuti tasakaalustatud ruumilise arengu ku-
jundamise ning keskkonnakaitse vajadustega. 
Harju maavanema järelevalve teostamisel antud 
seisukohtadega on võimalik põhjalikumalt tut-
vuda Harju Maavalitsuse 17.11.2010. a kirjas nr 
2.1-13k/4902, mis on köidetud Üldplaneeringu 
menetlusdokumentide kausta ja mis asub Viimsi 
Vallavalitsuse arhiivis (Nelgi tee 1, Viimsi ale-
vik). Menetlusdokumentide kaustas sisalduvad 
samuti kõik eelviidatud kirjad, haldusaktid, 
kooskõlastused, väljavõtted ajalehtedest, koo-
piad avaliku arutelude protokollidest ja teised 
asjassepuutuvad Üldplaneeringu menetlusega 
seotud dokumendid. Lisaks on arhiivist kätte-
saadav Üldplaneering, mis on lisaks väljas ka 
valla veebilehel: http://www.viimsivald.ee.

Materiaalne õiguspärasus: Kehtiva üldpla-
neeringu muutmise põhjendus, Üldplaneeringu 
eesmärk, kooskõla kõrgema astme planeeringu-
tega. Valikute kaalutlus, seaduslik alus.

Üldplaneeringu alal on kehtinud tänaseks 
juba üle kümne aasta Viimsi valla mandriosa 
üldplaneering (kehtestati Viimsi Vallavolikogu 
11.01.2000 otsusega nr 1). Hinnates läbi aas-
tate selles piirkonnas vallavalitsusele esitatud 
detailplaneeringute algatamise taotluste ees-
märke, võib täheldada, et detailplaneeringute 
koostamisega taotletavad huvid ja eesmärgid 
ei vastanud enamikel juhtudel seni kehtinud 
üldplaneeringu maakasutuse põhimõtetele. 
Arendustegevust pidurdas ka 2004 – 2006 üld-
planeeringut muutvate detailplaneeringute alga-
tamise ajutine peatamine vallavolikogu poolt ja 
teadmatus Rail Baltica kiirraudtee trassi täpse 
asukoha suhtes. Planeeringuala valikul ja sellele 
piiri määramisel lähtuti piirkonna suurenenud 
ehitussoovide arvust ning vajadusest täpsustada 
kogu ala arengut mõjutava kiirraudtee reserv-
maa asukoht. Üldplaneeringu algatamise tingis 
ka vajadus lahendada ala sisene teedevõrk, sest 
ilma uute ühendusteede väljaehitamiseta poleks 
kohalikul omavalitsusel võimalik tagada elanike 
jaoks vajalikke liikumisvõimalusi. Kokkuvõt-
valt oli Üldplaneeringu koostamise peamiseks 
eesmärgiks Rail Baltica kiirraudtee trassi asu-
koha täpsustamine, selle negatiivseid mõjusid 
leevendavate meetmete määramine ja seni keh-
tinud üldplaneeringu maakasutuse põhimõtete 
kaasajastamine nii tänastele kui ka tulevastele 
vallaelanikele mitmekülgsete kasutusvõima-
lustega kvaliteetse elu- ja töökeskkonna kujun-
damiseks, järgides säästva ja tasakaalustatud 
ruumilise arengu põhimõtteid. Üldplaneering 
vastab üldisematele planeeringutele ega tee ette-
panekut üldisemate planeeringute muutmiseks.

KOKS § 2 kohaselt on kohalik omavalit-
sus põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse 
demokraatlikult moodustatud võimuorganite 
õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseis-
valt korraldada ja juhtida kohalikku elu, sealhul-
gas territoriaalplaneerimist, lähtudes valla- või 
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest 
ning arvestades valla või linna arengu iseära-
susi. Vastavalt PlanS § 4 lõike 2 punktile 2 on 
planeerimisalase tegevuse korraldamine valla 
või linna haldusterritooriumil kohaliku omava-
litsuse pädevuses, kes peab tagama planeeringu 
koostamisel avalike huvide ja väärtuste ning 
huvitatud isikute huvide tasakaalustatud arves-
sevõtmise, mis on planeeringu kehtestamise eel-
dus. Kohalik omavalitsus peab kooskõlas pro-
portsionaalsuse põhimõttega võimalust mööda 
vältima planeeringu-lahenduse kujundamisel 
ka planeeringulahendusest huvitatud isikute 
subjektiivselt tajutavate õiguste riivamist, kuid 
kuna kohaliku omavalitsuse peaeesmärgiks pla-
neerimisel on säästva ja tasakaalustatud ruumi-
lise arengu kujundamine, siis on paratamatu, et 
alati ei pruugi olla võimalik arvestada kõikide 
planeeringulahendusest huvitatud isikute soovi-
dega.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkulep-
peid. Selle koostamise käigus püüti leida parim 
võimalik lahendus erimeelsustele, mis esinesid 
eri huvigruppide esindajate vahel, nagu näiteks 
riik, valla elanikud, maaomanikud, kinnisvara-
arendajad, kohalik omavalitsus. Igal isikul oli 
oma ettekujutus teda ümbritseva keskkonna 
arengust, valminud Üldplaneeringu lahendus 
on kompromiss, kus osade eraomanike huvid, 
kes soovisid oma maatulundusmaid kasutusele 
võtta elamuehituseks, on juba kehtivate üldi-
semate planeeringutega jäetud tahaplaanile rii-
gi huvi ees tagada rahvusvaheline rongiliiklus. 
Osade eraomanike huvid, kes samuti soovisid 
maatulundus- või metsamaad ümber planeeri-
da äri- või elamumaadeks, jäeti arvestamata, et 
aidata säilitada terviklikku ökosüsteemi Rohe-
võrgustiku Teemaplaneeringuga määratud toi-
miva ja sidusa rohevõrgutiku näol, või näiteks 
eraomaniku soov vähendada Pärnamäe kalmis-
tu sanitaarkaitsevööndi ulatust 100 meetrilt 40 
meetrile, jäeti arvestamata, et jätta visuaalselt 
ja emotsionaalselt mõistlik, eetiline ja estee-
tiline eraldusvöönd niivõrd erinevate maaka-
sutuse otstarvete nagu surnute matmispaik ja 
elamualade vahele, kui ka põhjavee ülemiste 
kihtide reostusohu tõttu piirata elamuehitust 
kalmistuga külgnevatel aladel. Vallavolikogu 
arvestas planeerimisel siiski nii paljude era-

omanike huve kui võimalik ja mitmes asukohas 
planeeriti täiendavalt ehitusõigust võimaldavaid 
maakasutuse otstarbeid, samas oli kohaliku 
omavalitsuse huvi planeerida rohkelt erinevaid 
funktsioone, sealhulgas ehitusõigust mitte-
võimaldavaid rohealasid, et vältida ühetaolise 
maakasutuse domineerimist, mis suurendaks 
pendelrännet ja valglinnastumist, eriti arvesta-
des, et Üldplaneeringu alal on peale rohealade 
seni valitsevaks maakasutuseks olnud üksnes 
väikeelamukvartalid, kus puuduvad kauplused, 
teenindushooned, spordiplatsid, lasteaed ja muu 
seesugune elamualasid toetav võrgustik, ja kus 
elanikud on eluks vajalike teenuste tarbimiseks 
sunnitud sõitma isikliku autotranspordiga mit-
meid või isegi kümneid kilomeetreid, koorma-
tes teid ja liiklust ning saastates õhku. Seetõttu 
olid Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamise 
peamiseks kaalukeeleks elukeskkonna kvaliteet 
ja tasakaal, et tagada positiivsed majanduslikud, 
sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ning valla jät-
kusuutlik areng.

Kuivõrd üheks peamiseks vastuseisu ese-
meks Üldplaneeringus oli kavandatav kiirraud-
tee, mille planeerimisel võisid eraomanikud ta-
juda õiguslikku riivet ja nii mõnigi neist soovis 
selle eest saada kohalikult omavalitsuselt kohest 
ja õiglast hüvitist, on oluline selgitada, et Üld-
planeeringus toodud kiirraudtee ja selle tunnel 
pole planeeritud mitte Viimsi valla otsesest hu-
vist lähtudes, vaid see on osa üle-Euroopalise 
tähtsusega põhja-lõunasuunalisest transpordi-
koridorist Via Baltica/Rail Baltica, mis on ka-
jastatud üleriigilises planeeringus (Eesti 2010), 
kui ka planeeritud täpsemini Harjumaa maakon-
naplaneeringus (Harju maakonnaplaneering I 
etapp). Üldplaneeringu koostamise ajal ei saa-
dud Rail Baltica kiirraudtee tunneli rajamise 
suhtes lõplikku selgust, kuivõrd raudtee asukoht 
on aga ülalmainitud üldisemates planeeringutes 
kavandatud, siis jäeti selleks vajalik maa-ala 
riigi nõudel Üldplaneeringusse reserveerituks. 
Üldplaneering täpsustab riigi huvist lähtuva ja 
maakonnaplaneeringu kaardil näidatud Rail-
Baltica trassi ning kavandatava raudteetunneli 
asukoha, kuid hetkel on siiski teadmata, kas tu-
levikus jätkub Rail Baltica Tallinnast Helsingini 
rongipraamiühenduse või tunneli kaudu. Juhul 
kui seda maad ei vajata raudteetunneli ja raud-
tee rajamiseks, jääb see toimima rohevõrgustiku 
osana, mida toetavad enamike raudtee reserv-
maa alla jäävate maade tänased maakasutuse 
sihtotstarbed ja Rohevõrgustiku Teemaplanee-
ring.

Kuigi üldplaneeringu lahendusega või-
vad kaasneda negatiivsed mõjud subjektiiv-
selt tajutavatele materiaalsetele õigustele, on 
planeeringuala kinnisasjade omanike õiguste 
teostamisvabadus samuti piiratud planeerimis-
diskretsiooni omava kohaliku omavalitsuse sei-
sukohtadega. Kinnisasja omanikel ja teistel pla-
neeringu lahendusest huvitatud isikutel on õigus 
nõuda, et planeeringu koostamist korraldav 
kohalik omavalitsus arvestaks nende huvidega, 
kuid nad ei või eeldada, et nende erahuvi kaalub 
igal juhul üle kolmandate isikute erahuvid või 
planeerimisdiskretsiooni omava kohaliku oma-
valitsuse seisukohad (vt Riigikohtu 20.12.2001. 
a otsuse punkti 31 kohtuasjas nr 3-3-1-15-01). 
Vallavolikogu on planeeringulahendust koos-
tades võimalikult palju arvestanud eraomanike 
ja riigi huve, püüdes neid tasakaalustada üldis-
te huvidega. Erahuvide kaitseks on muuhulgas 
kogu planeeringualale kehtestatud detailplanee-
ringu koostamise kohustus (vt Üldplaneeringu 
seletuskiri ptk 3.2, I lõik, lk 10 ja ptk 5, II lõik, 
lk 25) ja kõikide planeeritud reservmaade, kaasa 
arvatud raudtee reservmaa (maa reserveerimise 
e reservmaaks arvamise all mõistetakse alasid, 
mis on reserveeritud teiseks maakasutamise 
eesmärgiks kui seda on praegune sihtotstarve – 
vt Üldplaneeringu seletuskiri ptk 4.1.2, lk 22) 
kasutuselevõtt toimub läbi detailplaneeringu 
koostamise. Maa võõrandamise alus raudtee 
reservmaa alla jäävate kinnistute suhtes tekib 
vastavalt PlanS § 30 detailplaneeringu kohus-
tuse korral olemasoleval hoonestatud maa-alal 
ja muudel juhtudel “Kinnisasja sundvõõranda-
mise seaduses” ettenähtud alustel ja korras alles 
detailplaneeringu kehtestamisel, sest alles siis 
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saab tekkida reaalne piirang maaomandi kasu-
tamisele, kuivõrd seni kuni raudteed ei ole, on 
võimalik maad kasutada selle senisel otstarbel. 
Detailplaneeringu menetlemine raudtee raja-
miseks saab olla üksnes riiklik huvi ja kui see 
tekib, palub vallavalitsus juba vastava detail-
planeeringu algatamisel riigilt garantiisid maa 
võõrandamiseks või muul viisil eraomanikega 
kokkulepete kompenseerimiseks. Üldplaneerin-
gus ei näe vallavolikogu ette kompensatsiooni 
riigi huvidest tulenevate kitsenduste eest, sest 
seda peab tegema riik.

Eeltoodud kaalutluste ja põhjenduste alusel 
on vallavolikogu seisukohal, et Üldplaneering 
on koostatud kõrgel professionaalsel tasemel, 
seadusi ja head planeerimistava järgides, eri 
osapoolte huve tasakaalustatult arvestav ja Üld-
planeeringu kehtestamine on oluline Viimsi val-
la jätkusuutliku arengu tagamise seisukohalt. 
Samuti nõustub vallavolikogu Harju maavane-
ma 17.11.2010. a kirjas nr 2.1-13k/4902 järele-
valve teostamisel antud seisukohtadega ja vas-
tuväiteid esitanud isikutele vastuskirjades antud 
vallavalitsuse seisukohtade ja põhjendustega. 

“Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 6 lõikest 1, § 22 lõike 1 punktist 31, “Pla-
neerimisseaduse” § 23 lõikest 6 ning § 24 lõige-
test 3 ja 6 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 
punktist 6 alusel:
1. Kehtestada Äigrumäe küla, Laiaküla küla 
ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneering (AS 
Pöyry Entec töö nr 631/05).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel. Ajalehes Viimsi Teataja 
avalikustatakse tehnilistel põhjustel vaid otsuse 
tekst ilma planeeringu seletava osa ja kaardima-
terjalita, millega saab tutvuda veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

12.  aprill 2011 nr 23
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine 
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 22 lõike 1 punktist 17, § 461 ja § 50 
lõike 1 punktist 6, “Avaliku teenistuse seaduse” 
§ 132 lõigetest 1 ja 2 ning “Viimsi valla põhi-
määruse” § 21 lõike 1 punktist 17 ja § 42 lõiked 
1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 14.12.2010. a mää-
ruse nr 31 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, 
teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” § 
13 lõikest 5, Viimsi Vallavolikogu 05.11.2009.a 
otsusest nr 99 “Vallavalitsuse liikmete arvu ja 
struktuuri kinnitamine”, arvestades Urve Palo 
23.03.2011.a esitatud avaldust tagasiastumise 
kohta ning vallavanema ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu 
o t s u s t a b:
1. Lugeda Urve Palo tagasiastunuks vallava-
litsuse liikmest ja abivallavanema ametikohalt 
alates 30. märtsist 2011 (viimane ametisoleku 
päev oli 30. märts 2011). 
2. Maksta Urve Palole heade töötulemuste eest 
Viimsi abivallavanemana preemiat ühe kuu 
ametipalga ulatuses.
3. Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse liikmeteks ja 
nimetada abivallavanema ametikohtadele alates 
18. aprillist 2011. a.:
3.1. Jan Trei;
3.2. Margus Talsi.
4. Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks 
punktides 1 ja 3 nimetatud isikutele ning aval-
dada Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi 
Teataja.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-
duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

12.04.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED
12. aprill 2011 nr 13
Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
Määrus kehtestatakse “Korruptsioonivastase sea-

duse” § 4 lõike 3, § 12 lõike 1 ja 3, § 13 lõike 1, 2, 
3, § 14 lõike 5, § 15 lõike 3, § 151 lõike 3 alusel.
§ 1. Deklaratsiooni esitamine
(1) Lugeda korruptrioonivastase seaduse mõis-
tes majanduslike huvide deklaratsiooni esitami-
se kohustusega (edaspidi: deklaratsioon) ameti-
isikuteks: 
1) vallavolikogu liikmed;
2) vallavalitsuse liikmed;
3) Viimsi valla osalusega üriühingute juhatuse 
ja nõukogu liikmed; 
4) Viimsi valla asutatud sihtasutuste tegevjuhid, 
juhatuse ja nõukogu liikmed; 
5) Vallavalitsuse hallatavate asutuste juhid.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud 
isikud esitavad deklaratsiooni deklaratsiooni-
hoidjale igal aastal hiljemalt üks kuu pärast tu-
ludeklaratsiooni esitamise tähtaega või ühe kuu 
jooksul, arvates ametikohale asumise päevast.
(3) Vallavolikogu esimees ja vallavanem esita-
vad deklaratsiooni siseministrile.
§ 2. Deklaratsioonihoidja ja tema ülesanded
(1) Määrata majanduslike huvide deklaratsiooni 
hoidjaks komisjon koosseisus: 
1) vallasekretär;
2) vallavolikogu kantselei juhataja.
(2) Deklaratsioonihoidja ülesandeks on:
1) varustada deklareerimiskohustuslikud ame-
tiisikud deklaratsiooni vormi ja deklaratsiooni 
täitmise juhendiga vähemalt üks kuu enne dek-
laratsioonide esitamise tähtaega;
2) korraldada deklaratsioonide õigeaegne kogu-
mine ja registreerimine;
3) pidada deklaratsioonide esitamise registrit, 
kus on andmed vähemalt deklaratsiooni esitaja, 
deklaratsiooni esitamise kuupäeva ja deklarat-
siooni numbri kohta;
4) tutvuda esitatud deklaratsioonidega;
5) tagada deklaratsioonide ja nende juurde kuu-
luvate dokumentide konfidentsiaalsus;
6) kontrollida deklaratsiooniandmete tegelikku-
sele vastavust, kui ametiisiku osas on tekkinud 
korruptsioonikahtlus;
7) välja selgitada deklaratsiooni mitteõigeaegse 
esitamise või esitamata jätmise põhjused; 
8) avalikustada deklaratsioonidest avalikusta-
misele kuuluvad andmed volikogu poolt määra-
tud korras;
9) lahendada kaebus deklaratsioonides esitatud 
andmete või korruptsiooniohtlike suhete kohta 
ühe kuu jooksul arvates kaebuse saamisest;
10) kontrollida ametiisiku seadustega sätestatud 
töökoha-, tegevus- ja toimingupiirangutest kin-
nipidamist ning hinnata kõrvaltegevusega seo-
tud riske;
11) kontrollida seotud osapoolte andmete tege-
likkusele vastavust;
12) korraldada deklaratsioonide hävitamine või 
nende avalikku arhiivi üleandmine. 
(3) Iga käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 
nimetatud kontrollimise kohta koostab deklarat-
sioonihoidja kontrolliakti, mis tehakse teatavaks 
Viimsi Vallavolikogu liikmete deklaratsioonide 
osas vallavolikogu esimehele ning Viimsi Valla-
valitsuse liikmete, teiste vallavalitsuse ametiisi-
kute, hallatavate asutuste juhtide ja äriühingute, 
sihtasutuste tegevjuhtide, juhatuse ja nõukogu 
liikmete osas vallavanemale ja ametiisikule, 
kelle deklaratsiooni tegelikkusele vastavust 
kontrolliti.
(4) Deklaratsioonihoidja esitab üks kord aastas, 
hiljemalt septembrikuu vallavolikogu istungil, 
aruande talle käesoleva paragrahvi lõikes 2 pan-
dud ülesannete täitmise kohta. 
§ 3. Deklaratsioonide avalikustamine
(1) Viimsi Vallavolikogu liikmete ja Viimsi Val-
lavalitsuse liikmete deklaratsioonid avalikusta-
takse valla veebilehel hiljemalt deklaratsiooni 
esitamise aasta 1.oktoobriks. 
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata 
ametiisikute deklaratsioone ei avalikustata.
§ 4. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavoliko-
gu 08.03.2005 määrus nr 8 “Korruptsiooni-
vastase seaduse rakendamine Viimsi vallas” ja 
13.12.2005 määrus nr 37 “Viimsi Vallavolikogu 
08. märtsi 2005. a määruse nr 8 “Korruptsioo-
nivastase seaduse rakendamine Viimsi vallas” 
muutmine”. 
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 

ja Viimsi valla veebilehel. 
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

12. aprill 2011 nr 14
Pakendiseadusest tulenevate ülesannete dele-
geerimine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 22 lõike 2 alusel, arves-
tades, et “Pakendiseaduse” § 20 lõikes 44 nime-
tatud kohaliku omavalitsuse organi ülesanded 
nõuavad spetsiifilisi erialaseid teadmisi ning 
operatiivset tegutsemist, on vajalik anda dele-
gatsioon Vallavalitsusele selliste küsimuste la-
hendamiseks.
§ 1. Anda “Pakendiseaduse” § 20 lõikest 44 tu-
lenevate küsimuste lahendamise õigus Viimsi 
Vallavalitsusele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

12. aprill 2011 nr 15
Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni põ-
himäärus
Määruse kehtestatakse “Viimsi valla põhimää-
ruse” § 32 lõike 1 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Revisjonikomisjon (edaspidi: komisjon) on 
Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: vallavolikogu) 
moodustatud alaline komisjon, mille ülesandeks 
on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalit-
sus), tema ametiasutuste ja struktuuriüksuste te-
gevuse õigsuse ja seaduslikkuse kontrollimine, 
avastatud puuduste analüüsimine ja nende kõr-
valdamiseks ettepanekute tegemine.
(2) Oma töös lähtub komisjon Eesti Vabariigi 
õigusaktidest, Viimsi valla põhimäärusest, val-
lavolikogu otsustest ja määrustest ning käesole-
vast põhimäärusest.
(3) Komisjon moodustatakse vallavolikogu ot-
susega vastavalt Viimsi valla põhimäärusele.
(4) Komisjoni esimees ja liikmed valitakse val-
lavolikogu liikmete hulgast.
§ 2. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolek 
on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vä-
hemalt pool komisjoni liikmetest, sh esimees 
või aseesimees. Komisjoni otsused võetakse 
vastu poolthäälteenamusega.
(2) Komisjon töötab vallavolikogu kinnitatud 
tööplaani alusel.
(3) Komisjoni koosolek toimub reeglina 1 (üks) 
kord kvartalis.
(4) Komisjonile suunavad materjale ja küsimu-
si läbivaatamiseks vallavolikogu fraktsioon(id), 
vallavolikogu üksikliikmed, vallavolikogu esi-
mees, vallavalitsus ja komisjoni liikmed. Ma-
terjalid ja küsimused, mis lähevad arutusele 
komisjoni koosolekul, peavad olema laekunud 
komisjoni esimehele vähemalt 5 (viis) tööpäeva 
enne koosoleku toimumist e-posti teel.
(5) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, 
koostab komisjoni tööplaani ja koosolekute 
päevakorra kava, jaotab komisjonide liikmete 
vahel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni 
koosoleku, saadab välja arutlusele tulevad ma-
terjalid ja küsimused ning juhatab komisjoni 
koosolekut.
(6) Komisjoni koosoleku toimumise ajast ja 
päevakorrast informeeritakse komisjoni liik-
meid vähemalt 3 (kolm) tööpäeva enne koosole-
ku algust.
(7) Komisjoni koosolek on kinnine, kui komis-
jon ei otsusta vahetult enne päevakorrapunktide 
arutamist teisiti. Teiste isikute kutsumise komis-
joni koosolekule ja neile sõnaõiguse andmise 
otsustab komisjoni esimees.
(8) Komisjon koostab protokolle ja akte. 
(9) Komisjoni koosoleku protokollija määrab 
komisjoni esimees või määratakse komisjoni 
esimehe soovil vallavolikogu kantselei poolt. 
Protokollija võib olla ka komisjoni esimees või 
liige.
(10) Koosolekul lõpetatakse küsimuse arutelu 

otsuse, arvamuse või ettepaneku kandmisega 
protokolli. Otsuse poolt peavad olema üle poole 
kohalolevatest liikmetest. Kui hääled jaotuvad 3 
(kolmel) hääletamisel järjest võrdselt, on otsus-
tavaks komisjoni esimehe hääl. 
(11) Komisjoni koosoleku käik, otsused ja ar-
vamused protokollitakse. Protokollimisel on 
lubatud kasutada digitaalseid audiotehnilisi 
abivahendeid. Komisjoni koosoleku protokolli 
kantakse koosoleku toimumise aeg ja koht, osa-
võtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende 
kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsu-
sed, arvamused või seisukohad, hääletustule-
mused ning komisjoni liikmete eriarvamused. 
Protokollile kirjutavad alla koosolekut juhatav 
komisjoni esimees või aseesimees ja protokolli-
ja. Digitaalse salvestise ja protokolli edastab ko-
misjoni esimees volikogu kantseleile hiljemalt 3 
(kolme) tööpäeva jooksul. 
(12) Kontrolli tulemused vormistatakse revisjo-
nikomisjoni aktiga, millele kirjutavad alla kõik 
komisjoni liikmed. 
(13) Koosoleku protokoll või akt edastatakse 
vallavalitsusele seisukoha vastuvõtmiseks, mis 
edastatakse komisjonile 10 (kümne) päeva jook-
sul.
(14) Komisjoni poolt koostatud akt kantakse 
ette komisjoni esimehe või tema äraolekul ko-
misjoni liikme poolt volikogu koosolekul otsuse 
tegemiseks kontrolli tulemuste realiseerimise 
kohta. Akti juurde lisatakse vallavalitsuse sei-
sukoht ja vajadusel volikogu õigusakti eelnõu.
§ 3. Komisjoni pädevus ja tegevusvaldkonnad
1) Vallavalitsuse tegevuse vastavuse kontrolli-
mine volikogu määrustele ja otsustele. 
2) Valla ametiasutuste ja hallatavate asutuste 
ning äriühingute raamatupidamise õigsuse ja 
valla vara kasutamise sihipärasuse kontrollimi-
ne.
3) Tulude tähtaegse sissenõudmise ja arvele-
võtmise ning kulude valla eelarvele vastavuse 
kontroll.
4) Valla poolt sõlmitud lepingute täitmise kont-
rollimine. 
5) Vallavalitsuse ja valla ametiasutuste ning val-
la sihtasutuste ja äriühingute tegevuse seadus-
likkuse ning otstarbekuse kontrollimine.
6) Varasemate komisjoni poolt tehtud otsuste, 
ettekirjutuste või ettepanekutega arvestamise 
kontrollimine.
7) Viimsi valla majandusaasta aruande läbivaa-
tamine ja aruande koostamine.
8) Koostöö riiklike õigus- ja järelvalveorgani-
tega.
9) Muude erakorraliste ja jooksvate küsimuste 
menetlemine vastavalt komisjoni töövaldkon-
nale.
§ 4. Komisjoni õigused
(1) Komisjonil on õigus nõuda vallavolikogu 
menetluses olevaid eelnõusid, samuti vallava-
litsuselt, ametiasutustelt ja struktuuriüksustelt 
ning valla sihtasutustelt ja äriühingutelt komis-
joni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumen-
te, v.a juhul, kui see on seadusega keelatud.
(2) Komisjonil on õigus läbi vaadata ja ette val-
mistada vallavolikogule oma töövaldkonda kä-
sitlevaid materjale.
(3) Komisjonil on õigus teha koostööd valla-
volikogu teiste komisjonidega probleemi sisust 
sõltuvalt.
(4) Komisjonil on õigus esitada arupärimisi val-
lavalitsusele, ametiasutustele ning valla sihtaus-
tustele ja äriühingutele.
(5) Komisjonil on õigus teha ettepanekuid valla 
arengukava ja selle investeeringute kava ning 
valla eelarve koostamise ja eelarve projekti 
kohta.
(6) Komisjonil on õigus palgata spetsialiste, 
kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha val-
lavolikogu kantseleile taotlusi ekspertiisi tel-
limiseks, samuti anda arvamusi vallavolikogu 
ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta. 
Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees või 
aseesimees koostöös vallavolikogu kantseleiga.
(7) Komisjonil on õigus saada oma töö teosta-
miseks vallavolikogu kantselei poolt ruumid ja 
vahendid.
(8) Komisjoni liikmetel on õigus saada komis-
joni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvi-
tamist vallavolikogu poolt kehtestatud korras 
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koosolekutel osalemise ning revisjoni teostami-
se eest. 
(9) Revisjoni teostamise kohta vormistab ko-
misjoni liige avalduse, kus tuuakse välja kuu-
päev, teostatud töö ja tundide arv. Komisjoni 
liige allkirjastab avalduse ja adresseerib selle 
komisjoni esimehele. Avaldus lisatakse komis-
joni protokolli juurde. Protokolli märgitakse 
lisaks koosoleku toimumise ajale ka revisjonile 
kulunud aeg, mille alusel hüvitatakse komisjoni 
esimehele ja liikmele tööajakulu.
§ 5. Lõppsätted
(1) Komisjoni protokollid ja muud ametlikud 
materjalid on hoiul vallavolikogu kantseleis ko-
misjonile eraldatud kaustas. Digitaalsed koos-
oleku salvestised paiknevad volikogu kantselei 
arvutis. Tulenevalt komisjoni protokollides kä-
sitletud delikaatse iseloomuga andmetest või in-
fost on ligipääs protokollidele piiratud. Ligipää-
su võimaldamiseks esitatakse kirjalik avaldus 
koos ligipääsu taotlemise põhjusega volikogu 
kantselei juhatajale, kes otsustab protokollidele 
ligipääsu. Komisjoni aktid ja aruanded on ava-
likud.
(2) Komisjon annab vallavolikogule tehtud tööst 
ülevaate üks kord aastas majandusaasta aruande 
juurde koostatavas aruandes.
(3) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel 
igal ajal tagasi astuda.
(4) Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavoliko-
gu otsuse või komisjoni liikmete volituste lõp-
pemise alusel.
§ 6. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
13.05.2003. a. määrus nr 19. 
(2) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebilehel. 
(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

22. märts 2011 nr 12
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatukogu raa-
matukogude lahtiolekuaegade kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 6 lõike 2 § 30 lõike 
1 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007 
määrusega nr 17 kinnitatud “Munitsipaalasutu-
se Viimsi Raamatukogu põhimääruse” ning MA 
Viimsi Raamatukogu juhataja 03.02.2011 ette-
paneku (reg nr 16-4/543) alusel. 
§ 1. Kinnitada Munitsipaalasutuse Viimsi Raa-
matukogu lahtioleku ajad järgmiselt:
1) Viimsi Raamatukogu

Päev Lahtioleku aeg
Esmaspäev 10.00 – 17.00
Teisipäev 10.00 – 19.00
Kolmapäev 10.00 – 17.00
Neljapäev 10.00 – 19.00
Reede 10.00 – 17.00
Laupäev 10.00 – 15.00
Pühapäev Suletud 

1. juunist 31. augustini on raamatukogu avatud 
järgmiselt:
Päev Lahtioleku aeg
Esmaspäev 10.00 – 17.00
Teisipäev 10.00 – 19.00
Kolmapäev 10.00 – 17.00
Neljapäev 10.00 – 17.00
Reede 10.00 – 17.00
Laupäev Suletud 
Pühapäev Suletud 

Iga kuu viimane reede on sisetööde päev ja raa-
matukogu on lugejatele suletud.
2) Prangli Raamatukogu

Päev Lahtioleku aeg
Esmaspäev 12.00 – 18.00
Teisipäev 10.00 – 16.00
Kolmapäev 12.00 – 18.00
Neljapäev 10.00 – 16.00

Reede Suletud (sisetööd)
Laupäev Suletud 
Pühapäev Suletud 

1. juunist 31. augustini on Prangli Raamatukogu 
avatud järgmiselt:

Päev Lahtioleku aeg
Esmaspäev 10.00 – 16.00
Teisipäev 10.00 – 16.00
Kolmapäev 10.00 – 16.00
Neljapäev 10.00 – 16.00
Reede Suletud (sisetööd)
Laupäev Suletud 
Pühapäev Suletud 

§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
13.02.2009 määrus nr 6 “Munitsipaalasutuse Viimsi 
Raamatukogu lahtiolekuaegade kinnitamine”.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning Viimsi valla veebilehel. 
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

22. märts 2011 nr 13
Elukohajärgse munitsipaalpõhikooli määra-
mise tingimused ja kord
Määrus kehtestatakse “Põhikooli- ja gümnaa-
siumiseaduse” § 10 lõike 1, § 27 lõike 1 ja § 94 
lõike 1 alusel.
§ 1. Elukohajärgne munitsipaalkool
(1) Elukohajärgne munitsipaalkool (edaspidi 
– elukohajärgne kool) on käesolevas määru-
ses kehtestatud tingimustel statsionaarset õpet 
võimaldav kool, mille kaudu Viimsi vald tagab 
Viimsi vallas elavale koolikohustuslikule isi-
kule (edaspidi – õpilane) võimaluse omandada 
põhiharidust. 
(2) Igale õpilasele, kelle elukoha aadress Eesti 
Rahvastikuregistri (edaspidi – rahvastikuregis-
ter) järgi on Viimsi vallas, tagatakse õppimisvõi-
malus elukohajärgses koolis, sõltumata õpilase 
hariduslikust erivajadusest või terviseseisundist.
(3) Elukohajärgne kool, mis asub Viimsi valla 
haldusterritooriumil ja kus rahvastikuregistri 
järgi Viimsi vallas elav õpilane õpib või asub 
õppima, on selle õpilase elukohajärgne kool.
§ 2. Taotluse esitamine ja elukohajärgsesse koo-
li vastuvõtmine
(1) Taotluse elukohajärgsesse kooli õppima asu-
miseks teeb õpilase vanem või eestkostja (edas-
pidi – seaduslik esindaja) vastavalt elukohajärg-
se kooli vastuvõtu korrale, esitades avalduse 
elukohajärgsesse kooli.
(2) Elukohajärgne kool vaatab esitatud taotlused 
läbi, võttes aluseks põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduses sätestatud klassi täitumuse piirnormi 
ja lähtub järgmistest asjaoludest järgnevas jär-
jekorras:
1) õpilase elukoha lähedus koolile ja sama pere 
teiste laste õppimine samas koolis;
2) õpilase elukoha lähedus koolile;
3) sama pere teiste laste õppimine samas koolis;
4) õpilase seadusliku esindaja soov.
(3) Õpilase elukohajärgsesse kooli vastuvõtmise 
otsuse teeb elukohajärgse kooli direktor lähtu-
des põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, käes-
olevast määrusest ja vastavalt kooli vastuvõtu 
tingimustele korrale.
§ 3. Rakendussätted
(1) Määrus avaldatakse valla veebilehel. 
(2) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

22. märts 2011 nr 191
Aadressi määramine Leppneeme külas

Viimsi Vallavalitsus on väljastanud 23.03.2007. 
a. määruse nr 25 “Tee nimetuse ja aadressi mää-
ramine Leppneeme külas”. Arvestades seda, et 
vahepeal on toimunud kinnistu piiride muut-
mine ja uue katastriüksuse moodustamine on 
vajadus välja anda uus korraldus uue kehtiva 
katastritunnusega.
Lähtudes eeltoodust ja võttes aluseks “Koha-
nimeseaduse” § 5 lõike 1 punkti 3, Vabariigi 
Valitsuse 20.12.2007. a. määruse nr 251 “Aad-
ressiandmete süsteem” § 3 lõike 5, § 5 lõike 
2, § 6 lõike 3 punkti 2, Viimsi Vallavalitsuse 
23.03.2007.a määruse nr 25 “Tee nimetuse ja 
aadressi määramine Leppneeme külas”, Viimsi 
Vallavalitsuse 01.12.2006. a. korralduse nr 721 
“Kinnisasjade piiride muutmise võimalikkusest 
Leppneeme külas: maaüksused Kivineeme, Ki-
vimäe tee 11 ja Lännemäe-I, ning Viimsi Valla-
volikogu 09.11.2004. a. määruse nr 22 kehtes-
tatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2: 
1. Määrata Leppneeme külas maaüksusele Län-
nemäe-I (katastritunnusega 89001:003:1488) 
aadressiks Lännekalda tee 12, vastavalt joonise-
le korralduse lisas.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
23.03.2007. a. määruse nr 25 „Tee nimetuse ja 
aadressi määramine Leppneeme külas“ § 2.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

22. märts 2011 nr 192
Aadressi määramine Randvere külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 
1 punkti 3, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a. 
määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 3 
lõike 5, § 5 lõike 2, § 6 lõike 3 punkti 2 ja Viimsi 
Vallavolikogu 09.11.2004. a. määruse nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise korra” punkti 
2.2 ning arvestades Marju Mik 15.03.2011.a 
esitatud avaldust (reg. nr 10-7/1142):
1. Määrata Randvere külas maaüksusele Mäeot-
sa (katastritunnusega 89001:003:5790) aadres-
siks Tiitsu tee 3, vastavalt joonisele korralduse 
lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

1. aprill 2011 nr 205
Aadressi määramine Rohuneeme külas maa-
üksusele Kostja
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõi-
ke 1 punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 42, 
§ 43 lõike 2 punkti 5 ja Viimsi Vallavolikogu 
09.11.2004. a. määruse nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” punkti 2.2: 
1. Määrata Rohuneeme külas maaüksusele 
Kostja (katastritunnusega 89001:003:1167) aad-
ressiks Sadama tee 3, vastavalt joonisele korral-
duse lisas.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
10.12.2002. a. määrus nr 86 „Aadressi määra-
mine Rohuneeme külas“.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

1. aprill 2011 nr 206
Muuga külas Tõnni-Uuetoa Taganõmme maa-
üksusest moodustatavatele katastriüksustele 
aadressi ja nimetuse määramine
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 
punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 

lõike 2 punkti 5, § 45, § 50 lõike 1 punkti 4, 
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a. määruse nr 
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ja Viimsi Vallavalitsuse 11.03.2011. 
a. korraldusega nr 155 kehtestatud Muuga külas 
Tõnni-Uuetoa Taganõmme detailplaneeringu:
1. Määrata Tõnni-Uuetoa Taganõmme maa-
üksusest (katastritunnusega 89001:010:0810) 
moodustatavatele katastriüksustele alljärgnev 
aadress ja nimetus:
1.1. Lasti tee 9 – detailplaneeringu järgne krunt 
positsiooniga 1;
1.2. Taganõmme – detailplaneeringu järgne 
krunt positsiooniga 2.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

8. aprill 2011 nr 221
Aadresside määramine Rohuneeme külas 
maaüksusele Annuse I
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 1 
punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 
lõike 2, § 45, § 50 lõike 1 ja Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004. a. määruse nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2: 
1. Määrata Rohuneeme külas maaüksusele An-
nuse I katastritunnusega (89001:003:0670) aad-
ressiks Annuse tee 1, vastavalt joonisele korral-
duse lisas.
2. Määrata maaüksusele Annuse II katastritun-
nusega (89001:003:0680) aadressiks Annuse tee 
3, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada 
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas, 
vallavanem

Kristo Kallas, 
vallasekretär

4. aprill 2011 nr 29
Viimsi Vallavolikogu liikme Kalle Pallingu 
volituste ennetähtaegne lõppemine 
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 18 lõike 1 punkti 3 alu-
sel, arvestades, et Kalle Pallingu püsiv elukoht 
ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi 
vallas,
1. Lõpetada Kalle Pallingu vallavolikogu liikme 
volitused seoses tema püsiva elukoha muutusega.
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas, 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

4. aprill 2011 nr 30
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatu-
mine 
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsu-
se korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3 
ja Jaak Salumetsa 04.04.2011 avalduse (reg nr 
9-2.2/1442) alusel, 
1. Peatada Jaak Salumetsa vallavolikogu liikme 
volitused tema avalduse alusel kuni 30.06.2011.
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja. 
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse volikogu 
valimise seaduse §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas, 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
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Hangelind ja 
punarind
Tänasteks külalisteks on Hangelind ja Punarind.

Hangelind on ainus laululind, keda on kohatud põhjapoo-
lusel.

See lind pesitseb kaugemal põhjas kui ükski teine maa-
ilma väikelind. Meie kohtame neid rändel, peamiselt talve 
lõpus, kuid ka sügisel. 

Rändel tegutsevad nad suurtes rühmades. Parved liigu-
vad selliselt, et tagumised linnud “hüppavad” esimestes-
se ridadesse jne. Selliselt rullub rühm edasi. Viimsis olen 
hangelinde kohanud mere kaldal, kus nad maiustasid roos-
tikus, hüpates aeg-ajalt kõrte otsa. Väiksemgi liigutus ja 
parv rullus edasi. Valisin hangelinnu pildi, kuna viimaste 
isenditega aprillis peaks meilt lõplikult lahkuma lumehan-
ged ja talv.

Teiseks tänaseks külaliseks on punarind. Kui te teda 
juba näinud ei ole, siis tõenäoliselt kuulnud küll. Tema 
plõksuv häälitsus kuskilt põõsast või tihedast puust kuulub 
kevade juurde. Fred Jüssi sõnutsi sobib punarind laulma 
ülistuslaulu esimestele õitele, olgu need paiselehed kraa-
vipervel või urvad lepaokstel. Laul kuulub oma maa-ala 
tähistamise juurde.

Tegutsevad need väiksed linnud maapinnal, energili-
selt kekseldes. Mõned isendid on väga pelglikud, teised 
tulevad üsna lähedale kuulutama inimesele oma õigust 
maale. Seda kaitstakse kiivalt, kuna kindel territoorium 
täidab kõhu. Lind ootab putuka või ussikese ilmumist vaa-
tevälja ja kui see juhtub, sööstab saaki haarama.

Emane valib koha ja ehitab pesa üksinda. Punarinna 
pesa on üsna varjatud, tassikujuline. Mais alustatakse mu-
nemisega. Tibud muutuvad lennuvõimeliseks üsna kiires-
ti. Sealt alates tegeleb nendega ainult isa. 

Eestis peaks hinnanguliselt pesitsema miljoni puna-
rinna ringis. Suhteliselt arvukas liik, inglaste rahvuslind. 
Aprillis saabuvad isaslinnud, emased natuke hiljem. Lah-
kuvad nad meilt oktoobris-novembris.

Kilvar Kessler
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Punarind.

Hangelind. Fotod Kilvar Kessler

Viimsi Teataja uuris, mida 
kujutab endast MTÜ Elu-
lõng, kes seal tegutsevad 
ja kuidas on see mitte-
tulundusühing Viimsiga 
seotud. 

“Ma tulen alati siia majja hea 
meelega,” ütleb Aino Toom, 
MTÜ Elulõng rajaja, kui ta 
räägib Puuetega Inimeste Koja 
majast Tallinnas, Endla tn 59, 
kus tegutsevad puudega ini-
meste ühingud. “Siin ei virise 
ega hädalda keegi,” lisab ta.

Me kohtume Puuetega 
Inimeste Kojas MTÜ Elulõng 
koolitusel “Käelised tegevu-
sed toetavad ja arendavad”. 
See on Tallinna linna rahasta-
tud 6-kuuline projekt Elulõnga 
liikmetele. Projekti eesmärk 
on Elulõnga liikmete, psüü-
hilise erivajadusega inimeste 
integreerimine ühiskonda läbi 
kunsti, loovuse ja käelise te-
gevuse. Seekord on kutsutud 
Tallinna Linnavalitsuse hoole-
kandeosakonna peaspetsialist 
Malle Ojamaa rääkima teenus-
test psüühiliste erivajaduste-
ga inimestele Tallinna linnas. 
Kuulajaiks MTÜ Elulõnga 
liikmed, toimetulekuraskuste-
ga, psüühikahäiretega ja vaim-
se puudega inimesed.

Aino Toom töötab MTÜ 
Merimetsa Tugikeskus ase-
direktorina. Tugikeskuses on 
tema igapäevatöö, MTÜs Elu-
lõng aga vabatahtlik tegevus. 
Psüühikahäiretega patsienti-
dega on Aino Toom töötanud 
alates 1955. aastast. Võib ette 
kujutada, millised on tema ko-
gemused. 

Elulõnga aktiivne 
tegevus 
MTÜ Elulõng asutati 1997. 
aastal. Asutajaiks olid Aino 
Toom ja tema kolleeg psüh-
hiaater Malle Vahtra. 

Elulõng toetab eelkõige 
Tallinna Psühhiaatriakliiniku 
endisi patsiente, kuid ürituste-
le satub ka inimesi väljastpoolt 
Tallinna – ka Viimsist, Sauelt, 
Sakust ja Maardust. Elulõnga 
liikmed saavad osaleda käsi-
töö-, kunsti- ja kodundusringis 
ning kuulata loenguid nende 
jaoks olulistel teemadel. 

Ühingu tegevus toetub 
suuresti projektidele, nagu 
tänapäeval tavaks. Elulõnga 
juhatuse esinaine Aino Toom 
on hea projektikirjutaja. Tema 
koostatud projektid on põh-
jendatud ja konkreetsed. Neis 
pole nn õhku, mis rahastajaid 
kahtlema paneks. Vastupidi, 
ta on oma projektide puhul nii 
sihikindel, et kui projekti luba-
takse rahastada vaid osaliselt – 
seda on juhtunud –, teatab ta, 
et peab sellest ära ütlema, sest 
poolikult üritusi korraldada 
pole võimalik. 

Igal suvel käib Elulõnga 
pere Käsmus pansionaadis 
Rannamännid kunstilaagris – 
taas on selleks vaja kirjutada 
hea projekt. Euroopa Sotsiaal-
fondi tööturule sisenemise pro-
jekt aastatel 2005–2006 andis 
tulemuseks selle, et osa neist, 
kes projektis osalesid, tööta-

vad tänase päevani. Kunsti ja 
loovuse, raamatuklubi projekt, 
toiduvalmistamise õpetami-
ne – need on Tallinna linna 
projektid, mida Aino Toom 
on aastate jooksul kirjutanud. 
Juba on ka tänavune jõulupro-
jekt saanud kinnituse. 

Detsembris tõi Aino Toom 
MTÜ liikmed Viimsisse, et 
tutvustada neile oma kaunist 
kodukanti. Püha Jaakobi kiri-
ku õpetaja Mikk Leedjärv võt-
tis neid vastu kirikus, mis jät-
tis kõigile sügava mulje. Nad 
käisid Rannarahva Muuseumis 
ja sõjamuuseumis ning sõid 
maitsva lõuna Harmooniku-
mis. “See toimus ülemaailmsel 
puuetega inimeste päeval, 3. 
detsembril 2010. aastal. Pile-
teid me kummaski muuseumis 
ostma ei pidanud,” meenutab 
ta. Selle päeva bussikasutuse 
ja ka lõunasöögi eest tasusid 
sponsorid Mari-Ann ja Tunne 
Kelam. “Kelamid on toetanud 
meie projekte väikeste sum-
madega. Me palume toetust 
ikka äärmise häda puhul,” üt-
leb Aino Toom. Tookord said 
Viimsisse vaid pooled Elulõn-
ga liikmetest. Teised, kel käi-
mata jäi, saavad sama sisuka 
päeva lähemal ajal. 

Positiivselt ja opti-
mistlikult
Endla tänaval on Aino Toomil 
MTÜ Elulõng loomise esime-
sest päevast peale olnud usta-
vaks abiliseks Zinaida Mogilna-
ja. Zinaida töötas varem kokana, 
nüüd on ta Elulõngale väga vaja-
lik inimene vabatahtlikuna. Vist 
ükski üritus ei alga ega lõpe ilma 
tema osaluseta. “Ziina on kulla-
tükk,” ütleb Aino Toom. Teine 
abiline on Merimetsa tugikes-
kuse juhendaja Heili Ahonen, 
samuti viimsilane, kes osales ka 
Elulõnga Viimsi ekskursioonil 
ja tutvustas valda. Tema osaleb 
Elulõnga tegevuses tööst vabal 
ajal. 

Elulõngal on Puuetega 
Inimeste Kojas ka oma väike 
pood, kus müüakse kõike seda, 
mida ühingu liikmed kunsti-
kooli õpetaja juhendamisel on 
loonud. Poes on kauneid hee-
geldatud linikuid, mis võiksid 
müügil olla linna esinduskäsi-
tööpoodides, on ehteid, maa-
litud taldrikuid, õmmeldud 
pajalappe ja laudlinu, maale ja 
vitraaže. Kui pood on avatud, 
on leti taga abivalmis Zinaida 
või MTÜ liige Peep Peitre. 

Aino kauaaegne kolleeg 
ja MTÜ Elulõng kaasasuta-
ja Malle Vahtra iseloomustab 
teda nii: “Aino on suurepärane 
inimene, kes jätab oma prob-
leemid tahaplaanile. Ma pole 
kunagi näinud, et Aino endast 
välja läheks või halvas meele-
olus oleks. Inimesed tunnevad 
end tema kõrval turvaliselt. 
Tal on suhtlemisel eriline sarm 
ja maagia ning oskus kohelda 
kõiki võrdselt.” 

“Mul on ikka ja alati põhi-
mõte vaadata kõike positiivselt 
ja olla optimist,” ütleb Aino 
Toom, kelle kohta on raske 
öelda vanaproua, sest ta on us-
kumatult nooruslik. 

Annika Poldre

Elulõng toetab abivajajaid

MTÜ Elulõng pood Puuetega Inimeste Koja majas Endla tn 59. 

Kevadine linnuvaatlus
Eesti Ornitoloogiaühing kutsub huvilisi lihavõtte linnu-
vaatlusele.

Kevad on parim aeg meid ümbritseva linnuelu jälgimiseks. 
Alanud rändlindude saabumine peaks rõõmustama igat loo-
dusest hoolivat inimest. Nii korraldabki linnuhuvilisi koondav 
organisatsioon Eesti Ornitoloogiaühing (EOÜ) 1998. aastast 
alates igakevadist lihavõtte linnuvaatlust. Selle eesmärk ei 
ole teaduslik, vaid soov meelitada ühel nädalavahetusel linde 
vaatlema võimalikult suur hulk inimesi. Tänavune lihavõtte 
linnuvaatlus toimub 23. ja 24. aprillil.  

Lihavõtte linnuvaatlusel osalemine on imelihtne: tuleb 
vaid nende kahe päeva jooksul kohatud linnuliigid kirja panna 
ning püüda ligikaudselt hinnata ka nende arvu. Kaasalöömine 
ei eelda suurepärast määramisoskust ning piisab kõige tava-
lisemate suleliste tundmisest. Samuti pole oluline linnuretke 
kestvus ning koht – linde võib kirja panna nii koduaias iga-
päevaste toimetuste kõrvalt kui ka suuremal alal ringi sõites. 

Kindlasti peaks loodusesõber edastama tulemused üksnes 
nende linnuliikide kohta, kelle määramises ta oli kindel. Kõigil 
linnuhuvilistel on võimalik osaleda ka EOÜ ja kohalike linnu-
klubide poolt korraldatud retkedel, mille kohta avaldatakse 
täpsem info EOÜ kodulehel www.eoy.ee. 

Esmased kokkuvõtted lihavõtte linnuvaatlusest tehakse ju-
ba paar päeva hiljem, mistõttu palume võimalusel oma vaat-
lustulemused Eesti Ornitoloogiaühingule edastada hiljemalt 
lihavõtte linnuvaatlusele järgneval esmaspäeval. Lõplikud 
kokkuvõtted tehakse mai alguseks. 

 
Eesti Ornitoloogiaühing 

Detailplaneering
“27. aprillil 2011 algusega kell 13.00 toimub Viimsi vallamaja 
(Nelgi tee 1) II korruse saalis Pringi küla, Pringi piirivalvekor-
doni kinnistu detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud 
ettepanekute ja märkuste avalik arutelu.“

Detailplaneering
Viimsi Vallavalitsuse 15. märtsi 2011. a. korraldusega nr 
176 algatatud Viimsi vallas Prangli saarel Lääneotsa külas 
Mölgisilla kinnistul (katastritunnus 89001:002:0407) de-
tailplaneeringu menetlemine. 

Detailplaneeringule algatati Viimsi Vallavalitsuse 1. april-
li 2011. a. korraldusega nr 209 keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 35 lõike 2 ja § 33 lg 1 
punkti 4 alusel keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH).

Detailplaneeringuga kavandatav ala jääb Prangli hoiuala-
le, mis ühtlasi on ka Natura 2000 loodusala. Detailplanee-
ring loob sadama rajamise eesmärgil aluse oluliselt muuta 
väljakujunenud rannakooslust ja -miljööd – merre uputatak-
se tahkeid aineid, süvendatakse merepõhja ja rajatakse sa-
dama toimimiseks vajalikku taristut. Samuti kaasneb sadama 
hilisema kasutamisega eeldatavalt oluline koormus Prangli 
hoiualale. Eelneva põhjal on vajalik hinnata detailplaneeringu 
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamõju, eelkõige Na-
tura 2000 võrgustiku aladele, kuid ka olulist keskkonnamõju 
piirkonna maakasutusele ja looduskooslusele koosmõjus pla-
neeritava sadama kõrvale planeeritud munitsipaalsadamaga. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise osas ei 
küsitud seisukohta keskkonnamõju hindamise ja keskkonna-
juhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõikes 6 nimetatud isi-
kutelt, sest KSH algatati KeHJS § 35 lõike 2 ja § 33 lg 1 punkti 
4 alusel selle vajadust põhjendamata. 

Viimsi Vallavalitsuse 15.03.2011. a korraldusega nr 176 ja 
01.04.2011. a korraldusega nr 209 on võimalik tutvuda Viim-
si Vallavalitsuses (Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harju-
maa). 
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Tere tulemast!
l Kati Kändmal ja Martin Adamsonil sündis 20. märtsil poeg 
Hans Jürgen.

l Mari-Liis Lõppel ja Raimo Kaarlaidil sündis 25. märtsil tütar 
Kaisa Maria.

l Merylin Pavelil ja Atso Matsalul sündis 27. märtsil tütar 
Oliivia Sofia.

l Alla Sulai-Kutselepal ja Jevgeni Kutselepal sündis 2. aprillil 
tütar Sofia.

l Birgot Tammikul ja Marko Silleril sündis 3. aprillil poeg 
Mihkel.

l Anniki ja Alar Tõnsonil sündis 4. aprillil tütar Katriin.

l Kaja ja Margus Hundil sündis 10. aprillil tütar Getter-Liis.

l Ave Toomingal ja Aivo Kaljumäel sündis 13. aprillil poeg 
Arto.

l Kristiina ja Mairo Böttkeril sündis 13. aprillil poeg Hugo 
Herman.

6.–10. aprillini olid Püünsi 
Koolis külas kuue riigi 
esindajad. Toimus Come-
nius projekti “How Big is 
Your Foot” teine kokku-
saamine. 

Püünsi Koolil olid külas Portu-
gali, Horvaatia, Türgi, Norra, 
Suurbritannia ja Iirimaa kooli-
de õpetajad ja õpilased. Õpeta-
jad majutusid mõnusalt Viimsi 
Tervis SPA ja Athena hotelli-
des, õpilased aga leidsid en-
dale toredad kasupered Püünsi 
Kooli õpilaste perede hulgast. 
Täname perekond Osa, Kruus-
mäge ja Tartest õpilastele mõ-
nusa kodu pakkumise eest!

Külaskäigu jooksul said kõi-
kide maade esindajad võimalu-
se tutvustada oma riike ja koole, 
töötubades arutati läbi ökoloogi-
lise sõnastiku koostamine pro-
jektis osalevate maade keeltes. 
Iirimaa esindajad võtsid kokku 
kõikide riikide koolilaste hulgas 
läbiviidud ökoloogilise jalajälje 
uuringu tulemused. Külalistel 
oli võimalus kuulata Enno Se-
liranna loengut keskkonnast ja 
selle olukorrast Viimsi vallas. 
Püünsi Kooli õpilased olid kü-
lalistele üllatuseks ette valmis-
tanud kontserdi, kus esitati kõigi 
projektis osalevate maade laule 
ja tantse. Kontserdi lõpetuseks 
õpetati külalistele selgeks kae-
rajaan, mida kõik osalejad said 

õhtusel rahvuslikul õhtusöögil 
koos professionaalsete tantsija-
tega järele proovida. Rahvusliku 
kontserdi järel serveerisid kõik 
maad oma rahvuslikke delika-
tesse. 

Projektitööle vahelduseks 
külastati Viimsi Vallavalitsust, 
Viimsi Kooli ja Gustav Adolfi 
Gümnaasiumi. Roheliste mõ-

tete jätkuks külastasime ka ke-
vadist Tallinna Botaanikaaeda. 
Meeldejäävaks kujunes eks-
kursioon Tallinna vanalinnas, 
mida viisid läbi tublid giidid 
Gustav Adolfi Gümnaasiumist.  

Terve päikselise laupäeva 
veetsime Lahemaa Rahvuspar-

Külalisi kuuest riigist  
gis. Külastasime Sagadi mõisa, 
metsamuuseumit, Oandu loo-
duskeskust. Lahemaa päeva 
juhtinud giid korraldas võistlu-
si ja mälumänge. Igale tublile 
vastajale jäi kingituseks killuke 
Eestimaa loodusest. Lõuna-
poolt tulijatele valmistas palju 
rõõmu veel sulamata lumi ja 
käsi saadi valgeks ka lumesõ-
jas. Palju elevust tekitas järve-
jääl istuv kalamees, kellest tehti 
lugematu arv pilte. 

Järgmine Comeniuse pro-
jekti kokkusaamine on juba mai 
lõpus Türgis. Seal saab lõpliku 
viimistluse ökoloogiline sõna-
raamat ning hakatakse õppima 
ühiseid keskkonnahoiule suu-
natud Comeniuse laule, millest 
projekti lõpuks peaks valmima 
7 riigi “How Big Is Your Foot“ 
muusikal. 

Roheliste kohtumisteni!
Marianne Vainola

Püünsi Kooli 
inglise keele õpetaja

Ühispilt Viimsi Koolis.

Külalised Botaanikaaias.

TERE ARMAS SÕBER !!!
PÜÜNSI KOOL OOTAB SEP-
TEMBRIST 1. KLASSI UUSI 
VAHVAID ÕPILASI. KÕIKI 1. 
KLASSI TULEVAID LAPSI JA 
NENDE VANEMAID OOTAME

KOOLIGA TUTVUMA 28. APRILLIL KELL 9.30 JA 10.30

OOTAME SIND MEIE KOOLI – MEIL ON VÄGA VAHVA!

l Linda Kurina ................ 94
l Aliida Reinvald ........... 93
l Mare Uus ...................... 91
l Asta Karuse ................. 91
l Evi Kelder .................... 85
l Margarita Balandjuk ... 85
l Kamilla Tiit .................. 85
l Rosilda Otsa ................ 80
l Vilma Sildnik ............... 80
l Liilia-Mall Kaljurand ... 80
l Heino Einer .................. 80
l Karl Rätsep .................. 80
l Endel Oniks .................. 80
l Elle Augas .................... 75

l Mall Ukareda ............... 75
l Mati Asu ....................... 75
l Alfons Naoumtchik ..... 75
l Ülo Tojak ...................... 75
l Rein Jakobson ............. 75
l Kaja Salo ...................... 70
l Õilme Lobjakas ........... 70
l Liidia Urm .................... 70
l Halja Mark ................... 70
l Aleksandra Benestsuk .. 70
l Silvi Kübard ................. 70
l Riita Lätt ...................... 70
l Ants Laas ...................... 70
l Jaan Lustus .................. 70

Palju õnne!
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Viimsi valla kultuurikalender
21. aprill – 14. mai

Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani“
Riigiarhiivi fotonäitus 
“Metsavenna elu“ kuni 
23. aprillini
Uus näitus! Eesti Rahvus-
raamatukogu ja Riigikogu 
koostöös valminud näitus
“Iseseisvust taastamas“ 
tutvustab Eesti Vabariigi 
iseseisvuse taastamise lugu 
(1986–1991) sõnas ja pildis, 
kuni 31. augustini
Avatud K–L k 11–18, 
giid tel 621 7410
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Ekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, muuhulgas näitused 
kalapüügivahenditest, hülge-
küttimisest, Kirovi kaluri-
kolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud 
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas nelja-
päev on piletivaba päev! 
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Palume muuseumikülastuse ja 
ürituste korraldamise soovist 
ette teatada tel 606 6941 või 
51 00 281
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
alates 5. maist K–P k 12–17
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja 
põnevad kuulujutud!  
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: eha-
kai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

Kasutatud riiete müük
Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel“
Prangli Rahvamajas

Püsinäitus “Pranglilaste 
elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis, 
Vanani talu näitustemajas

Püsinäitus “Naissaare 
militaarlugu“
Muuseum avatud aasta-
ringselt 24h
Naissaare Muuseumis

Fotokursuse II lennu 
lõpetajate näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi 
II korrusel

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused
Püünsi Koolis
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi vallamajas

Kunstiringi tööde näitus
Viimsi Kooli raamatukogus

Akvarell-maali näitus 
“Minu armsam töötab 
KASSINA”
Kunstnik Mall Mets
E–N k 10–14
Randvere Päevakeskuses

Peeter Sinki näitus 
“Marjele mõeldes” 
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 21. aprill 
Vanaemade nukunäitus  
E–N k 10–16
Lasteaia või algklasside 
rühmadel eelregistreerimine: 
tel 606 4080
Viimsi Päevakeskuses

Kuni 24. aprill, 
pühapäeviti k 12–15
Onu Raivo kutsub meisterdama!
Sobib kogu perele, osalemine 
muuseumipiletiga
Rannarahva Muuseumis

Kuni 30. aprill
Sirje Runge maalinäitus 
“Loobumine”
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

Kuni 29. aprill 
Raamatunäitus “Kevadine 
jalutuskäik kultuuripealinnas“
Lastele 1.–29. aprill 
“Raamat mäletab“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Aprill, 
naljakuu!“
Prangli Raamatukogus

Kuni 1. mai
Kristiina Kaasiku maalinäitus
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. mai 
Näitus “Röövpüüdjad“ 
Kalapüügi valupunkte 
puudutav keskkonnahariduslik 
näitus on valminud koostöös 
Keskkonnainspektsiooniga, 
koostamist on rahastanud 
Keskkonnainvesteeringute 
Keskus
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. mai 
Eesti Loodusmuuseumi 
fotonäitus “Eesti kalad“ 
Loodusfotograaf Tiit Hundi 
fotod Eestis elavatest kaladest
Rannarahva Muuseumis

Kuni 20. mai 
Lasteprogramm “Lähme 
kalale!“ – vaatame koos imelist 
kalade fotonäitust, teeme ise 
õnge, räägime õige kalamehe 
käitumisest, kuulame, nuputame, 
mõistatame
Lastele vanuses 3–10 a. ja 
1.–6. klass. Hind 2 €/laps 
Programmi saab tellida ka 
vene keeles!
Eelregistreerimine: marion@
rannarahvamuuseum.ee või 
tel 606 6945
Rannarahva Muuseumis

21. aprill k 12
Kevadkontsert
Duo Jelena Ossipova ja 
Kirill Ogorodnikov
Kõlavad Ladina-Ameerika viisid
Sissepääs 1 värvitud muna
Lihavõttemunade näitus k 10–13
Viimsi Päevakeskuses

21. aprill k 18 
Suure Neljapäeva jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

21. aprill k 20 
Suure Neljapäeva liturgiline 
jumalateenistus leivamurd-
misega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. aprill k 11 
Suure Reede liturgiline jumala-
teenistus
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

22. aprill  k 11 
Suure Reede jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
k 20
Suure Reede Tenebrae jumala-
teenistus
Juhatab Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

22. aprill k 14.30 
Suure Reede jumalateenistus 
armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

24. aprill k 6 
Ülestõusmispüha Viimsi 
koguduste ühine päikesetõusu 
jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kiriku 
vastas mere ääres

24. aprill k 11 
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. aprill k 11
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus
Jutlus Matthew Edminster 
(Ilm 19:6-9)
Pühapäevakool Triin Laurik ja 
Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus

24. aprill k 13 
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

24. aprill k 14.30 
Ülestõusmispüha jumala-
teenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

25. aprill k 18
Saia- ja pirukaküpsetamise 
õpituba
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

25. aprill k 19
Nutikate Naiste Klubi
Rõngas- e nöörketi valmistamine
Registreerimine ja info: 
heidi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuse Päikese-
pesa ruumis

27. aprill k 18
Ph-toit Eesti tingimustes
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

28. aprill k 14
Ühislaulmine
Viimsi Päevakeskuses

28. aprill k 18 
Armulauaga palvus 

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

29. aprill – 30. mai
Raamatunäitus “Aias on kevad“
Lastele: 29. aprill – 30. mai 
“Ira Lember 85“
Viimsi Raamatukogus

30. aprill k 10
Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis
Korraldaja: Viimsi Sulgpalliklubi
Viimsi Spordihallis

30. aprill k 12
Viimsi Muusikakooli kevad-
kontsert
Viimsi Huvikeskuses

30. aprill k 21
Wismari Poisid 
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

1. mai k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. mai k 11
Jumalateenistus leiva-
murdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

1. mai k 13 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

1. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

2.–31. mai 
Raamatunäitus “Kevad 
looduses“
Prangli Raamatukogus

2. mai  k 10–14
Talgupäev
Viimsi Päevakeskuse lähistel 

2. mai k 19
Rakvere Teatri etendus 
“Oscar ja Rosamamma: 
kirjad Jumalale“
Osades Ines Aru ja Üllar 
Saaremäe
Piletid 9/7.60 €, 
broneerimine tel 606 6833, 
viimsi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses 

4. mai 
Helilooja Peeter Vähi foto-
näitus “See on Aasia“ 
Näitus valmib koostöös 
festivaliga Orient ja Euroopa 
Kultuuripealinn Tallinn 2011
Näitus on avatud 4.–31. mai
Rannarahva Muuseumis

4. mai k 18
Trühvlite valmistamise õpituba
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

5. mai
Viimsi Vabaõhumuuseum 
alustab suvehooaega, muuseu-
mi taluhooned ja käsitööpood 
taas külastamiseks avatud K–P 
k 12–17
Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost
Jälgi sündmusi ja näitusekava: 

www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

5. mai k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

5. mai k 18
Mahekosmeetika valmistamise 
õpituba algajatele
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

6. mai k 13
Emadepäeva kontsert
Viimsi Päevakeskuses 

7. mai k 10–13
Randvere küla koristustalgud
Istutame tulevase jõulukuuse
Paigaldame kergliiklustee 
äärde liiklusmärgid
Sööme koos talgusuppi ja 
räägime külajuttu
Info: külavanem Priit Robas, 
priit.robas@eesti.ee, 
tel 56 350 000
Kogunemine Kibuvitsa tee 1, 
Randvere küla

7. mai k 10
Prangli saare talgupäev
Peale tööd pakutakse Rahva-
majas kehakinnitust
Kogunemine Prangli rahva-
maja ees

7. mai k 11–15
Koristustalgud
EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku 
ümbruses

7. mai k 12
XXV Viimsi Jooks
Korraldaja: MTÜ Spordiselts 
Marathon
Start ja finiš Viimsi Kooli ees

7. mai k 13
Harjumaa Laululaps 
2011 finaal
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

7. mai k 16
Eesti Meestelaulu Seltsi Üle-
Eestilise Poistekoori Kalev ja 
Järvamaa Poistekoori kontsert 
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

8. mai k 11 
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

8. mai k 11
Emadepäeva perejumala-
teenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

8. mai k 12
Emadepäeva kontsert
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laulu- ja tantsulapsed
Viimsi Huvikeskuses

8. mai k 12
Emadepäeva tähistamine 
Esineb naisansambel
Kaetud kohvilaud
Prangli rahvamajas

8. mai k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

9. mai k 18
Näomodelleerimise ehk 
ogan-massaaži õpituba
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

10. mai k 19
Viimsi valla 92. asutamise aas-
tapäeva tähistamine
Koguperemuusikali “Annie – 
homme on parem“ esietendus 
(reserveeritud)
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 18 
Armulauaga palvus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. mai k 18
Jäätise valmistamise õpituba
Registreerimine ja lisainfo: 
tel 601 1717, 
info@harmoonikum.ee
Harmoonikumis

12. mai k 19
Koguperemuusikali 
“Annie – homme on parem“ 
etendus
Pilet 4 €, perepilet 14 € müügil 
enne etenduse algust kohapeal
Viimsi Harrastusteatri esituses
Viimsi Huvikeskuses

14. mai k 11–15
Suve eelne kribu-krabu turg 
koos disainiringi juhendaja 
Luule Pakkase ja tema 
õpilaste moeshowga
Kohatasu müüjatele 2 €
Info ja registreerimine: 
heidi@huvikeskus.ee 
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

14. mai k 18–23
Muuseumiöö Sõjamuuseumis – 
Afganistani eri
Sissepääs tasuta!
Eelregistreerimine kuni 
10.05.2011: 
kristina.madisson@esm.ee, 
tel 55 656 354
K 18–19: Sõjamuuseumi 
püsiekspositsiooni tutvustav 
ekskursioon
K 19–20: otsimismäng 
“Eesti sõda“ (muuseumis)
K 20–20.30: Afganistanis kasu-
tusel oleva soomuki tutvustus
K 20.30–21.15: Afganistani 
missioonil kasutatava sõduriva-
rustuse demonstratsioon
K 21.15–21.30: Telesild hetkel 
Afganistanis teenivate Eesti 
sõduritega
K 21.30–22.00: Afganistanis 
kasutusel oleva soomuki 
tutvustus
K 22–23: Erna retke tutvustav 
film “Sõjamäng 2008“, 
rež. Ilmar Raag, filmi juhatab 
sisse Madis Milling
Muuseumiöö jooksul näida-
takse Afganistani missiooni 
olustikku käsitlevaid videoklippe
Välitelgis pakutakse võimalust 
maitsta sõduritoitu
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis ja 
muuseumiesisel platsil

Info:
Marje Plaan 

Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

Tel 606 6866, 
e-post marje@viimsivv.ee

www.viimsivald.ee 
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tervis

Viimsi Tervis SPAs on ala-
tes aprillikuust võimalik 
saada terviseprobleemi-
dele või -küsimustele abi 
refleksoloogilt-loodus-
terapeudilt.

Refleksoloog Liina Raska 
selgitab kõigepealt, et meie 
organitel ja elunditel on oma 
peegeldussüsteemid, mis hõl-
mavad kogu keha. Reflekso-
loogia abil saab kogu orga-
nismi korrastada ja saavutada 
loomulik keha tasakaal ehk 
homöostaas ning funktsionee-
rimine.

“Kõigepealt küsin, mis häi-
rib inimest kõige rohkem, mil-
lised operatsioonid on tal ol-
nud jne. Ma tahan teada, mida 
ta ise arvab oma tervisest,” 
ütleb Liina Raska. Reflekso-
loogi seansi käigus võivad aga 
välja tulla ka probleemid, mida 
inimene pole veel endale tead-
vustanud. 

Refleksoloogia lähtub ini-
mesest, mitte haigusest, ning 
refleksoloog vaatleb kogu 
keha. Vaatlemine tähendab 
seda, et terapeut liigub väikse 
pulgakesega mööda keha, kä-
sitsedes kõiki punkte ja tsoone, 
naha muutusi ning paksendeid 
ning muid tavapärasest eri-
nevaid leide. Selle tegevuse 
jaoks on mitut mõõtu ümara 
otsaga pulki, mida kasutatak-
se vastavalt vajadusele. Nii 
saab läbi käidud keha varvas-
test kuni pealaeni. Kui mõnes 
kohas, s.t mingis tsoonis on 
tunda valu, annab see märku, 
et vastavat piirkonda on vaja 
hoolikalt käsitleda.

“Signaal läheb ajju ja sealt 
tuleb korraldus kehale kord 
majja lüüa,” ütleb Liina Ras-
ka. Kui terapeut leiab valusa 
tsooni, saab sellele vastava or-
gani seisundit ka mõnes teises 
keha piirkonnas üle kontrolli-
da. “Inimese keha ei valeta,” 
sõnab terapeut.

Teraapiaseanss ise algab 
väga meeldivalt: sina lamad 
mõnusasti sooja lina all ja te-
rapeut teeb oma instrumendi 
s.o pulgakesega tiiru peale 
sinu kehale. See pole valus 
ega ebameeldiv, vaid pigem 
huvitav. Esimesele n.-ö tutvu-
misringile järgneb tsoonide ja 
punktide läbimine koos silita-
va massaažiga jalatallast pea-
laeni. Seejärel ümberpööre ja 
kõhuli lamades kordub sama. 
Justkui polegi midagi erilist. 
Puhas mõnu!

Nii on võimalik seda teraa-
piat läbi teha, kui kogu keha 
on ideaalselt terve ja tasakaa-
lus. Aga sellist keha pole vist 
kellelgi. Seetõttu ongi mõne 
koha mõjutamine, sellele va-
jutamine valulik. Seal annab 

signaali punkt, millele vastav 
organ pole ideaalselt korras. 
See on punkt või tsoon, mis 
peegeldab kas juba ammust 
ja süvenevat terviseprobleemi 
või annab märku peagi alga-
vast tervisehädast. Seda tasub 
teada, et häda ennetada! Kui-
gi refleksoloog diagnoosi ei 
pane, saab ta korrastada seda, 
mis on korrast ära.

See, mitu korda peaks 
patsient refleksoloogi juures 
käima, on väga individuaal-
ne. Mida kauem on probleem 
olnud, seda raskem on sellest 
vabanemine – selline on üld-
teada tõde. Mõni inimene on 
avastanud selle teraapia kui 
suurepärase abivahendi, et 
ennast kogu aeg heas vormis 
hoida ning käib teraapias re-
gulaarselt. Põhimõte on auto-
omanikule väga tuttav: nagu 
autoga tuleb käia hoolduses 
teatud kilomeetrite läbisõidu 
järel, nii vajab ka inimese keha 
regulaarset turgutamist. Keha 
saab teraapia järel korrastatud 
ja hakkab paremini tööle ning 
enesetunne paraneb tundu-
valt. Lisaks seletab terapeut, 
mida peaks teisiti tegema, 
milliseid vitamiine tarvitama, 
mida sööma või mitte sööma, 
et olemasolevast probleemist 
vabaneda. Kui vaja, soovitab 
ta arsti juurde minna, kui vaja, 
kutsub tagasi. Kogu seanss on 
justkui dialoog terapeudiga – 
sa räägid ise ja veel rohkem 
kõneleb su keha.

Refleksoloogiat saab õp-
pida paljudes riikides. “Mee-
todid võivad olla erinevad, 
kuid inimene ja põhimõte on 
sama,“ ütleb Liina Raska, kes 
on omandanud teadmisi ja os-
kusi Eestis refleksoloogiat õp-
pides (Tamperes asuva Medika 
Nova kooli kureerimisel) ning 
Soomes täiendõppel. Omab 
refleksoloogi kutsetunnistust. 
Tema kasutab rootslase Karl 
Axel Lindi loodud meetodit, 
kes on üks märkimisväärse-
maid refleksoloogia uurijaid 
läänemaailmas.

Annika Poldre

Organism peegeldab 
tervisehädasid
Refleksoloogia ehk tsoonite-
raapia on raviviis, mis põhineb 
avastusel, et organism peegel-
dab informatsiooni oma orga-
nite seisundeist keha pinnale 
kindlatesse tsoonidesse.

Tegemist on ohutu ja loomu-
liku ravimeetodiga, mis toimib 
kindlate reflektoorsete punktide 
või tsoonide mõjutamise kaudu 
inimese kehal. Iga reflektoorne 
punkt või tsoon vastab mingile 
kehaosale. Oletatava probleemi 
puhul saadab organile vastava 
punkti puudutamine valuaistin-
gu. Tähtsamad terviklikud tsoo-
nisüsteemid on jalalabal, säärel, 
reiel, kehal, kätel, kõrvas ja kol-
jul. Igal süsteemil on lisaks veel 
oma spetsialiseerumine: jala-
laba süsteem on spetsialiseeru-
nud luustiku, liigeste ja organite 
ehituslike kudede kajastamisele; 
sääresüsteem lihaste, samuti 
psüühika eripärasuste kajasta-
misele; reiesüsteem ainevahe-
tuse probleemide kajastamisele; 
kehasüsteem vereringe ja ener-
gia omastamisega seotu kajas-
tamisele; kõrv kajastab närvi- ja 
hormonaalsüsteemi; kolju men-
taalse stressi kajastamisele.

Kõige tuntum on jalatalla 
punktmassaaž, mis põhineb 
sellel, et haigus võib tekitada 
jalataldadel igale elundile ise-
loomulikule kohale ladestusi, 
mille mõjutamine võib nen-
de elundite tervisele soodsalt 
mõjuda. Massaaži eesmärk on 
lõõgastuse ja tasakaalu saavu-
tamine, ka soovituse andmine 
eriarsti külastamiseks oletata-
va probleemi kahtluse puhul. 

Kasutatakse nii haiguste enne-
tamiseks, raviks kui ka raske-
mate haiguste järelraviks. 

Refleksoloogial põhinev 
imikumassaaž lõõgastab ja 
rahustab ning on valutu ja tu-
lemusrikas. Beebidel esineb 
üpris tihti gaasivalusid, mis al-
gavad kõhuvaluga paari näda-
la vanuselt ja kestavad umbes 
kolmanda elukuuni. Imikute 
refleksoloogiline massaaž ra-
hustab ja lõdvestab, leevendab 
valu ning tugevdab immuun-
süsteemi. Sobib ka magamis-
häirete ja rahutuse korral.

Refleksoloogia abil on 
saavutatud tulemusi, 
kui probleemiks on:
Kroonilised haigused, stress, 
kilpnäärme funktsionaalsed häi-
red, allergia, närvi- ja peavalu, 
pearinglus, liigeste ja lülisam-
bavaevused, vereringe paran-
damine külmetavate käte ja jal-
gade korral, mao ja soolestiku 
probleemid, lõõgastumine, valu 
vaigistamine, ainevahetuse pa-
randamine, lihasjäikus, -pingete 
vähendamine, immuunsüsteemi 
tugevdamine, hormonaalsüstee-
mi tasakaalustamine, enesetun-
de parandamine.

Ajalugu
Egiptuses, Hiinas, Jaapanis, 
Indias ja Põhja-Ameerika in-
diaanlastel oli survemassaaž 
kasutusel juba üle 5000 aasta 
tagasi, kuid läänemaailmas 
alles alates 13. sajandist. Esi-
mene teadaolev tsooniteraapiat 
tutvustav raamat ilmus aastal 
1582.

Tänapäeva refleksoloogia 
ehk tsooniteraapia sai alguse 
1920. aastatel USAs, kus nina-, 
kurgu- ja kõrvaarst dr William 
Fitzgerald arendas välja oma-
ette tervikliku teraapiaviisi. 
Meetod põhineb avastusel, et 
organism peegeldab infot oma 
organite seisundeist keha pin-
nale kindlatesse tsoonidesse. 
Mingi organi ala- või ületoime 
väljendub vastavas tsoonis kas 
valuna, naha- või koemuutuse-
na. Need muutused võivad olla 
tagajärg pikast haigusest, liig-
sest koormusest ja üleväsimu-
sest, vigastusest, traumast või 
põletikust.

Teaduslikult põhjendatud 
kaasaegse tsooniteraapia teoo-
ria töötas välja Norra professor 
Charles Ersdal, kes rajas oma 
kliiniku. Tema koostas jalala-
badele projitseerivate organite, 
lihaste, lülisamba, aju närvide, 
vere- ja lümfisoonte täpsed ka-
vandid ning töötas välja kind-
lad raviskeemid. Ersdali uurin-
gutest tulenevalt annavad kõik 
elundid, lihased, veresooned 
signaale jalatalla alla.

Kasutatud allikas: www.teraapia.com

Refleksoloogia teraapia 
Viimsi Tervis SPAs

Viimsi Tervis SPA Hotellis 
tegutseb alates aprillist 
2011 refleksoloog LIINA 
RASKA. 

Ta on läbinud kogu ke-
ha refleksoloogia kursuse 
Medica Nova õppekava 
alusel ja talle on omista-
tud Loodusteraapiate Nõu-
koja ja Kutsekvalifikatsioo-
ni Kutsekoja poolt reflek-
soloogi kutsetunnistus.

Refleksoloogia abil saab korrastada kogu organismi.

Uuritakse 
inimeste tervist
Aprilli viimasel nädalal algav üle-eestiline ter-
visemõjurite uuring võtab luubi alla elupaiga ja 
tervise vahelised seosed.

Tervise Arengu Instituut viib esimest korda läbi uuringu, 
mis annab kohalikele omavalitsustele andmed oma sot-
siaal- ja tervisevaldkonna tegevuste planeerimiseks. 

Aprilli viimasel nädalal algava paikkonna tervisemõ-
jurite uuringu eesmärgiks on koguda ja analüüsida and-
meid kohalike omavalitsuste elanike terviseseisundist ja 
olulisematest tervist mõjutavatest teguritest. “Algava uu-
ringuga vaatleme eelkõige seda, millist mõju avaldab ter-
visele inimese elupaik ja keskkond. Uurime, kas ja kuidas 
näitajad üle Eesti erinevad ning mis võib selle põhjuseks 
olla,” lausus Tervise Arengu Instituudi analüütik ja uurin-
gu koordinaator Karl Viilmann.

Uuring annab kohalikele omavalitusustele olulist tea-
vet, millele tuginedes kujundada kohalikku sotsiaal- ja 
tervisepoliitikat, arendada teenuseid ning prognoosida 
võimalikke tulevikuriske ja -vajadusi. Analüütik lisas, et 
uuringu tulemusel on võimalik esile tuua nii maakondade- 
vahelised kui ka maakonnasisesed erinevused. 

Uuring viiakse postiküsitlusena läbi kõigis Eesti maa-
kondades. Kokku küsitletakse 10 000 inimest vanuses 
15–70 eluaastat. Elanikud on valimisse sattunud juhusliku 
valiku alusel rahvastikuregistrist. Vastamine on anonüüm-
ne ning kogutud andmeid kasutatakse ainult üldistatult. 

“Uuringu õnnestumiseks on äärmiselt oluline, et iga 
inimene, kes ankeedi saab, sellele ka vastab,” rõhutab 
Karl Viilmann. “Mida suurem on vastajate arv, seda põh-
jalikumalt kirjeldavad tulemused olukorda ja annavad 
kohalikele omavalitsustele otsuste langetamiseks vajaliku 
info. Küsimustikku täites saab igaüks kaasa rääkida oma 
linna või valla paremaks elukohaks muutmisel,” lisas ta. 

Paikkonna tervisemõjurite uuringu küsimustik koos-
neb kolmest suuremast osast: taustaandmed (sugu, vanus, 
elukoht jms), tervisekäitumine (terviseseisund, toitumine, 
alkoholi, tubaka, narkootikumide tarvitamine, kehaline 
aktiivsus jms) ning keskkonnast tulenevad tervisemõjurid 
(teenuste kättesaadavus, turvalisus, sotsiaalsed suhted nii 
lähedastega kui ka kogukonnas jms).

Uuringut on aidanud ette valmistada uuringu- ja kon-
sultatsioonifirma Geomedia. Uuringu viib läbi turu-uurin-
gufirma SaarPoll. Andmete kogumine kestab 18. aprillist 
22. maini ning uuringu esmased tulemused avaldatakse 
selle aasta lõpus. 

Paikkonna tervisemõjurite uuringu teostamist rahasta-
takse Euroopa Sotsiaalfondi programmi ”Tervislikke vali-
kuid toetavad meetmed” vahenditest.

Tervise Arengu Instituut
 

Uuringus käsitletakse muu hulgas tervisekäitumist ja ka 
kehalist aktiivsust. Foto Matton
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Kevad on Viimsi sportlas-
tele olnud edukas.

Kuld ja hõbe Šveitsist
Viimsi Kooli kehalise kasva-
tuse õpetaja Eha Rünne käis 
märtsi lõpul välismaalt kulda-
hõbedat toomas.

16.–20. märtsini Šveitsis, 
Gentis toimunud Euroopa see-
nioride sisemeistrivõistlustel 
kergejõustikus heitis Rünne 
ketast 43.53 ja saavutas N 45 
vanuseklassis kuldmedali, hõ-
bemedal tuli kuulitõukes tule-
musega 12.57.

Eesti Spordiveteranide Lii-
du 2010. aasta parimate nais-
sportlaste valimisel saavutas 
Eha Rünne Helvi Eriksoni js 
Nora Kutti järel kolmandale 
koha. Palju õnne, Eha!

Õnnesoovid on ära teeni-
nud ka Spordiklubi Viimsi HC 
A-vanuseklassi käsipallinoor-
mehed, kes lõpetasid Eesti 
meistrivõistlused hõbemeda-
litega. Võistkond koosseisus 
Sander Hermet, Andri Jääger, 
Risto Kals, Kristjan Kangro, 
Rainer Lepik, Kaspar Mooses, 
Jarno Nurm, Reimo Rand, Ro-

Õige pea toimuvad taas valla meistri-
võistlused sulgpallis.

AEG JA KOHT: 30.04.2011, algus kell 
10.00. Viimsi Spordihall, Sõpruse tee 5.

OSAVÕTJAD: Viimsi vallas elavad, töö-
tavad või õppivad sulgpallurid või  mängi-
jad, kes treenivad Viimsi vallas registreeri-
tud spordiklubis.

Vanuseklassid: Noored U 11, U-13, 
U-15, U-17; mehed; naised; eeniorid  mehed 
40 ja vanemad, naised 35 ja vanemad.

Iga sulgpallur võib osaleda vaid ühe va-
nuseklassi mänguliigis, mis ei välista kõiki-
dest mänguliikidest osavõtmist.

Viimsilaste tulemusi kodust ja võõrsilt
land Saks, Sander Traks, Mat-
tis Rätsep, Silver Joosep Pa-
luste, Kaur Vahtrik ja Brandon 
Povilaitis kogus meistrivõist-
luste lõpuks kokku võitjaga 
Põlva Spordikool 1 võrdse 
arvu punkte, aga... Eelmisel 
hooajal võidetud pronksmeda-
lid aitasid hõbedasteks muu-
ta treenerid Ain Kont ja Ain 
Pinnonen. Kuna pallimängude 
hooaeg pole veel lõpule jõud-
nud, kuuleme rõõmustavaid 
sõnumeid loodetavasti veelgi.

8. koht sisekerge-
jõustikus
Harjumaa koolidevahelistel 
meistrivõistlustel sisekerge-
jõustikus osalesid Viimsi Koo-
li lapsed igas vanuseastmes. 
Paremaid tulemusi saavutasid 
meie tütarlapsed. Kuni 5. klassi 
õpilaste arvestuses tuli 300 m 
jooksus võitjaks Pia Pajus aja-
ga 48,27. 8.–9. klassi arvestuses 
tõukas Kaila Zayas 3 kg kuuli 
9.50, saavutades sellega 3. koha. 
Osalenud 18 keskkoolist saavu-
tas Viimsi Kool kokkuvõttes 8. 
koha. Võitu väärt punktikoguse 
sai kokku Kuusalu Keskkool.

Võidud lauatennises
Harjumaa meistrivõistlustel 
lauatennises käisid mõõtu võt-
mas Viimsist vaid täiskasvanud 
ja seeniorid. Endiselt valitseb 
meil noorte lauatennisistide tõ-
sine mõõn. 

Meeste üksikmängus saa-
vutas Kristjan Kant hõbemeda-
li, seenioride III grupis (1951 
ja varem sündinud) võeti aga 
kõik, mis võtta andis – kuus 
meie meest hõivasid ka kuus 
paremat kohta. Nendest sai 
kuldmedali Johannes Kant, hõ-
beda Heino Angerjas ja pronksi 
Priit Eiver. 

Naiste absoluutklassis saa-
vutas Helgi Sard meie ainsa 
naismängijana üldarvestuses 
3. koha, olles ühtlasi ka parim 
seenior. Meeste paarismängus 
teenisid isa ja poeg Johannes 
ja Kristjan Kant hõbemedalid, 
segapaarismängus saavutasid 
Helgi Sard-Priit Eiver kolman-
da koha.

Harjumaa meistrivõist-
lused ujumises 
Võistlused peeti 2. aprillil Kei-
las. Maakonna meistrid selgi-

tati 100 m distantsil vabalt-, 
rinnuli- ja seliliujumises ning 
4 x 50 m vabaltteateujumises 
naistele ja meestele. Viimsi 
delegatsiooni kuulus 26 sport-
last, neist enamus jõudis ka 
medalikohani.

Individuaalselt saavutas 
Alina Kalle (Viimsi Veeklu-
bi) 1997 ja hiljem sündinud 
tütarlastest seliliujumises II 
koha ajaga 1.27,11. Poistest 
(sünd. 1995 ja hiljem) või-
tis Mikk Laanes (SPA Viimsi 
Tervis) rinnuliujumise ajaga 
1.19,14 ja seliliujumise aja-
ga 1.12,11. Teise koha autasu 
teenis Mikk vabaltujumises 
ajaga 1.01,56. Arthur Kooser 
(SPA Viimsi Tervis) oli võitja 
vabaltujumises ajaga 1.01,23, 
teise koha saavutas ta seli-
liujumises ajaga 1.13,01 ja 
kolmanda koha rinnuliujumi-
ses ajaga 1.25,92. Kert Kevin 
Lissmann (SPA Viimsi Tervis) 
sai kolmanda koha seliliujumi-
ses ajaga 1.17,38. Noormeeste 
arvestuses võitis Martin Laid 
(Viimsi Veeklubi) nii oma 
vanuseklassis kui ka meeste 
absoluutarvestuses mõlemal 
osalenud alal – vabaltujumises 
ajaga 55,83 ja selili 1.00,94. 
Markus Kadastu (SPA Viimsi 

Tervis) võitis hõbemedali nii 
noormeestest kui ka absoluu-
tarvestuses, ujudes selili ajaga 
1.07,06. 

Naiste põhiklassis kogus 
Kaja Masing (SPA Viimsi Ter-
vis) üksikaladelt kolm hõbedast 
medalit, ujudes vabalt 1.08,29, 
rinnuli 1.27,53 ja selili 1.14,76. 
Meestest saavutas Sander Parts 
(SPA Viimsi Tervis) vabaltuju-
mises teise koha ajaga 56,89, 
rinnuliujumises võidutses Fi-
lipp Provorkov (Viimsi Veeklu-
bi) ajaga 1.03,26 ja kolmandaks 
jäi Andrei Makarenko (Viimsi 
Veeklubi) ajaga 1.14,45. 

Naisseenioride arvestuses 
võitis Ene Kivet (U-Klubi) kõik 
oma vanuseklassi üksikalad ae-
gadega vabalt 1.20,58, rinnuli 
1.37,28 ja selili 1.34,40. 

Spordiüritustest tulemas
26. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused MURD-
MAATEATEJOOKSUS / Kolgaküla / Korraldaja: Harjumaa Spordi-
liit

30. aprill  k 10.00 Viimsi valla meistrivõistlused SULGPALLIS / 
Viimsi Spordihall / Korraldajad: Viimsi Sulgpalliklubi ja Viimsi 
Vallavalitsus

7. mai k 12.00 XXV Viimsi jooks / Viimsi Kool / Korraldaja: 
Spordiselts Marathon

Ka meie mehed-seeniorid 
ei jäänud medalita: Teet Daa-
niel (Viimsi Veeklubi) võitis 
rinnuliujumise ajaga 1.18,43, 
teenekas Aksel Luige (U-Klu-
bi) jäi kolmandale kohale aja-
ga 1.25,90. 

Naiste 4 x 50 m teateuju-
mises saavutas SPA Viimsi 
Tervis 1 (Kaja Masing, Ene 
Kivet, Viktoria Plemakova, 
Kirke Päss) teise koha ajaga 
2.11,45. Esikoha napsas Kose 
valla naiskond ajaga 2.10,15. 
Kolmandaks jäid Viimsi Vee-
klubi neiud (Angelina Roovä-
li, Johanna Maria Prins, Marie 
Loreen Ränisoo ja Alina Kal-
le) ajaga 2.16,66 ja naiskon-
dadest viimase ehk viiendana 
puudutas otsaseina SPA Viimsi 
Tervis 2 koosseisus Susan-
nah Kaul, Liselle Luks, Meri-
lin Radvilavicius ja Danielle 
Luks., ajaks 2.32,61

Meeste 4 x 50 m teate-
ujumises sai napi võidu SPA 
Viimsi Tervis 1 (Sander Parts, 
Arthur Kooser, Mikk Laa-
nes, Markus Kadastu) ajaga 
1.46,79, teiseks jäi Viimsi Vee-
klubi (Filipp Provorkov, Teet 
Daaniel, Andrei Makarenko 
ja Martin Laid) ajaga 1.47,06, 
viimsilaste kolmas teatemees-
kond – SPA Viimsi Tervis 2 
(Kert Kevin Lissmann, Bo 
Aaron Kooser, Roland Engel 
ja Aarto Pihlapuu) – jäi ajaga 
2.16,45 kuuendaks.

Tiia Tamm
sporditöö koordinaator

Viimsi valla meistrivõistlused 
sulgpallis

Heino Angerjas (vasakul), Helgi Sard ja Priit Eiver oma ”mängu-
maal” pensionäride päevakeskuses demonstreerivad oma Harju-
maa MV võidetud medalisaaki.

VÕISTLUSTE SÜSTEEM: Võisteldakse 
üksik-, paaris- ja segapaarismängus.

Võistluste süsteem selgub pärast regist-
reerimist.

REGISTREERIMINE: Viimane regist-
reerimispäev on 24. aprill 2011. a.

Registreerida palume e-posti aadressil: 
siiri.rajamagi@mail.ee (Siiri Rajamägi). Osa-
leda saavad vaid eelregistreerunud mängijad 
(paarid). Ajakava koos tabelitega ilmub Viim-
si Spordihallis hiljemalt 29.04.2011. a.

NB. Võimaluse korral püüame leida paa-
rismängu paarilise, soovi korral palun andke     
teada!
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Garderoob
Riided kogu perele

Õmblus- ja parandustööd 
Kasutatud riiete kauplus Kaluri tee 5 

(endised Hansapanga ruumid).
Avatud T–R 10.00–18.00,  L  10.00–15.00. 

Telefon 600 2292

Olete oodatud!

Aitan Teid 
kinnisvara 
müümisel, ostmisel 
ja üürile andmisel.
Elan Viimsis ja 
tunnen oma 
kodukanti.

AaBeC Kinnisvara
www.aabec.ee

Merle Maar
508 2774

merle@aabec.ee

kaup uSa-ST!
uus pood 

“Riietering” 
Comarketis, 
II korrusel.

Meilt leiad hea hinnaga 
naiste- ja lasteriideid, 

jalatseid, aksessuaare, 
madratseid, voodi-

pesu jms
astu läbi ja Sa ei kahetse!

Viljapuude, hekkide, 
ilupõõsaste lõikus 
ning kujundamine.
Muru ja haljasalade 
niitmine ja rajamine 

ning hooldus. 

Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

Maastikuhooldus 
ja -ehitus 
(teede ja platside rajamine, 
muruniitmine, terrasside ehitus)
OÜ aireco Grupp 
kontakt: info@aireco.ee, tel 56 455 705

l Teostan õhtuti ja nädalavahetustel arvutite 
remonti kodus ja kontoris. Vajadusel arvuti trans-
port töökotta ja tagasi. Täpsem info tel 58 145 
250 (helistada võib k 8–20), e-mail jarno.tali@
gmail.com.
l Müüa uus soojustatud, aknaga koerakuut 
suurele koerale. Ootan ka uusi tellimusi. Info 
tel 56 633 093.
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killus-
tik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.
l Hotelli toateenija otsib lisatööd koristajana.
 Tel 58 060 873, Tatjana.
l Leitud naiste käekell Viimsi Kaubanduskeskuse 
lähedalt. Info tel 53 931 287.
l Müüa garaaž Viimsis Pargi teel. Info tel 601 
1747, 53 447 736. 
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kont-
rolli kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti 
koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 
035.
l Plaatija otsib tööd. Tel 58 502 265.
l Müüa Viimsis võõrasemasid, suve- ja püsilillede 
ning köögiviljade taimi, samuti potililli. Tel 53 499 
081, 53 499 087. 
l Vajatakse Tammneemes suurele majale maja-
hoidjat, kelle tööülesanneteks on: ruumide kor-
rashoid, pesu pesemine ja triikimine, vajadusel 
(harva) lastele toidu valmistamine jms. Lisainfo 
telefonil 53 420 733.
l Õppinud mehed tulevad ja teevad teie pehme 
mööbli ja vaipade kuivpuhastuse, sügavkloppimi-
se kuni 20 cm sügavuselt, märgpesu ning plekkide 
eemaldamise (hinnad alates 10 EUR), samuti au-
tosalongide puhastuse ning istmete sügavkloppi-
mise (hinnad alates 22 EUR). Tel 50 34 428.
l Haabneeme Konsumis avatud lillepood. Müügil 
lilled, kingitused, käsitööd ja seemned. Võimalik 
tellida perepuid, pärgi ja kimpe. Avatud esmas-
päevast neljapäevani k 10–19, reedel ja laupäeval 
k 10–20, pühapäeval k 10–18. 
l Ohtlike ja probleemsete puude langetamine 
suurte kogemustega eksperdilt. Langetan raskesti 
ligipääsetavaid ja keeruka asukohaga puid, vaja-
dusel kasutan köistehnikat või tõstukit. Kindlustan 
puhta ja korrektse tulemuse. Tel 56 482 680. 
l Müüa saetud küttepinnud 180 EUR/koorem ja 
saetud ning lõhutud küttepuud 35 EUR/rm.
 Info ja tellimine 53 466 680, 52 31 346 ja www.
hirvlisaeveski.ee.
l Väike lasteaed Mähel otsib oma sõbralikku perre 
kokka, kes kogu südamest soovib lastele maitsvat 
toitu valmistada. Info tel 56 51 244, Maia Metsla.
l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike 
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja era-

isikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.
l Professionaalne lastehoid alates 1,4 eluaastast. 
Tel 53 462 566.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib 
ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, 
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lille-
peenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldu-
sega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga 
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 95 €. 
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632. 
l Liidame kinnistul asuvad torustikud ÜVK-süs-
teemiga, lisaks 15 t kalluri- ja ekskavaatoriteenu-
sed, geodeetilised mõõtmised ja mahamärked, 
dokumenteeritud elektri- ja santehnilised isetööd. 
Tel 58 504 300, 660 4455.
l Müüa kuiv küttepuu 40 L võrgus (30, 40 või 50 
cm) ja klotsid, soodsamalt on mittekuiv puu 40 L 
võrgus, vedu tasuta. Kontakt 50 18 594.
l Teostame viljapuude, ilupuude ja hekkide 
hoolduslõikusi: vanade ja noorte puude kujun-
duslõikus, hoolduslõikus, noorenduslõikus, võra 
kujundamine. Tel +372 56 243 297. 
l Müüa lõhutud küttepuid: lepp, sanglepp, haab, 
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad, 
küsi julgelt. Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.
l Kevadsuvine metallijäätmete tasuta koristus. 
Äravedu, vajadusel lõikus ja demontaaž. Pakkuda 
võib ka värvilist metalli, elektrimootoreid, auto-
akusid jm – pakkuda võib kõike! Külmkapid, boile-
rid lisatasuga 10 EUR tk või kokkuleppel. Väiksed 
kogused viin tasuta, maksan alates 200 kg. Või-
malik korraga kuni 2,5 t ära viia. Tasu kokkuleppel. 
Raha kohe kätte. Nüüd uus number 57 880 081, 
telefon sees 24 h sees – kui ei vasta, helistan 
kindlasti tagasi. Küsi julgelt lisa!
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Kogemustega noormees teostab vannitubade 
kapitaalremonti ja plaatimistöid. Teen ka üldehi-
tustöid. Tel 51 11 238, Mait Gruuse.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. 
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Teostan pottsepatöid: tellisahjud-pliidid, pott-
hjud-pliidid, kaminad, soojamüürid, leivaahjud. 
Töödele garantii. Tel 50 15 320.
l Müün Taanis toodetud kvaliteetset koera- ja 
kassitoitu (kuivtoit). Pakun ka väga efektiivset abi 
lemmikute liigeseprobleemidele (looduslikud 
toidulisandid Inglismaalt). Kojutoomine tasuta. 
Tel 53 025 727, Heidi.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust ning 
puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Ehitus. Remont. Siseviimistlus. Sauna puitosad. 
Puusepa-, plekksepa- ja pottsepatööd. Tel 56 646 
709.

Julge muuta oma elu!

Perevägivalla ohvrite
tasuta nõustamine 

Registreerimine k 11-17, 
tel 52 64 697.

www.avasilmad.eu
www.naisteabi.ee

Sinu tugiisik Viimsi vallas
eesti keeles reedeti 

k 13-15 tel 545 75 154
vene keeles esmaspäeviti 

k 13-15 tel 591 08 225

Laupäeval, 7. mail kl 16 
Eesti Meestelaulu Seltsi Üle-eestilise 

Poistekoori Kalev ja Järvamaa 
Poistekoori 

KONTSERT 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus. 

PESA KOOL
Põnnipesa Lastekeskuses “Pesa kool“ 

on mõeldud eelkõige 5-7 aastastele lastele.
“Pesa koolis“ arendatakse lapsi läbi mängu, 

õpetades erinevaid oskusi ning andes vajalik-
ke teadmisi last ümbritsevast maailmast.  
• Pesa kooli kestvus: 5. september 2011 – 

28. mai 2012
• toimumise aeg: E ja K  kell 12.30 - 15.30

• rühmas on:  5-10 last
• tasu on: 65 eurot kuus (võimalik taotleda 

lapsehoiutoetust 50% summast)
• lapsel on võimalik viibida Põnnipesa Laste-
hoius kuni 18.00 (vabade kohtade olemasolul 

tuleb sõlmida lisaks lapsehoiuleping)
Info ja registreerimine telefonil 56 65 66 65 

(Kristiina Sillaste) või pesa@pesa.ee

Põnnipesa lastehoiu uus 
SÕIMERÜHM

alustab augustist 2011
26. aprillil, kell 18.00 ootame kõiki uusi lapsi 

ja lapsevanemaid 
AVATUD USTE PÄEVALE.

Kaluri tee 5, Haabneeme 
Registreerimine:  56 65 66 65 või pesa@pesa.

ee www.pesa.ee
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Viimsi Spa 
Pereoptikas
PLai valik prilli-
raame ja polaroid 
päikeseprille.
PHinnasoodus-
tused kõikidele 
optikatoodetele!
PSilmaarsti vastuvõtule 
saab registreerida 
tel: 601 1570

KRÄKEL REHVITÖÖD

Uued ja kasutatud 
suverehvid

Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535

TULE JA VEEDA OMA SUVI NABAS!
Ka sel suvel ootab Naba oma uusi ja vanu sõpru 
osalema põnevates suvelaagrites.

27.06–01.07 LOODUSLAAGER 
04.07–08.07 NATEMUKULA e. NABA TEATRI-, 
MUUSIKA- ja KUNSTILAAGER
11.07–15.07  SPORDILAAGER “KES SPORTI EI 
TEE, SEE TORTI EI SÖÖ” 
25.07–29.07 BADI-LAAGER 
01.08–05.08 MERELAAGER 

Laagri hind kuni 30.04.2011 on 99.- 
Alates 01.05.11 laagri hind 119.-

Alates 01.06 on avatud NABA SUVEHOID, mis 
on mõeldud 4-7-aastastele lastele, kes soovivad 
suviselt aega veeta.

Registreerida last Nabasse on võimalik 
telefonil 606 38 90 või e-posti teel naba@naba.ee

Eralasteaed Naba
Metsavahi tee 24a
www.naba.ee
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Viimsi Tiimari pakub tööd 0,5 koormusega 
KLIENDITEENINDAJALE
Töökohustused:  
• Kauba vastuvõtt,
• Väljapanekute tegemine
• Aktiivne klienditeenindus
Oled sobiv kandidaat, kui:
• Oled vähemalt 18 aastat vana
• Omad eelnevat kaubandustöö kogemust
• Oled aus ja kohusetundlik
• Sinust õhkub positiivsust ja energilisust
• Valdad eesti keelt laitmatult ning suhtled ka võõrkeeltes (vene, soome) 
• Saad töötada nii töönädala jooksul kui nädalavahetustel
Pakume:
• Meeldivat ja ühtehoidvat kollektiivi
• Paindlikku töögraafikut
• Tooteid ja tööpõhimõtteid tutvustavaid koolitusi
• Stabiilset töösuhet ja palka
Võid saata oma CV meiliaadressile 
tiimari.baltic@tiimari.ee või helistada 
telefonil 55 513 354.


