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Mälestati aurulaeva
Eestirand hukku.
Loe lk 3 ja 7

Koolitoetus
I klassi minevale lapsele
Koolitoetust I klassi mineva lapse
vanemale makstakse tingimusel, et
mõlemad lapsevanemad on valla
elanikeregistris eelmise kalendriaasta
31. detsembri seisuga.
Toetus 63,91 € on ühekordne ning selle saamiseks tuleb lapsevanemal vormistada sotsiaal- ja
tervishoiuametile avaldus vallavalitsuses (Nelgi tee 1) kohapeal või täita kodulehel vastav
avalduse vorm ning edastada see sotsiaal- ja
tervishoiuametile.
Avalduse alusel kantakse toetus lapsevanema arvele või makstakse välja vallavalitsuse kassast. Avaldusi võetakse vastu ja tehakse
väljamakseid alates 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Täiendav info telefonidel 606 6825 ja 606
6824 ning e-posti aadressidel eldi@viimsivv.ee
ja helen@viimsivv.ee.

Koolibussid jätkavad
alates 1. septembrist
Lasteaialapsed said ise ka kellut hoida ja mörti metalltoru peale tõsta. Lapsi juhendab Viimsi Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal. Nende tegevust jälgivad
(paremalt) vallavanema Haldo Oravas ja abivallavanem Jan Trei.

Lasteaed sai nurgakivi
Teisipäeval, 23. augustil sai Lille teel nurgakivi uus lasteaed, mis
hakkab tegutsema
valla munitsipaallasteaiana.

120 lapsele mõeldud hoonesse tulevad kuuele rühmale eraldi mängu-, magamis- ja tualettruumid.
1539 m2 suurusesse osalt
kahekordsesse majja on
veel planeeritud köök, laste muusika-, võimlemis- ja
söögisaal.
Avamisel asetasid vallavanem Haldo Oravas ja
Arco Investeeringud ASi
juhatuse liige Veiko Taevere vundamendi sisse
metalltoru, millesse pandi
hoone eskiisvaade, Postimehe ja Viimsi Teataja
number ja endise Piilupesa
Lasteaia lapse Mari Mugu
pastell “Linnud oksal”.
Abivallavanem Jan Trei lisas omalt poolt 50-eurose
rahatähe.
“Igal Viimsi lapsel on
õigus olla kogukonnas, so
õigus lapsehoiu kohale,”
märkis vallavanem Oravas.
Viimsis on riigi kõrgeim

Metalltorusse jäävad sündmust tähistavad ürikud.

Lapsed koos kasvatajatega ringmängus.

sündivus, mis toob vallavalitsusele kaasa ka kohustusi. Näiteks lasteaiakohta

ootab ligi 500 last. “Õnneks saab vald järgmise
kahe aasta jooksul juurde

koguni kaks uut lasteaeda,”
sõnas vallavanem.
Kuna seadusepiirangud
ei võimalda praegu võtta
uusi laene lasteaedade rajamiseks, siis otsustas vald
korraldada lasteaiakohtade
puuduse vähendamiseks
avaliku hanke. “Võitjaks
oli arendaja, kes pakkus
kõige madalamat üürihinda,” lausus abivallavanem
Jan Trei.
“See, et sotsiaalobjekte ehitavad ja omandavad
eraõiguslikud äriühingud,
pole ebatavaline,” nentis
Arco Investeeringud ASi
juhatuse liige Veiko Taevere. Tema sõnul võimaldab selline koostöö parandada elujärge kohe ning
sedalaadi koostöö vastu
tuntakse huvi mitmes omavalitsuses.
Hoone projekteeris arhitekt Veiko Tein firmast
Arhitektuurinurk
OÜ.
Teinile oli see esimene
lasteaiaprojekt. Ta rääkis,
et lähtus energiatõhususe
aspektist. “Energiasääst
algab juba ruumiprogrammist,” sõnas Tein, kes
projekteeris rühmaruumid

suunaga idast läände, et
neisse pääseks maksimaalselt päikeseenergiat.
Puitkarkasshoones saab
olema gaasiküte. Maja on
projekteeritud ilma koridorita, lisaks peasissepääsule on kahe rühma peale
oma sissepääs. Hoone on
hulknurkne. “Maja kuju on
lihtne,” selgitas arhitekt.
“Visuaalselt kõik kordub,
sa ei näe kusagilt teist majanurka.”
Lille tee lasteaia ehitaja on AS YIT Ehitus, arendajaks Lille tee LA OÜ,
mis on Arco Arenduse tütarettevõte. Vald hakkab
lasteaeda üürima Lille tee
LA OÜlt. Üürileping on
sõlmitud 7,5 aastaks.
Hoone peab valmima järgmiseks kevadeks
ning on mõeldud eelkõige
Hundi teele ajutiselt kolinud lasteaia lastele. Viimsi
Lasteaiad juhataja Margery Lilienthal ütles, et
lapsed kolivad uude majja
järgmise aasta augustis.
20 aastaga on valda ehitatud kolm uut koolimaja ja
kuus lasetaiahoonet.
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2007. aastal edukalt käivitunud koolibussi projekt jätkub alates 1. septembrist.
Koolibuss on mõeldud Tallinna kesklinna
alg-, põhikooli- ning gümnaasiumiõpilastele. Koolibuss on õpilastele tasuta ja sõita
saab õpilaspileti ettenäitamisel.
Koolibussid sõidavad igal koolipäeva
hommikul neljalt suunalt: Viimsi haigla – Balti jaam; Tammneeme – Balti jaam; VäänaJõesuu – Balti jaam; Tabasalu – Balti jaam.

Muutuvad siseliinide
sõiduplaanid
Algab taas kooliaasta ja sellega seoses
muutuvad alates 1. septembrist Viimsi
valla siseliinide sõiduplaanid.
Liin 1A jätkab ka sügisel edasi suvise graafiku alusel sõitmist. Suvepuhkuselt
naaseb siseliin V4. Uued sõidugraafikud on
üleval www.harjuytk.ee > Sõiduplaanid >
Tallinna ja Harju maakonna ühtsed sõiduplaanid. Seoses uute sõiduplaanidega võib
septembri alguses tekkida väikesi muudatusi, mis on tingitud sõitjate ettepanekutest.
Uued plaanid avaldatakse septembrikuu alguse Viimsi Teatajas.

Kommunaalamet

Randvere küla
üldkoosolek
Toimub 24. septembril kell 11 Randvere
külakeskuses, Kibuvitsa tee 1.
Päevakord:
1. Külavanema 2010. aasta aruanne.
2. Külavanema valimised.
3. Küla arengukava 2011–2015 projekti
vastuvõtmine.

Priit Robas
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Koolielus on tähtpäevade aasta
Käesolev aasta on olnud nulliga
numbrite aasta. Meie taastatud riik
sai äsja 20, taasasutatud Viimsi vald
on vaid kaheksa kuud vanem.
Palju ümmargusi numbreid on ka Viimsi
hariduselus. Viimsi Koolil täitub 30 aastat
tegutsemist keskkoolina ja 5 aastat tegutsemist uues koolihoones. Viimsi haridus pühitseb 145 aasta möödumist esimese koolimaja
rajamisest 1866. aastal. Kõike seda tähistame 28. oktoobril esindusliku hariduskonverentsiga.
Koolid teevad viimaseid ettevalmistusi
1. septembriks. Viimsi koolidesse suundub
taas 10 klassitäit esimeste klasside õpilasi,
neist 9 Viimsi Kooli ning lisaks üks erivajadustega õpilaste miniklass. Laste ohutu liiklemise, turvalisuse reeglite ja ettevaatlikkuse
meeldetuletamiseks toimub 10. septembril
Viimsi Koolis kogupereüritus “Turvalisuse
päev”. Ootame arvukat osavõttu!
Riigihankega on valitud meie koolidele
uus toitlustaja. Loodetavasti paraneb õpilaste poolt palju kriitikat saanud koolitoidu
kvaliteet. Järgmisest aastast saavad tasuta
koolitoitu lisaks 1.–4. klasside õpilastele ka
5.–6. klasside lapsed.
Kooliealiseks saavate laste arv meie vallas kasvab lähiaastatel veelgi. Viimsi Vallavalitsus valmistab ette uue algkooli ehitust
Randverre. Lõplik projekt valmib aastavahetuseks.
Ka rahvusvahelist bakalaureuseõpet pakkuv nn tulevikukool on Miiduranda projekteerimise järgus.
1. septembriks 2013 peab igal juhul valmima uus ruumistik algklassidesse astujatele. See on vallavalitsuse lähiaastate üks kõige olulisem eesmärk.
Ka lasteaiad alustavad täiskoormusel.
Eesti Vabariigi 20 taasiseseisvunud aastaga
on Viimsisse ehitatud kolm uut koolimaja
ja kuus lasteaiahoonet, rääkimata lasteaiaks
kohandatud endistest eramutest.
Me asetasime sel nädalal nurgakivi uuele, 120-kohalisele Lille tee lasteaiale.
Lasteaia järjekord Viimsis kahanes veidi,

kuid küünib siiski ca 500-ni. Järgmist lasteaeda kavandame taas avaliku ja erasektori
koostöös Lubja tee piirkonda.
Kulutused haridusele – koolidele ja lasteaedadele – kasvasid valla eelarves rekordilise 60 protsendini. Selline eelarve proportsioon on kohane kiiresti arenevale riigile,
see on kohane kiiresti arenevale Euroopa
kohalikule omavalitsusele.
Aastalõpp toob häid uudiseid ka kõigile,
kes pikisilmi on oodanud puhast joogivett.
Käesoleval neljapäeval tähistati sarikapeoga
Viimsi Veepuhastusjaama ehituse edenemist
Lubja mäel. Uue veetöötlusjaama käivitamisega saab hakata pakkuma kõigile vallaelanikele ELi normatiividele vastavavat
kvaliteetset joogivett, millest on eraldatud
ülemäärased väävelvesiniku, süsihappegaasi, raua, radooni, uraani, raadiumi ja mangaani kogused. Juba aasta tagasi rajati uus
veehaare keset poolsaart olevale metsaalale
ja paigaldati magistraaltorustikud puhastusjaamani. Veepuhastusjaam valmib aasta
lõpuks ning seejärel suletakse järk-järgult
ebakvaliteetset vett tootnud arvukad väikesed puurkaevud.

Haldo Oravas

Viimsi vallavanem

Purjevarjuteater ja lõkked muinastulede ööl
Rannarahva Muuseum ja Kultuuripealinn Tallinn 2011 kutsuvad 27. augusti
õhtul kõiki Viimsi Vabaõhumuuseumisse.
Muinasajal kasutati mereäärseid märgutulesid meremeestele ohutusse sadamasse või randa tee näitamiseks. Tänapäeval süüdatakse augusti viimase
laupäeva õhtul kell 21.30 Läänemere kallastel muinastuled, et näidata mererahva ühtsust ning tuletada meelde mereriikide ajalugu ja kultuuripärandit.
Keedame lõkkel kalasuppi, vaatame purjevarjuteatrit, süütame lõkked ja
kuulame Mehis Nurmetalu mere- ja lõkkelaule.
Kell 21.00 algab sumedas suveöös ülestõmmatud purjel muinasjutuline lugu maailma loomisest.
Müütiliste regilaulude, tantsu ja tulešõuga vürtsitatud etenduse lavastajad on koreograaf Katrin Essenson ja kunstnik Liina Tepand. Muusikaline kujundus Ruslan Trochynskyilt ja ansamblilt Svjata Vatra.
Muinastulede öö Viimsi Vabaõhumuuseumis on külastajale tasuta!

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
Ajalehe järgmine number ilmub 9. septembril.

Medali tõi töötahe
Algamas on uus kooliaasta. Viimsi valla 16 noort
lõpetasid kevadel kooli
kuld- ja hõbemedaliga.
Laseme osadel neist rääkida, kuidas medal tuli.
Mart Veliste: “Kuldmedali
mõte tuli 11. klassi poole peal.
Peamiseks motivaatoriks olid
õed, kes on Kuristiku Gümnaasiumi samuti medaliga lõpetanud – ei saa ju neist kehvem olla. (Pere poolt survet
polnud.) Medali saamisel tuli
kasuks hea kodune kasvatus ja
vast oli abiks ka loomupoolne
kohusetunne ja töökus.
Mõnes aines pidin viimasel aastal olema hinnete puhul
ettevaatlikum, kuid muidu olid
vajalikud kursuste hinded juba
eelmistest aastatest olemas.
Üldiselt usun, et kui oled põhikoolis tublisti tegutsenud, siis
saab ka keskkoolist tunduvalt
kergema vaevaga läbi. Näiteks
viimasel aastal oli mul terve
kooliaja jooksul kõige rohkem
kõrvalisi tegevusi (ÕE, EÕEL,
erinevad huviringid, projektid), kuid hinded seetõttu ei
kannatanud.
Kuristiku Gümnaasium andis hea baasi edaspidiseks eluks
ja ma ei näinud kunagi vajadust
kesklinna eliitkoolidesse minekuks.”
Kadri Haagen: “Arvan, et
Viimsi Kool on mulle väga hea
baasi andnud, millele ma saan
toetada oma edasised õpingud.
Kuldmedal tuli vähese vaevaga,
olid küll paar ainet, milles pidin
natuke pingutama, kuid üldiselt
võib mu medali saamise kokku
võtta sõnadega “läks nii””.
Mariann Kolk: “Õppimises motiveeris mind eelkõige
vanemate õppeedukus – nad
mõlemad lõpetasid samuti
medaliga. Ma teadsin, et mul
on kolm nii-öelda kirstunaela
– õppeainet, milles ma pean
rohkem pingutama kui teistes.
Ainete nimesid ma ei soovi
avaldada, õpetajad võivad liiga südamesse võtta.
Keskkooli lõpuks suutsin
kahest naelast lahti saada, sellest ühest ikka ei suutnud jagu
saada. Mida aju ei võta, seda ta
kohe üldse ei võta.”
Silver Heinsar: “Kuldmedal
tuli suure töö tagajärjel, ent
siiski kergelt. Olen pikalt hästi
õppinud ning sihin alati maksimumtulemusi. Uute teadmiste omastamine meeldib mulle
väga ning seega ei ole õppimine minu jaoks ebameeldiv.
Kuldmedali saamise siht
tekkis 11. klassi alguses, kui
sellega lõpetamisest rohkem
uurisin.”
Taavi Rebane: “Medalisoov
tekkis mul pärast 10. klassi head
hinneteseisu. Pärast seda oli vaja
pelgalt sihikindlust ja viitsimist
koolitöödega tegelda. Suuremad
pingutused või läbirääkimised

Medaliga lõpetanud vallavanema vastuvõtul. Foto Randar Lohu

õpetajatega polnud medali saamiseks õnneks vajalikud.”
Kätlin Käo: “Medaliga lõpetamine tähendas mulle palju, sest
ma sain endale tõestada, et kui
väga püüda, tahta ja teha, siis on
kõik võimalik. Ma ei saa öelda,
et oleksin pidanud millestki
loobuma, et saavutada medal,
pigem nõudis see järjepidevat
tööd kogu keskkooli vältel.
Selle kolme aasta jooksul oli
mu esimene prioriteet kindlasti
õppimine ja minu põhimõte oli
alati see, et õpin nii kaua kuni
on selge, ning pärast seda sain
tegelda oma hobidega. Oma
põhimõtte järgimisega suutsin
jõuda nii kaugele, et lõpetasin
medaliga.”
Kajeli Kroon: “Medalilootus
tekkis üldiselt hilja – võtsin alguses asja realistlikult ja kuigi
kuldmedal oli salajane unistus,
taandus see alguse kohanemisraskuste ja uute nõudmistega
silmapiirilt. Samas ei saa öelda,
et oleksin kolme gümnaasiumiaasta jooksul kordagi selle
mõtte täielikult maha matnud
– lõpetasin põhikooli kiitusega,
olen alati heade õpitulemustega
silma paistnud ning kuldmedal tundus loomuliku jätkuna. Kuna suutsin Gusta Adolfi
Gümnaasiumis kiirelt kohaneda ja end taas üles töötada, tekkis mingi hetk jälle võimalus
medaliks, esialgu hõbedaseks.
Viimase aasta pingutustega ja
õpetajate toetuse abil jõudsin
oma kuldse eesmärgini.
Ma ei saa öelda, et kuldmedal tuli kergelt, see oleks ebaõiglane hinnang, ning samuti
ma ei eita, et pingutasin selleks
viimases lõpus sajaprotsendiliselt, isegi rohkem. Minu enda
jaoks oli see kõik seda väärt,
sest see oli tõestus nii endale
kui ka teistele.”
Rain Laansalu: “Kuldmedal
tuli tegelikult üsna ootamatult.
Oma mõtetes olin selle võimaluse juba ammu maha matnud ja
kahtlesin, kas ma hõbemedaligi
saan. Kaheteistkümnenda klassi viimasel veerandil selgus, et
mul on siiski võimalus kuldmedal saada ja siis tekkis sportlik
hasart. Olid mõned ained, milles lõpuhinne oli veel lahtine ja
nendele pöörasin ma viimasel
veerandil rohkem tähelepanu.
Üldiselt ei olnud medali saa-

mine eesmärk, aga praegu ma
mõistan, et tegelikult annab see
päris palju juurde.”
Inger Kangur: “Minu silmis
oli medali saamise võtmeks järjepidevus ning seda läbi koduste tööde tegemise. Kui iga kord
tõesti materjal kodus ise läbi
vaadata, ei tundu miski nii raske, ka kontrolltööd mitte. Nii
ongi kõige lihtsam viisi saada.
Muidugi kulus teinekord mõne
füüsikaülesandega kas või neli
tundi, aga see oli seda väärt.
Loomulikult leidsin end vahel
mõttel, et enam ei jaksa pingutada, eriti kui teised klassis
võtavad kõike nii vabalt, kuid
mõnepäevane puhkepaus andis
ikka ja jälle jõudu juurde.
Gümnaasiumi
esimesel
aastal tulemused nii head ei
olnud, aga kui 11. klassis tulid
juhuslikult kõik viied, siis käivitus ajus mõte, et teha siis ka
nõnda järgmisel aastal. Samas
motiveeris mind ka teadlikkus
sellest, mida ma pärast gümnaasiumi edasi soovin õppida –
see oli füüsika ning seda Tartus
ja teadsin ka, et riigieelarvelisele kohale saamiseks läheb vaja
kas hõbe- või kuldmedalit.
Samas aitab medali saavutamisele kaasa ka tugev
õpetajate kaastöö, sest nemad
usuvad ilmselt õpilastesse rohkemgi kui me ise. Ja muidugi
kehtib ka lause “Terves kehas
terve vaim” sajaprotsendiliselt,
õnneks on sportimiseks Viimsis
pea et ideaalsed võimalused.”
Kert Pütsep: “Kuldmedal
polnud minu jaoks eesmärk
omaette, küll aga motiveeritult
õppimise eest vääriline tunnustus, mille poole gümnaasiumi
vältel järjepidevalt püüdlesin.
Selle tulemuseni viisid kindlasti töötahe ja -võime, järjepidev
enesedistsipliin õppetegevuses,
rõõm uutest teadmistest, positiivne ellusuhtumine ja loomulikult tahe. Põhikooli edukad
õpitulemused sisendasid enesekindlust, mille toel olin juba
gümnaasiumi alguses kindel,
et olen võimeline kuldmedali
vääriliselt õppima. Usk endasse ja kartmatus raskuste ees ei
pannud mind hetkekski kahtlema, kas kuldmedal on võimalik
või tulemas. Üheteistkümnenda
klassi lõpus oli see minu jaoks
sisuliselt kindlustatud.”
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Pranglil mälestati Eestiranda
24. augustil möödus
70 aastat aurulaeva
Eestirand hukkumisest
Prangli saare lähedal.
Esimesel sõjasuvel, 24.
augustil 1941 toimunut ja
sellele järgnenud sündmusi meenutati mälestusüritusel Eestiranna
mälestusmärgi juures.

Avasõnad lausus Viimsi vallavanem Haldo Oravas. Sõna
võtsid viitseadmiral Tarmo
Kõuts, Euroopa Parlamendi
liige Tunne Kelam, Kindral Johan Laidoneri Seltsi
esimees Trivimi Velliste ja
EELK Prangli Laurentsiuse

Laevahukku meenutati saarel Eestiranna mälestusmärgi juures. Fotod Priit Estna

Kõneleb EELK Prangli
Laurentsiuse koguduse vaimulik
Kalle Rebane.

Eestirand oli 1910. aastal Dumbartonis Šotimaal ehitatud aurulaev, mis oli aastatel 1932–1939 Eesti suurim laev. Eestirand
kuulus konvoisse, mis transportis Eestist 1941. aastal Nõukogude armeesse mobiliseerituid Kroonlinna. Laeval oli ligikaudu 3500 meest (mõningate allikate kohaselt isegi umbes 5000
meest). 24. augustil ründasid laeva Keri saare juures saksa õhujõudude lennukid, misjärel kapten B. Nelke kahest pommitabamusest lekkiva laeva Prangli läheduses madalikule juhtis.
Pommitamise käigus hukkus 44 inimest, mitusada meest hüppas üle parda (suures osas uppusid), 2762 (teiste allikate kohaselt 2672) jõudsid Pranglile, kus nad kolonel Arved Engmanni
juhtimisel võimu enda kätte võtsid ning hiljem mandrile tagasi
jõudsid.
Allikas: Vikipeedia

koguduse vaimulik Kalle Rebane.
Pärastlõunal kuulati sõjaajaloolase Mati Õuna ettekannet
Eestiranna laevahukust. Samal
teemal saate pikemat usutlust
Mati Õunaga lugeda lk 7.
Ettekandele järgnesid meenutushetked, kus rääkisid ajaloolane, Tallinna Linnaarhiivi
juhataja Küllo Arjakas ning
Eesti Meremuuseumi teadur,
allveearheoloog Vello Mäss.

Põhja-Harju Koostöökogu
LEADER projektitoetuste
taotluste vastuvõtu V voor
Eesti maaelu arengukava 2007–2013 Leader programmi raames võtab Põhja-Harju Koostöökogu vastu projektitoetuste taotlusi alates 18. kuni 25. oktoobrini 2011.
Taotluste (ka elektrooniliste) vastuvõtmine lõpeb viimasel päeval kell 17.00.
Kooskõlas meie kohaliku tegevusgrupi strateegia rakenduskavaga 2011 ja 16.06.2011. a. toimunud üldkoosoleku otsusega avatakse kaks meedet:
Meede 2: Ettevõtlus ja puhkemajandus.
Meede 3: Koostöökogu tegevuspiirkonna noored.
Kogu info taotlusvooru kohta on meie veebiaadressil www.
leaderph.eu.
Meetmete tingimuste üksikasjalikuks tutvustamiseks ning
projektide edukamaks kirjutamiseks korraldame info- ja koolituspäeva 12. oktoobril kell 16–20 Loo alevikus Saha tee 13 Loo
teeninduskeskuse II korruse saalis.
Ootame eeskätt ettevõtjate ja noorte, samuti avaliku sektori ja kodanikeühenduste esindajate aktiivset osavõttu!
Taotlejale pakume eelregistreerimise alusel konsultatsioone
projektitoetuste taotlusvormide täitmiseks meie büroos Saha
tee 13 Loo alevikus. Eelregistreerimiseks palume saata teate epostiga: margit.partel@gmail.com ja arno.kannike@gmail.com.
V vooru projektitoetuste taotluste konsultatsioonide viimane päev on 17. oktoober 2011. Taotluste vastuvõtul teostatakse esitatavate dokumentide tehniline kontroll ja taotluse
registreerimine.
Kohapeal selgitatakse ka esmakontrollil ilmnenud puuduste likvideerimise võimalusi.
Tõstatades erilise nõude äriplaanide koostamisele ja projektide rahastamise küsimustele, soovitame kasutada ka
Harju Ettevõtluse Arenduskeskuse tasuta konsultatsioone.
Konsultatsioonidele registreerimise info leiate veebiaadressilt
www.heak.ee.

MTÜ Põhja- Harju Koostöökogu juhatus

VT

Tulemas on järjekordne Viimsi turvalisuspäev ja kooli infolaat
Jan Trei
Abivallavanem

Käesoleval aastal oleme
otsustanud tuua Viimsi
turvalisuspäeva veelgi
vallaelanikele lähemale.
Nimelt plaanime korraldada turvalisuspäeva
koos kooli infolaadaga,
mis toimub Viimsi Kooli
siseaatriumis ja õuealal.
Kooli infolaada eesmärk on
tutvustada vaba aja veetmise
võimalusi Viimsis, antakse
ülevaade Viimsi Koolis toimuvatest huviringidest ning
trennidest ja teistest noorte
vaba aja sisustamise võimalustest.
Laadal on võimalus tellida
koolivormi ja juba kolmandat aastat propageerib Viimsi
Kool koolivormi taaskasutust.
Kuna lapsed kasvavad, siis ei
jõua koolivorm tihti ära kuluda, seega toimub kasutatud
koolivormi müük ja vahetus.
Viimsi turvalisuspäeva ürituse korraldamise jätkuv ja üllas eesmärk on anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas

tagada enda ja oma lähedaste
turvalisus ning kaitsta oma
vara. Turvalisuspäeval antakse
vallaelanikele asjalikke nõuandeid turvalisuse, tuleohutuse,
tervishoiu, liiklusturvalisuse,
koduse vara kaitse, vältimatu abi ja muude turvalisusega
seotud probleemide valdkonnas. Turvalisuspäeval tutvustatakse ka turvalisuse tagamisega seotud riiklikke asutusi ja
nende tegevuse eesmärke.
Viimsi
turvalisuspäeval
osalevad Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakond, Põhja-Eesti Päästekeskus, Tallinna
Kiirabi, Maanteeamet, MTÜ
Eesti Naabrivalve, turvaettevõte G4S, GSM valve, Kaitseliit, MTÜ Ohvriabi ning valla
keskkonnaamet. Uute osalejatena osalevad sellel aastal
Naiskodukaitse ning vabatahtlikud merepäästjad.
Turvalisuspäeva tegevused
on kõik seotud turvalisusega
– sisejulgeoleku asutuste spetsialistid õpetavad inimestele,
kuidas ennetada õnnetusi ja
kaitsta oma lähedasi. Kõigil
on võimalik proovida tulekustutiga kustutamist, tutvuda
suitsuanduri tööpõhimõtetega,
proovida pöörlevat autot ning
veenduda turvavöö vajalikkusest ning omandada teadmisi

inimese elustamisest. Võimalik on lähemalt tutvuda operatiivtehnikaga.
Põhja Politseiprefektuuri
Ida politseiosakonna liiklusjärelevalve talitus demonstreerib ning tutvustab moodsaid
liikluspolitsei autosid ja nende
tehnilist varustust. Kohal on ka
Viimsi konstaablid ning noorsoopolitseinikud, kes tutvustavad oma tööd, jagavad praktilisi näpunäiteid turvalisusest ja
liiklusohutusest.
Turvalisuspäeval osaleb ka
merepolitsei ning võimalus on
tutvuda merepatrullkaatriga,
millega tagatakse korda merel
ja Viimsi väikesaartel. Tallinna
Kiirabi jagab praktilisi teadmisi
esmaabist ning demonstreerib
esmaabivõtteid, kuidas inimest
ohuolukorras päästa. Ka õpetatakse seda, kuidas kiirabiga
hädaolukordades suhelda.
Põhja-Eesti Päästekeskus
annab algteadmisi tuleohutusest. Tuletõrjujad näitavad, mis
võib juhtuda koduses majapidamises, kui ei järgita elementaarseid tuleohutusnõudeid.
Samuti on võimalik proovida ja omandada pulberkustuti kasutamisoskust.
Maanteeamet toob kaasa
atraktsiooni “pöörlev auto”,
millel sõites saab igaüks veenduda turvavöö kasutamise va-

jalikkuses. Instruktori juhendamisel saab proovida, kuidas
väljuda katuse peal seisvast
autost.
MTÜ Eesti Naabrivalve
tutvustab oma organisatsiooni
tegevusi ning eesmärke vallas
– so tõsta elanike turvalisust
kodudes, samuti lähemas ümbruskonnas elavate inimeste
endi aktiivse kogukonnakeskse koostegutsemise kaudu.
Turvaettevõte G4S tutvustab kaasaegseid koduvalvesüsteeme, nende kasutamise
võimalusi ning annab ülevaate
oma tegevusest avaliku korra
tagamise abistamisel vallas.
GSM valve tutvustab oma
juhtmevaba koduvalve süsteemi, mis on ainus omasugune
koduvalvesüsteem Eestis.
Vallavalitsuse keskkonnaamet tutvustab heakorra- ja
jäätmeprobleeme ning jagab
praktilisi teadmisi. Osaleb ka
Securitas AS.
MTÜ Ohvriabi annab asjalikku nõu, kuidas tegutseda
ennetavalt, et mitte sattuda kuriteo ohvriks.
Vabatahtlikud merepäästjad jagavad näpunäiteid ohutust suplemisest ning tutvustavad päästevarustust, veesporti
ja sukeldumist.
Viimsi turvalisuspäeval ja
kooli infolaadal astuvad oma

etteastetega üles paljud Viimsi
huvialaringid.
Viimsi turvalisuspäev ja
kooli infolaat toimub 10. sep-

tembril kell 11.00–14.00 Viimsi Kooli siseruumides ja parklas (Randvere tee 8).
Üritus on kõigile tasuta!
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Meepäevad on mee tutvustamiseks
takse kaubal ja müüjatel silma
peal, sinna näiteks importmeega kauplema ei saa tulla.

Kuusalu mesinik Lembit
Kaasik on Viimsi vallas
tuntud mees nendele, kes
käivad laupäeviti taluturul. Et lähenemas on
kutseliste mesinike suurüritus – Eesti Mee Päevad
– ja et Viimsi Teatajal on
kombeks rahvale neid
päevi tutvustada, siis
rääkisime seekord Eesti
Meetootjate Ühenduse
liikme Lembit Kaasikuga.

Milline oli Teie kui mesiniku
hinnangul tänavune suvi?
Peab ütlema, et klimaatiliselt
on Eesti suurriik. Kes sai vihma
ja sooja, see sai ka mett. Kus oli
põud, nagu Lõuna- ja KaguEestis, Tartumaal ja Saaremaal,
seal on meesaak tagasihoidlik.
Kohati oli kuiv ka Harjumaal,
aga Kuusalus tuli vihma, samas
Kolga kant jäi kuivale. Meil on
ainult 10 kilomeetrit vahet ja
selline erinevus!
Mesilasele sobib, kui nädal
sajab ja siis on 10–14 päeva
kuiva. See on kõige sobivam,
sest nädala sadu jõuab mulla
läbi niisutada. Kui vihma pole,
siis nektarit ei tule.
Põhja-Eestis on rähksed
mullad ja rohkem põuane,
Kesk-Eestis on savikamad
mullad, lõimis raskem ja see
hoiab niiskust. Rannikualal,
Peipsi ääres ja saartel, kus muld
ei hoia hästi niiskust, pole ka

Kuidas importmett ära tunda?
Spetsialist tunneb ära. Meie
inimesed on ka saanud targaks,
tunnevad ära. Kui ostavad, siis
pärast pettuvad ja tulevad kurtma. Sel ei ole maitset. Tartu Ülikooli spetsialistid tegid analüüsi: 40% oli importmees sellist
ollust, mida ei suudetud kindlaks teha. See oli Hiina mesi,
mis tuleb meile Ungari kaudu.
Mesinikud Aivi ja Lembit Kaasik on rahul, et on iseenda peremehed
ja endale tööandjad.

taimes niiskust. Aga kui taimes
pole niiskust, pole temas ka
nektarit ja mesilane ei saa sealt
midagi kätte.

da. Kõige paremad on liigirikkad puisniidud: paakspuu, pihlakas, pärn, vaher, põdrakanep,
vaarikas – need annavad mett.

Kus Teie mesitarud asuvad?
Oleme Kuusalus. Talu on männimetsa sees, pered on laiali
Kuusalu vallas.

Kus oma mett turustate?
Viimsi taluturul on mul tekkinud juba oma püsikliendid, kellele maitseb rannikuala puisniitude mesi – sealne liigirikkus
tagab meele hea maitse. Monomesi pole nii hea. Müüme ka
Lasnamäe ja Maardu turul.

Mõnikord arvatakse, et on
tore, et meil on palju ülesharimata maid – see peaks mesinikele rõõmu tegema. Kas teeb?
Jah, kui seal kasvavad õitsvad liigid. Kui aga kõrreline
orashein, siis ei saa mesilane
sealt midagi. Algul annavad
umbrohtunud põllud mesilastele saaki, aga kui kõrrelised
võtavad ohakate üle võimust,
siis pole neil sealt midagi saa-

Mida Viimsi taluturust arvate?
See on väga sümpaatne turg.
Viimsi naised on aktiivsed organiseerima igasuguseid vallaüritusi. Rahvast liigub, osta
saab kohalikku talukaupa, mis
on väga väärtuslik. Seal hoi-

Meepäevad on tulekul. Olete
ka seal müümas?
Jah, 3.–4. septembril on Lillepaviljonis müügil ainult Eestimaa mesi. Müüvad ainult meie
meetootjate ühenduse liikmed,
kelle puhul on garantii, et nad
ei tegele importmeega. Importmee müüjad meie ühenduse liikmeks ei saa. Eesti mesinikud tunnevad üksteist, meil
on nagu naabrivalve.
Inimesed on ka juba piisavalt targad, tunnevad mee ja
mee vahe ära. Meepäevad selleks ongi, et tutvustada mett ja
meesegusid ning et inimesed
saaksid mesinikega tuttavaks.
Kas teete ka ise meesegusid?
Ei tee. Oleme Tallinnale nii lähedal, meil ei jätku selleks mett.
Segud võtavad aega ja energiat,
meie püüame rohkem toota.

Kas meesegul on oma väärtus või on see rohkem mood?
Suir näiteks on organismile asendamatu taimne valk.
Mesilased valmistavad suira
piimhappelisel käärimisel. See
tõstab mee väärtust ja teeb mee
maitsvaks.
Ise olete suur meetarvitaja?
Ligi 30 aastat ei ole ma suhkrut
tarvitanud. Ükskord proovisin
mõõta: 700-grammise purgi
sõin viie päevaga tühjaks. Kui
vurritamine käib, siis läheb veel
rohkem. Olen kerge inimene,
kaalun 75 kilo, 100-kilosed inimesed võivad veel rohkem mett
süüa. Soovitatakse vastavalt kehakaalule: 100-kilosele inimesele 100 grammi mett päevas.

Aga kõik ei armasta mett
ja tänapäeval on osa inimesi
õietolmu suhtes allergilised.
Allergik peab testi tegema, et
teada, kas on allergia kevadise
õietolmu suhtes. Siis võib sügisemett süüa või vastupidi.
Teie peres tehakse ka hoidiseid meega?
Marjad paneme vedela meega
sügavkülma. Sinna läheb mett
vähe, aga see annab marjadele
parema maitse. Kui välja võtame, siis lisame mett juurde.
Abikaasa Aivi teeb ka pohlahoidiseid nii, et laseb marjad peeneks, paneb mett hulka ja siis
läheb see purkides keldrisse.
Küsis

Annika Poldre

EESTI MEE PÄEVAD LILLEPAVILJONIS
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinnas Lillepaviljonis 3.–4. septembrini kogupere ürituse Eesti Mee Päevad.
Asjatundjad peavad loenguid mee ja taimeteede tervendavatest omadustest, uutest taruvaigutoodetest ning mee käitlemise ja märgistamise nõuetest.
Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett, et
saaks kohapeal valida talvevaruks just omale meelepärase
mee. MÜÜGIL ON EESTI MESI, SUURES VALIKUS ja TURUHINNAGA.
Müüakse mitmesuguseid mesindussaadusi, nagu taruvaik,
õietolm jt, tervendavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi
ning teisi loodustooteid, samuti mesindussaadustest ja loodustoodetest valmistatud preparaate ning kosmeetikat. Osta saab
ka käsitöid ja loodusakvarelle. Müüakse vastavat kirjandust.
Lapsed saavad jälgida mesilasi vaatlustarus ja õppida vahaküünalde valmistamist.
Piletid täiskasvanuile 1.60 €, pensionäridele ja õpilastele 1 €,
perepilet 3.20 €.
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Endla teater tuleb rõõmu
ja romantikaga

Randvere puhkpilliorkester tuli
rahva ette tangoga

29. septembril on Viimsi
Huvikeskuses külas
oktoobris 100. juubelit
tähistav Pärnu teater Endla.
Kaasa on võetud kaks lavastust: “Kolm põrsakest
ja hea hunt“ mudilastele
ning “Esimesed suudlused“ kõigile teismelistest
pensionärideni.

29. septembri hommikul kell
11 on kõige väiksemad teatrisõbrad oodatud esimesele kohtumisele vahva kolme põrsakese ja maailma kõige parema
hundiga. Alates 2010. aasta kevadest, mil lavastus välja tuli,
on kolme põrsakese ja hea hundi seltskond rännanud mööda
Eestimaad Kuressaarest Valgani. Nüüd on lõpuks jõutud Tallinna. Loo autoriks on Mati Unt
ning lavastajaks Enn Keerd.
See on lustakas lugu, kus
hea võidab ja kuri saab paraja palga. Ometi pole tegemist
päris tuttava kolme põrsakese
looga. Ka siin lavastuses tahavad kolm põrsakest endale
maja ehitada, kuid abi tuleb
sealt, kust seda sootuks oodata
ei oska. Selgub, et see, kes kuri
ja paha välja näeb, ei pruugi
seda tegelikult üldse olla. Teist
korda saab põrsaste ja hundiga
kohtuda samal päeval kell 15.
Lavastuses mängivad ja laulavad Ireen Kennik, Karin Tam-

5. juulil oli Randvere Päevakeskuses pidulik
hooaja lõpu kevadkontsert. Esmakordselt esines
Randvere puhkpillorkester.

Randvere puhkpilliorkestri esimene esinemine.
Kolm põrsakest tunnevad elust rõõmu.

Esimene suudlus.

maru, Tambet Seling ja Lauri
Kink.
Madis Kalmeti lavastus
“Esimesed suudlused” püsib
Endla repertuaaris 2009. aasta sügisest. Lavastuses män-

givad Piret Laurimaa ja Sepo
Seeman, kes mõlemad on oma
osatäitmise eest pälvinud ka
Endla publikulemmiku preemia. Lugu iseenesest on ju lihtne – lapsena tuttavaks saanud
John ja Mary käivad teineteise
kõrval läbi elu. Alguses sõpradena, siis noorte armunutena,
seejärel abikaasade, lapsevanemate, vanavanematena. Läbi
kergemate ja raskemate aegade on nad teineteisele toeks.
See on siiralt helge lugu, kust
igaüks võiks leida äratund-

misrõõmu ja mõtlemisainet.
Etendus Viimsi Huvikeskuses
algab õhtul kell 19.
“Kolm põrsakest ja hea
hunt” 29. septembril kell 11 ja
15 Viimsi Huvikeskuses (pilet
2 eurot). Etendusele tulevad
Viimsi lasteaedade lapsed oma
lasteaia rühmaga.
“Esimesed suudlused” 29.
septembril kell 19 Viimsi Huvikeskuses (pilet 10/8.50 eurot).
Piletite
broneerimine:
viimsi@huvikeskus.ee.

Inga Jaagus

Heinavanker Püha Jaakobi kirikus
Ansambli Heinavanker
kontsert Viimsi Püha
Jaakobi kirikus 11. septembril kell 18.00.
Septembrikuu kahel esimesel
pühapäeval laulab Heinavanker rannarahva laule neljas
Harjumaa mereäärses kirikus.
4. septembril kell 11.30 Pirita
kloostri kabelis ja kell 14.00
Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus
ning 11. septembril kell 12.00
Rannamõisa kirikus ja kell
18.00 Viimsi Püha Jaakobi kirikus. Ansambli muusikaline
juht on Margo Kõlar.
Kontsertidel kõlavad lauljate endi seatud eesti rahvakoraalid ja ka mõned muinasaegsed regilaulud. Kontsert
toimub Tallinn Euroopa kultuuripealinn 2011 raames ja on
kuulajatele tasuta, seda tänu ka
Eesti Kultuurkapitali toetusele. Kava koostamisel on silmas
peetud, et koos Tallinnaga on
kultuuripealinnaks Turu, mis
ühendab endas nii Soome kui
ka Rootsi kultuuripärandit.
Kui müstilise energiaga laetud
regilaulutraditsioonis väljendub eelkõige eestlaste ühisosa
soomlastega, siis sama unikaalne on eesti rahvakoraal, mis
seob ühte rannarootslaste ja
maarahva maailmatunnetuse.
Aegade algusest on rannarah-

Heinavanker hoiab elus laulude ansambliseadeid.

vas olulisi sõnumeid üle mere
viinud väikestes paatides ja
veidi suuremates purjekates,
trotsides tuult ja tormi ning
unistades ühest püsivast sillast. Aastatuhandete pikkune
ustav ootus saab muusikalise
vastuse, kui Heinavanker laulab rahvakoraaliviisidest kindla silla Soome lahe põhja- ja
lõunakalda regilaulutraditsioonide vahele.
Käesoleva kava regilauludes võib jälgida eestlaste
põlist ilmatunnetust, millesse
hakkab unenäolisel moel sugenema kristlikke elemente. See
on omapärane vaade misjoni
viljadele läbi palju katsumusi
üle elanud loodusrahva filtri.
Eesti rahvakoraalide uus ime-

line tulemine toimus läinud
sajandi lõpul, kui meie arhiividest tulid päevavalgele üleskirjutused ühest omanäolisest
vaimulikust laulukultuurist –
rahvakoraalidest.
Need “keerutuste ja lintidega” koraaliviisid põhinesid
meie ühe olulisema rahvalaulukoguja ja süstematiseerija
Cyrillus Kreegi (1889–1962)
sõnul luterliku lauluraamatu
tekstidel, kuid viisid olid rikkalikult kaunistatud, vahel lausa
tundmatuseni muutunud. Me ei
tea täpselt rahvakoraalide traditsiooni tekkelugu, kuid võime oletada, et oluline osa on
siin 18. sajandi vennaste liikumisel, mis vallandas maarahva
hulgas võimsa pietismilaine.

Teise mõjutajana peab arvestama mitmete Eesti saarte ja
rannikualade asustamist rootslaste poolt, kes kandsid visalt
oma kultuurilist identiteeti ja
andsid kindlasti ka oma panuse eestlastest naabrite maailmatunnetuse
kujunemisel.
Võib väita, et rahvakoraalide
melismaatika tulenebki skandinaavia rahvamuusikast, kuna
soome-ugri vanad laulud – regilaulud – kuuluvad ilmselgelt
hoopis teise kultuurikonteksti.
Ansamblis Heinavanker
(www.heinavanker.ee)
on
muusikalise varjupaiga leidnud igapäevaelus erinevates
muusikastiilides
tegutsevad
lauljad ja pillimehed. Helilooja Margo Kõlari juhendamisel
süvenetakse varajase kirikumuusika rikkalikku pärandisse, sünteesitakse esivanemate
traditsioone ja modernse aja
unistusi. Vääriline koht Heinavankri repertuaaris on Eesti
nüüdisautorite loomingul.
Nõnda nagu sajanditetagused laulikud suhtusid loovalt meloodiasse, nii püüab ka
Heinavanker hoida elusas olekus laulude ansambliseadeid.
Improvisatsioonilistest vabadustest tingituna võivad arranžeeringud kõlada igal esitusel
väheke erinevalt.

Olev Poll

Tervisevõimlejatel jätkus hoogu ja särtsu.

Randvere Päevakeskus avas uksed 2007. aasta sügisel.
Majas tegutsevad pisipõnnid ja noored ning eakad, oma
ruumid on siin perearsti ja õel. “Kõik, kes soovivad, saavad tegutseda,” tõdes keskuse tegevjuht Aime Salmistu.
“Õpitud on palju laule, seeniortantse, kuulatud vestlusi,
tegeldud keha ja vaimu virgutusega. Kaks aastat on meie
tuju üleval hoidnud sõnakunstnikud. Käidud on Eestimaa
ühest äärest teise, viimane pikem reis oli Kihnu-SoomaaKurgja,” rääkis Salmistu eelmisi hooaegu kokku võttes.
12 daami – seeniortantsurühm Kobarake uutes kaunites esinemisrõivastes, mis saadi tänu mitmele sponsorile,
nagu Viimsi Pensionäride Ühendus ja Aiaotsa aiandusühistu, esitasid mitu särtsakat tantsu. Medalid pälvisid
tantsijate juhendaja Merilyn Niilop ja kostüümide stilist
Reet Kurg.
Seejärel said sõna vallas juba tuntud rahvanaerutajad
– Helle Tominga sõnakunstiring (Elfi Ojase, Heldi Sard ja
Elina Lehta Kaasik). Nende etteaste aktuaalsel valimiste
teemal teenis tugeva aplausi.
Kui seenioride lauluansambel Kibuvitsalill Rein Sagari juhendamisel oma ilusate häältega publikut köitis nagu
varemgi, siis üllatusesinejad olid tervisevõimlejad oma
särtsaka etteastega juhendaja Elina Lehta Kaasiku kaasakiskuval eestantsimisel.
Päeva naelaks aga kujunes äsjaloodud Randvere puhkpilliorkestri esimene esinemine. Mänedežer Madis Kaasiku sõnul oli orkester eksisteerinud vaid 80 päeva ning 14.
aprillil oli esimene proov. Kuid mehed ja üks naine puhusid oma pille juhendaja Kalju Niglassoni juhtimise järgi nii, nagu oleks juba ammu koos mängitud. Repertuaar
– argentiina tango ja valss, marssidest rääkimata – esitati
hiilgavalt ning publik nõudis lisapala.
Kui maikuu sünnipäevalapsed olid õnnitletud, jagas
maja tegevjuht Aime Salmistu toredatele inimestele aukirju. Need said Helju Salin kui kõige aktiivsem osaleja, Volli Kallion, kes on pannud eakad liikuma, ja Mati Rannal
– hea abiline arvuti ja fotoasjanduse alal.
Tänukirja koos elurõõmu retseptiga sai omakorda
Aime Salmistu.
Abivallavanem Jan Trei jagas kiidusõnu tublidele eakatele, kes oskavad väärikalt vananeda. Keskuses jätkub
tegevus septembris.

Annika Poldre
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Veri ja piiritus Leppneemes
Jutustus tõestisündinud
loo põhjal II osa (I osa
vt eelmine VT)

Piirivalvur Lepp liikus aeglaselt hiilides mööda rannaäärseid kive edasi. Eemal madalas vees paistsid esimeste
koidukiirte valguses inimese
kontuurid. Lepp tõstis püssi
ja hüüdis: “Piirivalve! Käed
üles!” Vees mustav kogu tundus olevat paigale tardunud,
kuid siis oli näha liikumist
ning aeglaselt sirutusid taeva
poole kaks läbivettinud kätt.
Lepp tundis tohutut kergendust. “Vähemalt ei lähe siin
jälle laskmiseks,” mõtiskles ta.
Aeglaselt veepiirile lähenedes
käskis piirivalvur alla andnud
salapiiritusevedajal veest välja ronida ning rannale jääda.
Õige pea jõudsid kohale ka
kordonist saadetud abijõud.
Sadas tihedat kevadist vihma. Maa oli muutunud juba
pori ning rohu seguks. Tänaval
kiirustasid inimesed kalossides
ja kummikutes vihma eest varju. Politsei ülekuulamisruumis
oli süüdatud lamp ning õhus
hõljus petrooleumilõhn. Politseiametnik vaatas väsinult pabereid läbi. Võtnud prillid ninalt, pöördus ta enda ees istuva
mehe poole: “Niisiis kodanik
Kruberg, mida te tegite Leppneeme rannas kahekümnenda
mai õhtul?”
Kinnipeetu niisutas närviliselt keelega huuli ja alustas
hädiselt: “Me pidime lihtsalt
poistega lõbusõidule minema.
Me ei...” “Vait,” käratas uuri-

Eesti Vabariigi piirivalvurid konfiskeeritud piiritusega.

ja, “teid tabati kuriteopaigalt!
Ärge mängige lolli. Või soovite mõrva eest kinni minna?”
Kruberg kahvatas kergelt. “Palun, ma ei ole mõrtsukas! Seda
tegi Pohl, Friedrich Pohl! Mina
ei ole kedagi lasknud.” Mees
peitis pea kätesse ja jätkas: “Ta
on minu oma onu. Pidi olema
lihtne ots, ainult vaja kanistrid
rannast ära tuua. Ma ei ole kedagi lasknud! Palun, te peate
mind uskuma!”
Politseiuurija noogutas kergelt nurgas protokollivale sekretärile. “Kui te meile kõik ära
räägite, siis võibolla usumegi,”
lausus ta. “Niisiis, too Friedrich
Pohl, mida täpsemalt ta teil teha
käskis?” Kruberg neelatas korra valuline ilme näol ning vas-

tas: “Parandasin ükspäev kodus
võrku, kui Friedrich meile tuli.
Tervitasime! Ta mainis, et olla
üks äriline ettepanek. Panin
ui käest ja läksime lauda taha
vaiksemasse kohta. Ta seletas,
et koos Männi ja Haugiga olid
nad Naissaarelt Soome jaoks
piiritust toonud, kuid polevat
saanud seda sinna kohale viia.
Seega nad peitsid Leppneeme
kanti 800 liitrit piiritust ära.
Pohl kutsunud mind nüüd kampa, et märjuke hoopis Tallinna
toimetada. Isale ei tohtinud ma
midagi rääkida, aga venna Antoni pidin ühes võtma. Pidime
ainult voorimehed olema, meil
polnud isegi relva.”
Jutt katkes ning Kruberg jäi
otsekui uneledes vait. Politsei-

ametnik katkestas tema mõtiskluse, lausudes: “Kes teiega veel
kaasas oli?” Kruberg ebales
hetke, kuid siis vastas: “Heinrich Mänd.” Taaskord noogutas
uurija sekretärile ning lausus:

saadi ehitusmaterjale, kas nende hankimisel esines suuremaid
raskusi ja kuidas sellest üle saadi? Kuidas saadi ehitusprojekt,
miks eelistati just üht või teist
tüüpprojekti, kas krundi eraldanud asutus või mõni muu
institutsioon tegi ettekirjutusi
projekti valikul või sõltus see
ehitaja enda soovidest ja võimalustest? Kas ehitusloa saamisel esines raskusi? Kas te
teate, kes oli projekti autor, kas
ehituse käigus suheldi ka otse
arhitektiga? Kas ehitati täpselt
projekti järgi või ehituse käigus
seda muudeti? Kui kaua ehitus
kestis? Milliseid töid tehti ise,
mille jaoks palgati abilisi? Kas
suvila valmides käis seda vastu võtmas mingi komisjon, kas
vastuvõtmisel ilmnes mingeid
probleeme?
Huvi pakub ka aiakultuur:
kas aeda rajati omapäi või
mingi projekti alusel, kas küsiti nõu maastikuarhitektilt? Kas
domineeris ilu- või tarbeaed?
Mille järgi valiti viljapuusorte
ja ilutaimi – kas lähtuti oma
varasemast kogemusest, tuttavate soovitustest ja naabrite
juures nähtust või kasutati näiteks ka käsiraamatuid (milliseid?), ajakirju vm? Milliseid
köögivilju kasvatati ja kas

neist valmistati ka hoidiseid?
Kas kogu kasvatatu kasutati oma tarbeks või midagi ka
müüdi (lilli, juurvilju)?
Kirjutada võib ka sellest,
kuidas suvilaid nõukogude
ajal kasutati: millise transpordiga sinna sõideti, kui sageli
seal käidi ja kui pikalt viibiti,
kas seal käidi kogu perega või
kasutas suvilat rohkem näiteks
vanem põlvkond?
Unustuse hõlma hakkab
langema seegi, mida kujutasid endast suvilakooperatiivid: mitu suvilat kuulus ühte
kooperatiivi, milline oli kooperatiivi esimehe positsioon
ja tema kohustused, kas kõik
ühte kooperatiivi kuulunud
suvilad olid seotud ühe asutuse töötajatega või moodustati
neid ka muul alusel? Kas kooperatiivil oli ka mingi nimi ja
kuidas see valiti? Millised olid
naabritevahelised suhted?
Kui see on kohane, võib
kirjutada ka n-ö järelloost:
miks näiteks suvila hiljem ära
müüdi või ära anti, millal see
aastaringseks elamiseks kohaldati ja ümber ehitati jne.
Kui te tahate kirjutada
näiteks elust asutusele kuulunud suuremas ühissuvilas
või asutuse puhkekodus või

Ajalooline dokument.

“Nii, nii! Päris huvitav lõbusõit teil poistel siis!” Muiates
kommenteeris ta protokollijale: “Tolle Männi toimetas üks
kalur juba samal päeval meile.
Oli teine läbimärjana Vinnuniidi talusse varju otsima läinud.”
“Jah, see ülekuulamine kulgeb
tõesti hästi,” mõtiskles politseinik ning süütas rahulolevalt
paberossi.
Õues õõtsusid tuule käes
viimaseid ubinaid kandvate
sügisõunapuude oksad. Vaikne
Kivimurru tänav oma mitmekordsete puumajadega tukkus
sügise raskes halluses. Pisikeses korteris kõndis kõhetu
meesterahvas närviliselt edasi-tagasi ja kiskus suitsu. Iga
hiirekrõbin mõjus ärritavalt.
“Kuradi mendid on mul närvid
täitsa krussi ajanud,” mõtles ta.
Suvest saadik, kui ta oleks
Nehatus peaaegu kinni võetud,
ei saanud Pohl enam isegi normaalselt magada. Hea veel, et
revolver ühes juhtus olema,
muidu mädaneks kusagil kongis juba. Väljas hakkas tibama
kerget sügisvihma. Kusagil
kaugemal naeris laps heleda
häälega. Maja ees oleks nagu
auto pidurdus kostnud. Pohl
kuulatas, kahjuks ei saanud ta
kohe järgi vaadata, sest tema
varjupaiga aknad avanesid aia
poole, mitte tänavale.
“Kus ma oma tuki panin,”
meenus Pohlale korraga. Kiirelt sööstis ta toa nurgas oleva
lihtsa lauakese poole, millel
vedelesid läbisegi pudelid ning
taldrikud
toidujäätmetega.
Otsimisse süvenenud Pohl ei

pööranud tähelepanu koridorist
kostvale vaiksele kriiksatusele. Võidukalt tõmbas ta laua
kõrval vedeleva kummuli tooli
juurest oma revolvri. Ettevaatlikult pani ta selle tagataskusse, seal juba ees ootava pika
pussnoa juurde. Pohl tahtis just
uksele läheneda, et minna koridori tänavat kontrollima, kui
see korraga lahti paiskus ning
relvastatud konstaablid teda
relvadega sihtisid. Pohl vandus
vaikselt omaette, põhjates põrgusse kõikvõimalikud jumalad
koos kuraditega, ja tõstis allaandmise märgiks käed.
Kohtusaalis tõusid inimesed, et kuulata lõplikku otsust.
Ruumis kostus selge ja kõlav
hääl: “Käesolevaga on Friedrich Pohlale määratud kõigi
õiguste kaotamine ning surm
mahalaskmise läbi. Vennad
Krubergid ja Heinrich Mänd
süütõendite puudumisel piirivalvur Isaki surma asjus õigeks mõista.”
Mahalaskmist siiski ei
toimunud. Otsus pehmendati
20 aastaks sunnitööks. Leppneeme rannas loksus vesi jätkuvalt vastu rannakive ja veri
ning piiritus olid mere poolt
minema uhutud. Piirivalvur
Isaku langemise kohas valendas rannal üksik valge lilleõis.
Leppneeme ranna traagilised lood on käesolevaga oma
lõpu leidnud, kuid piiritusevedajate karmi maailmaga saab
oktoobri lõpuni tutvuda Rannarahva Muuseumi näitusel “Spirdivedajad ja smugeldajad.”

sellise hoone ehitusega seotud asjaoludest, siis ka see on
igati oodatud. Väga tore oleks,
kui oma mälestusi saadaks ka
mõni inimene, kes võib-olla
ise suvilat ei omanudki, kuid
puutus suvilaehitusega kokku
ametnikuna või näiteks arhitektina.

Milleks kogutud
materjale kasutatakse?

Maivi Kärginen

Kirjutage oma lugu
Kogutakse lugusid nõukogudeaegsest suvilaehitusest ja suvilaelust.
Kultuuriministeeriumi ja Eesti
Muinsuskaitseameti poolt ellu
kutsutud Eesti 20. sajandi arhitektuuri uurimise ja säilitamise programmi juhtrühm koos
Eesti Arhitektuurimuuseumiga
kuulutab välja nõukogudeaegsete suvilalugude kogumise.
Praegu on veel elus palju
inimesi, kes ise ehitasid Nõukogude ajal suvilaid või olid
seotud nende ehitamisega ja
mäletavad, kuidas see käis.
Kirjutada võib pikemalt või lühemalt, käsitsi, kirjutusmasinal
või arvutil, eesti või vene keeles. Saata võib lugusid nii digikujul kui ka paberil. Võib teha
ka nii, et mõni vanem inimene
jutustab mälestusi, keegi noorem märgib need üles või kirjutab jutu diktofonilindilt maha.
Toonases ehitustegevuses,
eriti suvilate ehitamise juures oli
palju sellist, mille kohta kirjalikest allikatest adekvaatset infot
ei saa ja seetõttu on elavad mälestused hindamatu väärtusega.
Paljugi sellest, mis oli mõnekümne aasta eest nii argipäevane, võib olla uuele põlvkonnale
tundmatu ja kummaline.

70-ndatest pärinev suvila.

Tänapäevane arhitektuuriajaloo käsitlus tähtsustab
lisaks silmapaistvatele arhitektuuriteostele ka n-ö argipäeva arhitektuuri, seda ehitatud
keskkonda, milles iga päev
viibime, sest selles kajastuvad
inimestele omased arusaamad
ilust ja stiilist, majanduslikud
võimalused, elulaad ja kombed. Uskuge, ka lihtsad majad
ja lihtsad lood on Eesti ajaloo
tervikjutustuse jaoks väga olulised!

Millest kirjutada?

Kõigest, mis suvilaehitusega seoses meelde tuleb. Eriti
huvitavad meid lood sellest,
miks üldse otsustati soetada
suvila, kuidas ja mis asutuse
kaudu saadi suvilakrunt, mis
seisus see krunt enne ehituse
algust oli. Mis alusel neid suvilakrunte jagati, kas kruntide
jagamisel kedagi eelistati? Kust

Saatke ka pilte!

Kindlasti palume saata ka pilte: kui teie suvila ei ole veel
ümber ehitatud, vaid siiani
säilinud
originaalilähedasel
kujul, saatke sellest meile
mõni foto, et teaksime, millise
maja kohta teie jutt käib. Kes
ei soovi, ei pea aga lisama täpset aadressi. Ka on meie jaoks
väga huvitavad vanad, nõukaaegsed fotod ehituse käigust
ja valminud majast. Kindlasti
leidub mõni noorem sõber,
naaber või pereliige, kes oskab
fotod digikaameraga ümber
pildistada või sisse skanneerida ja digikujul (kas meilitsi,
või CD-l, DVD-l) juhtrühmale
saata. Kui fotodel on ka mõni
inimene, siis võiks juurde märkida tema nime. Võib saata ka
originaalpildid: need saavad
siis muuseumifondis koos teie
jutustusega alles hoitud ega
lähe ajaloo jaoks kaduma.

Kogutud lugusid kasutatakse
arhitektuuriajaloolaste ja etnoloogide poolt uurimistöös
ja näituste koostamisel. Kõik
materjalid säilitatakse arhitektuurimuuseumis.
Rahalisi auhindu meil paraku jagada ei ole, ent 20.
sajandi programmi lõppedes
2012. aasta lõpus või 2013.
aasta alguses valitakse välja
parimad kirjutajad, kes saavad
ka väikese tänukingi.
Millal saata? Niipea, kui
oma lood kirja pandud saate, võite need ära saata. Nagu
öeldud, kestab ametlik kogumisaktsioon 2012. aasta lõpuni, kuid lugusid saata võib ka
hiljem.
Kuidas ja kuhu saata? Paberkandjal lugusid ja paberkandjal või digikandjal (CDvõi DVD-plaat) pilte võib
saata: Eesti Arhitektuurimuuseum, Ahtri 2, Tallinn 10151.
E-kirjaga võib saata järgmisel
aadressil: leele@arhitektuurimuuseum.ee või info@arhitektuurimuuseum.ee, lisainfo
tel 645 7174, 56 908 640 (Oliver Orro).

Oliver Orro

arhitektuuriajaloolane
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70 aastat laevahukust
Prangli juures
24. augustil möödus
70 aastat kaubaauriku
Eestirand hukust Prangli
saare lähedal. Aurik oli
teel Leningradi, pardal
punaväkke mobiliseeritud eesti mehed.

Sõjaajaloo uurija Mati Õun on
Eestiranna hukkumist käsitlenud oma raamatus “Võitlused
Läänemerel. Suvi 1941”. Sellelt laevalt pääses teiste seas
ka tema isa Eduard Õun.
Konvois Leningradi suundunud auriku Eestirand hukkumisest nõukogude ajal ei räägitud, kuigi seda pommitasid
sakslased. “Lühidalt ühes venekeelses väljaandes seda käsitleti, kuid asi ilmselt selles, et laev
ei jõudnud Venemaale ja laeval
olid eesti mehed Tallinnast ja
Harjumaalt,” arvab Õun.

Viimane Punaväe
mobilisatsioon

17. augustil 1941 kuulutati
Tallinnas ja Harjumaal välja
mobilisatsioon Punaarmeesse
1896–1906 aastakäikudele, so
meestele vanuses 35–45 aastat (Eduard Õun oli sündinud
1901. aastal). “Ega meestel
midagi valida polnud,” arutleb Mati Õun. “Põhja-Eesti oli
paksult punaväge täis, mehed
ei saanud metsa ja metsavendlust siin polnud, nagu oli Virumaal, Kesk- ja Lõuna-Eestis.
Desertööri aga ähvardas mahalaskmine.”
“Tallinnas koondati tuhanded mobiliseeritud Kadrioru
staadionile, kust ööl vastu 22.
augustit mindi kolonnides sadamasse ja asuti kaubaaurikule
Eestirand. See oli üks suurim
ja tuntuim Eesti laevadest,”
kirjeldab Õun oma raamatus.
24. augusti hommikul läks
Tallinna lahelt teele 17-laevaline konvoi. Eestirand läks
esimese konvoiga. “Ema meenutas, kuidas Kadrioru rand
oli naisi täis, kes lehvitasid
laevadele, mis seisid reidil, et
mehed ära ei saaks karata,” jutustab Õun.
Laev väljus Tallinna reidilt
kell 10 ja kell 14.30 pommitati
seda Keri ja Prangli vahelt Saksa lennukitelt, mis tõenäoliselt
tulid Soomest. Üks pomm plahvatas laeva põhja all – pomm
läks läbi põhja. Vesi purskas
üles. Teine pomm plahvatas
trümmis asbestkottide virnas –
need summutasid lööki. Laev
hakkas vaikselt vajuma. Tekkis
paanika. Paarsada meest hüppas vette. Kardeti keerist, mis
tekib laeva uppumisel.
Laevale olid laaditud 2-tollised plangud juhuks, kui laev
peaks põhja minema. Siis oleks
plangud olnud vees selleks,
et mehed neist kinni haarata
saaks. “Kes laeva jäid, need
loopisid planke vette. Kes pihta
sai, sai surma muidugi,” jutustab Õun, kes neid lugusid on

Kümme aastat tagasi meenutati Pranglil laevahukku. Kõneleb
Mati Õun. Fotod erakogu

kuulnud nii oma isa kui ka teiste asjaosaliste meeste suust.
“Laev käis vaikselt edasi,
osa mehi tõmmati sõukruvi
labade alla ja need hukkusid
seal. Minu hinnangul oli laeval üle 3000 mehe. Surma
võis saada umbes 60, kuigi on
räägitud ka paari-kolmesajast,
aga seda ma ei usu.”
Palju mehi Eestirannal
kokku oli, selle kohta pole
ajaloolasel õnnestunud ühtki
dokumenti leida. Teada on,
et Eestirannalt pääses 2762
meest. Veest korjati välja järgmise laeva peale 230 meest,
kes Leningradi edasi viidi.
Aurik ei uppunud. Kapten Boris Nelke juhtis laeva Prangli
randa. Eestirand jõudis madalikule umbes paari-kolmesaja
meetri kaugusele rannast sama
päeva õhtul. Järgmisel päeval
hakati laipu kaldale tooma. 60
meest oli surnud. Haavatuid
ja põrutada saanuid oli kokku
85. Need toodi Kelnase küla
juures olevasse sadamasse.
Vanakabeli neemele kaevati
ühishaud, kuhu esimesel päeval maeti 14 meest. Kui hiljem
uhtus meri veel mehi kaldale,
maeti needki sinnasamasse.
Tekkis nn Eestiranna kalmistu
– ilmselt viimane laevakalme
Eestimaa rannas.
Arhiiviandmeid Mati Õun
selle sündmuse kohta leidnud
ei ole ja ühtki meest enam elavate kirjas ka pole. Meeskonnast võib ehk siiski veel mõni
elus olla, arvab ta.
“Isa oli üks neist, kes jäi
laeva. Mul on tunne, et ta ei
osanud ujuda,” jutustab pääsenu poeg. Muide, väga paljud
ei osanud esimeses Eesti Vabariigis ujuda ega suusatada.
1930ndatel õpetas Kaitseliit
tuhandeid inimesi suusatama.

Laevahukust pääsenud Eduard
Õun.

“Minu ema ega isa ei osanud
ujuda, ema vend oli merimies,
aga ka ei osanud ujuda,” jutustab ajaloolane.
“Isa oli Eestiranna sündmuse ajal juba abielus, nad
elasid Nõmmel. Ta läks kas
20. või 22. augustil kutse peale. Laevahukust pääsenud mehed veeti 1. septembril Pranglist Neemele ja sealt läksid
nad laiali. Isa tuli Kivimäele
30 kilomeetrit jalgsi. See oli
kena päeva jagu kõndimist.
Mu noorim poeg Silver kõndis
hiljuti oma sõpradega kolme
poisiga kolme päevaga Tallinnast Haapsallu. Emale oli isa
kojutulek üllatus. Mingit infot
polnud, kuni 28. augustini oli
veel Vene võim. Ema teadis,
et mees veeti Venemaale. Tegelikult oli neil meestel suur
vedamine, surma sai neist
ju vaid kaks protsenti. 1941.
aasta mobilisatsiooniga, kui
võeti 35 000 meest, sai neist
20 000 surma. Too 17. augusti
mobilisatsioon oli venelastel
viimane. Isa pääseski sõjast,
sest Saksa armeesse võeti kuni
40-aastaseid mehi.”
11 kuud pärast isa pääsemist sündis Õunade perre teine
poeg, kes sai nimeks Mati.

Sõjaajalugu on popp

Sõjaajaloolane Mati Õun
naudib oma õdusas kodus
Kivimäel võimalust tegelda
sellega, mis talle huvi pakub.
„Koos Eesti Vabariigi tulekuga läks sõjaajalugu popiks,“
ütleb Õun, kes on pidanud
sõjaajaloost loenguid mitmes
sõjakoolis Tallinnas, Eesti Humanitaarinstituudis, Tallinna
Pedagoogikaülikoolis, Eesti
Mereakadeemias, Tallinna Ülikoolis ja piirivalvekoolis.
Käsil on raamat “Idarinde
relvad”, kokkulepe avaldamiseks on kirjastusega Grenader.
Tulema peaks kaks köidet: laskerelvad, suurtükid, tankid ja
muud soomusmasinad, so maaväe relvad – esimese köite sisu,
teises köites tulevad lennukid ja
laevad. “Need on relvad, mida
eesti mehed kasutasid aastatel 1941–1944. 1. maiks peaks
raamatu esimese köie käsikiri
kokku saama,” lubab autor.
Arhiivides on tema sõnul head fotomaterjali. “Selle
raamatu jaoks pole küll otsest
materjali, aga on Postimehe
fotoarhiiv aastatest 1941–1944
– seal on palju fantastilisi pilte.
Ega tolleaegset juttu ei saagi
uskuda, jutt oli propaganda.”
Jutt tuleb endal kirjutada
faktidele toetudes.
Mati Õunal on ilmumas
raamat, mis kirjutatud koostöös Hanno Ojaloga – “Vaikse
ookeani sõda”. Veel sel aastal
peaks lugejateni jõudma kirjastuselt Kunst Mati Õuna ja
Hanno Ojalo “Aur ja püssirohi”, mis käsitleb 19. sajandi
meresõdu Läänemerel.
Allikad pole veel ammendunud. “Väga head vene
kirjandust tuleb praegu,” rõõmustab Õun. “Saja miljoni inimese kohta on neil ikka väga
tugevaid uurijaid. Neilt tuleb
palju Saksa materjali. Ida-Saksa materjalid veeti ju kunagi
Nõukogude Liidu arhiividesse. Muide, vene autorid on
väga objektiivsed, nad ei suhtu
sakslastesse halvasti.”
Õun jätkab viimase sõja
meenutusi. “Eesti oleks jäänud
võtmata, kui Hitler poleks oma
vägesid siit välja viinud,” arutleb ajaloolane. “Minu meelest
oli see vene lihtsõdurite ja
nooremohvitseride passiivne
vastupanu, kui meie rinne seisis Narva juures veebruarist
septembrini. Ühesugune oli
olukord vastu Soomet, vastu
Eestit ja vastu Lätit. Sakslastel
oli väga lühinägelik ja rumal
rahvuspoliitika, mis pidas juute ja venelasi alamaks rahvaks.
Kui vangilangenutele oleks
relvad antud, oleks need Stalini vägede vastu pööranud, näiteks Ukrainas võeti ju sakslasi
vastu vabastajatena.”
Aga mida arvata tulevikust? Sõjaajaloolane Mati Õun
loodab, et sõda ei tule.

Annika Poldre

Tammneeme
küla tähistas
aastapäeva
24. juunil pidas Tammneeme küla rahvas ajaloolisel sadamaalal pidu. Üheaegselt tähistati jaanipäeva ning 520 aasta möödumist küla asustuse
esmamainimisest kirjasõnas.

Küla aastapäev oli ka laste pidupäev.

Esinesid Randvere Kobarakese tantsijad.

1491. aastal on Maardu mõisa müügikirjas teiste külade
hulgas nimetatud väikeküla või talu nimega dorp Iversback. See koht asus Randverest põhja pool kõrgemal mereäärsel maanukal. Küla või talu kunagine asukoht võis
jääda praeguse Tammneeme lõunaossa.
Aastapäeva tähistamise ettevalmistustööd algasid juba
eelmisel sügisel. Korraldajad koostasid aastapäevapeo esialgse kava ning palusid Tammneeme küla elanikke panna
paberile oma meenutusi varasemast elust külas. Koostöös
valla ajalehe toimetusega ilmuski selle aasta juuni alguse
Viimsi Teataja vahel neljaleheküljeline Tammneeme külaleht.
Pidupäeva hommik tõi ebameeldiva üllatuse. Keegi
oli otsustanud eelmisel ööl teha külarahva poolt varem
kogutud lõkkematerjaliga jaanituld ning korraldajad olid
silmitsi tõsiasjaga, et aastapäeva tuleb ilmselt tähistada
ilma traditsioonilise lõkketuleta. Külavanem Raivo Kaare
saatis külaelanike postituslisti siiski abipalve leida kiiresti uut põletusmaterjali. Ja nüüd tuli ilmsiks Tammneeme
rahva ühtekuuluvustunne ning pealelõunaseks ajaks oli
lõkkematerjal jälle koos. Kes tõi kände, kes kaubaaluseid,
kes kasutult seisvat lauamaterjali...
Siis tuli uus häda vihmasaju näol. Õnneks andis see
peo alguse ajaks järele. Kell 17 juhatas külavanem Raivo
Kaare peo sisse ning kohe seejärel said tervituseks sõna
naaberkülade esindajad. Kelvingi külavanem Ants-Hembo Lindemann kinkis elupuu, mis on nüüdseks leidnud
oma kasvukoha sealsamas sadamaalal.
Peokavva mahtus nii mõndagi: naisseenioride tantsurühma esinemine, lühike ajalootund, ühislaulmine, köievedu, sportlikud mängud lastele ja palju muud. Kellel oma
leivakotti kaasas ei olnud, see sai kõhutäie kohapealt osta.
Muusika eest hoolitsesid õhtu esimeses osas Joel Steinfeldt ja pärast seda ansambel A-La.
Aeg-ajalt jälle tibutama kippuv vihm ei suutnud peoliste meeleolu rikkuda. Kui sadu juba päris tugevaks läks,
siis pandi püsti suur telk ning tants jätkus. Oli tore, et
Tammneeme aastapäeva tähistamisele olid tulnud ka mitmete teiste Viimsi poolsaare külade asukad ning samuti
küla endised elanikud mujalt Eestist ja võõrsilt. Ka tulevikus on kõik külalised meie pidudel teretulnud, sest sellised ettevõtmised aitavad tugevdada ühtekuuluvustunnet
kõikide Viimsi valla elanike – nii põliste kui ka uute vahel.

Raivo Kaare
Jaan Tagaväli

AUGUST 2011
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU 21.06.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
21.06.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 31 Seisukoha võtmine Miiduranna kooli rajamiseks ja volituste andmine üüritingimuste
läbirääkimisteks
nr 32 Aktsiaseltsi Viimsi Vesi põhikirja muutmine
nr 33 Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
nr 34 Munitsipaalmaa võõrandamine: Naissaare küla, Virbi
nr 35 Munitsipaalmaa võõrandamine: Tammneeme küla, Kase 2
nr 36 Munitsipaalmaa võõrandamine: Karukämbla tee 2
nr 37 Munitsipaalmaa võõrandamine: Reidikai
nr 38 Munitsipaalmaa võõrandamine: Kalmistu tee 18
nr 39 Vaideotsus Indrek Randveer ja Aleksander Ilumets vaides Viimsi Vallavolikogu
12.04.2011 otsusele nr 20
nr 40 Vaideotsus Irina Kütt’i vaides Viimsi Vallavolikogu 12.04.2011 otsusele nr 21
nr 41 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Viimsi vallas Prangli saarel
Idaotsa külas Prangli jõujaama kinnistul
nr 42 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu
(osaline)
nr 43 Üldplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamine: “Lapsesõbralik Viimsi”
nr 44 Transpordimaa kinnistu omandamine: Kadri tee
nr 45 Transpordimaa maaüksuste omandamine: Haugi tee lõik 1, Mereääre tee lõik 1
21. juuni 2011 nr 33
Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Valla- ja linnaeelarve seaduse”
§ 26 lõike 5 ja “Raamatupidamise seaduse” § 15 alusel, kuulanud ära vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2010. aasta majandusaasta aruanne, vastavalt otsuse
lisale (kokku 75 lehel).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel. Viimsi Teatajas avaldatakse üksnes otsuse osa ilma lisata.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
21. juuni 2011 nr 41
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Viimsi vallas Prangli saarel Idaotsa külas Prangli jõujaama kinnistul
“Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2 ja § 9 lõike
7 alusel, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Prangli saarel Idaotsa külas Prangli jõujaama kinnistul
(katastriüksuse tunnus 89001:002:0413). Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine, ehitusõiguse
määramine päästeameti auto garaažile, universaalsele spordiplatsile ning sihtotstarvete täpsustamine.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus
kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (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 tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või
Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
21. juuni 2011 nr 42
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja küla, maaüksused Kallaku, Serva, Pärtlepõllu (osaline)
Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering (Osaline Detailplaneering) on osa Viimsi Vallavolikogu 10.10.2006. a otsusega nr 92 algatatud Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu maaüksuste detailplaneeringust (Menetletav Detailplaneering) ja see käsitleb osa kinnistust Pärtlepõllu. Osalise Detailplaneeringuga hõlmatud maa-ala on hoonestamata lage rohumaa ja asub Lubja külas Lubja tee ääres,
paikendes kinnistute Vanatoa IV (kagus) ja Sõstra ning Pärtle I/Lubja 20 (kirdes) vahel. Kinnistu
Pärtlepõllu kinnistusraamatu kohane maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa ja see vastab
kehtivale Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu (Üldplaneering) kohasele maakasutuse juhtotstarbele. Menetletav Detailplaneering algatati Viimsi valla ehitusmääruse (Ehitusmäärus) § 2 punkti 2
alusel kehtiva Üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarvete muutmiseks maatulundusmaast
ja tootmismaast elamumaaks ja kaitsealuseks maaks ning ehitusõiguse määramiseks perspektiivse
elamukvartali rajamiseks, koos vajaliku sotsiaalse ja tehnilise infrastruktuuriga.
Viimsi Vallavalitsuse 28.01.2011. a korraldusega nr 58 algatati Menetletava Detailplaneeringu elamukruntide osale keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mistõttu on hindamisele
kuuluva osa edasine menetlemine võimalik üksnes juhul, kui KSH menetluses on selgitatud detailplaneeringuga kavandatava osa mõju keskkonnale ja detailplaneeringus on arvestatud võimalikku
negatiivset mõju leevendavaid meetmeid. Kuivõrd avalikust huvist lähtuvalt kavandati Menetletava

Detailplaneeringuga ka lasteaed ja vallavalitsus ei pidanud vajalikuks lasteaia suhtes KSH menetlust
läbi viia, otsustati jätkata detailplaneeringu menetlust lasteaia ehitusõigust käsitlevas osas, võttes arvesse suurt nõudlust uute lasteaiakohtade järele Viimsi vallas. Osalise Detailplaneeringu koostamise
korraldajaks oli PlanS § 10 lõike 6¹ punkti 2 ja Ehitusmääruse § 3 lõike 1 punkti 1 alusel kohalik
omavalitsus – vallavalitsus.
Harju maavanem ei pidanud järelevalve käigus vajalikuks määrata detailplaneeringule riigiasutustega kooskõlastusi (vt Harju Maavalitsuse 3.11.2009. a kiri nr 2.1-13/5527), Osaline Detailplaneering koostati koostöös planeeritava kinnisasja omanikuga, tehnotrasside valdajatega ja teiste
puudutatud isikutega ning kooskõlastati Tallinna Tervisekaitsetalitusega, Keskkonnaameti HarjuJärva-Rapla regiooniga ja Põhja-Eesti Päästekeskusega. Viimsi Vallavolikogu 8.03.2011. a otsusega
nr 14 võeti Ehitusmääruse § 2 punkti 5 alusel Osaline Detailplaneering vastu ja korraldati avalik
väljapanek. Teated avaliku väljapaneku kohta avaldati ajalehtedes Harju Elu (18.03.2011) ja Viimsi
Teataja (25.03.2011) ning koos detailplaneeringuga valla veebilehel, puudutatud isikuid informeeriti
avalikust väljapanekust tähtkirjadega. 4.04.2011 – 1.05.2011 toimunud avalikul väljapanekul, mis
korraldati planeeringualast ca 1,8 km kaugusel asuvas Viimsi vallamajas, kirjalikke ettepanekuid
ega vastuväiteid ei esitatud. Pärast avalikku väljapanekut esitas vallavalitsus Osalise Detailplaneeringu maavanemale PlanS § 23 lõike 3 punktide 1 – 3 ja lõike 6 alusel nõusoleku saamiseks liigilt üldisema planeeringu muutmiseks ning heakskiidu saamiseks detailplaneeringu kehtestamiseks. Harju
maavanem 30.05.2011. a kirjaga nr 2.1-13k/2015 nõustus muudatustega üldplaneeringus ja andis
heakskiidu Osalise Detailplaneeringu kehtestamiseks.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse 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 Lubja külas kinnistute Kallaku, Serva ja Pärtlepõllu detailplaneeringu
osa (Linnaruumi OÜ töö nr 16/10), millega muudetakse kinnistu Pärtlepõllu maakasutuse sihtotstarve osaliselt ühiskondlike hoonete maaks (moodustatakse 6262 m² suurune krunt lasteaia ehitamiseks), transpordimaaks (moodustatakse 2399 m² suurune krunt juurdepääsuks lasteaiale), üldkasutatavaks maaks (moodustatakse 6368 m² suurune katastriüksus Mäealuse maastikukaitseala osale) ja
tootmismaaks (moodustatakse 49 m² suurune krunt alajaamale) ning kehtestatakse vastav muudatus
üldplaneeringus. Ühtlasi määratakse eelnimetatud kinnistu osale ehitusõigus kahekorruselise lasteaia ehitamiseks, kõrgusega kuni 9,0 meetrit ja ehitusaluse pindalaga kuni 1870 m².
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
21. juuni 2011 nr 43
Üldplaneeringu teemaplaneeringu kehtestamine: “Lapsesõbralik Viimsi”
Planeeritav ala hõlmab Viimsi valla haldusterritooriumi mandriosa ja Prangli saart ja on esimene
katse Eestis teemaplaneeringu kaudu analüüsida lastele pakutavaid õppimis-, vaba aja veetmise ja
sportimise võimalusi kodupiirkonnas ning leida konstruktiivseid lahendusi nende parandamiseks.
Teemaplaneeringu “Lapsesõbralik Viimsi” (edaspidi Teemaplaneering) laiem eesmärk on aidata
lastel areneda nii füüsiliselt kui vaimselt täisväärtuslikeks inimesteks. Teemaplaneeringu ülesandeks on aga määrata valla ruumilised arengusuunad lastega seotud hoonete ja rajatiste osas ning
nende ligikaudsed võimalikud paiknemiskohad, lähtudes kehtivatest üld- ja teemaplaneeringutest
ning arvestades menetletavate üld- ja teemaplaneeringute lahendustega. Lisaks on Teemaplaneeringu ülesandeks kirjeldada põhimõtteid, millest edaspidi lähtuda detailplaneeringute koostamisel uute
elukeskkondade kavandamisel.
Teemaplaneering algatati Viimsi Vallavolikogu 09.05.2006. a otsusega nr 41, mille kohta avaldati info ajalehes Viimsi Teataja, lisaks valla veebilehel. Teemaplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade tutvustamiseks korraldati kaks avalikku arutelu (09.01.2008 ja 08.05.2008), nendest
informeeriti avalikkust ajalehtede Viimsi Teataja, Harjumaa, Eesti Päevaleht ja Harju Elu vahendusel, info avaldati täiendavalt valla veebilehel. Teemaplaneeringu koostamisel tehti koostööd kohalike organisatsioonidega, tutvuti valla olukorraga kohapeal, hinnati erinevate külade, Viimsi keskuse
ning ühendusteede olukorda laste seisukohalt. Külastati mitmeid lastega seotud asutusi, vesteldi
huviringide juhtidega, vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistidega ning valla elanikega. Muuhulgas viidi läbi küsitlus Viimsi Keskkoolis 1.–12. klassi ja Püünsi Põhikoolis 1.–9. klassi õpilaste
seas, eesmärgiga välja selgitada laste hinnangud oma kodukandile, võimalused vaba aja veetmiseks
oma kodukandis, laste hirmud ja probleemid ning soovid tulevikuks. Samuti selgitati küsitluse käigus piirkonnad, kus meeldib lastel ja noortel koguneda ning huvialad, millega tegeldakse. Arvesse
võttes, et Teemaplaneeringu lahendus töötati välja eelviidatud suhtluse ja küsitluste tulemuste analüüsi põhjal, arvestab see laiaulatuslikult laste ja noorte soove ning vajadusi.
Teemaplaneering esitati Harju maavanemale järelevalve teostamiseks Viimsi Vallavalitsuse
23.09.2008. a kirjaga nr 10-7/2906. Harju Maavalitsuse 20.10.2008. a vastuskirjas nr 2.1-13/5492
asus maavanem seisukohale, et Teemaplaneeringu kooskõlastamine riigiasutustega pole vajalik,
kuid esitas ettepanekud Teemaplaneeringu täiendamiseks. Maavanema tehtud ettepanekute alusel
täiendati Teemaplaneeringut alljärgnevalt:
1) seletuskirja peatükis III “Üldplaneeringu teemaplaneeringu rakendamine” anti põhjalikumad
selgitused Teemaplaneeringuga kavandatu elluviimise majanduslike võimaluste kohta ja käsitleti
erinevate objektide rajamise võimalusi. Peatükis II “Lastele suunatud ehitised ja rajatised” anti selgitused lastega seotud hoonete ja rajatiste potentsiaalsete asukohtade määramise aluste kohta.
2) Viimsi Vallavolikogu 15.09.2009. a istungil võeti vastu otsus nr 59 “Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Lapsesõbralik Viimsi” keskkonnamõju strateegilise hindamise mittealgatamine”. Eelnimetatud otsus võeti vastu “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega”
(edaspidi KeHJS) sätestatud korras: vastavalt KeHJS § 35 lõikele 4 küsiti seisukohta keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) algatamise või mittealgatamise vajalikkuse osas Sotsiaalministeeriumilt, Kultuuriministeeriumilt, Keskkonnaministeeriumilt ja Keskkonnaametilt. Kultuuriministeerium teatas 27.07.2009. a kirjaga nr 7-9/1412, Keskkonnaministeerium 28.07.2009. a
kirjaga nr 13-3-1/11449-2 ja Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon 20.07.2009. a kirjaga nr
6-8/20408-2, et nad ei pea vajalikuks KSH algatamist. Sotsiaalministeerium märkis 24.08.2009. a
kirjas nr 13.3-6/2641, et Teemaplaneering võib eeldatavalt mõjutada oluliselt sotsiaalset keskkonda,
s.h elukeskkonda, millel on mõju, ka positiivne, inimese tervisele ja heaolule. Lastele ja noortele
mõeldud vaba aja veetmise kohtade valik sõltub suuresti asukoha müratasemest, õhukvaliteedist,
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liikluskorraldusest jne, seega tegi Sotsiaalministeerium ainsana ettepaneku kaaluda KSH algatamist.
Viimsi vald on Sotsiaalministeeriumi eelnimetatud ettepanekut kaalunud ja asunud seisukohale, et
kuivõrd Teemaplaneering on üldplaneeringu kohane ning see arvestab menetluses olevate üld- ja
teemaplaneeringute lahendustega, siis on nimetatud planeerimisdokumentide, s.h KSH menetluse
raames juba arvestatud erinevatel asukohavalikutel keskkonnakaalutlustega, mistõttu Teemaplaneeringu raames eraldiseisvat KSH-d ei ole vaja läbi viia.
Viimsi Vallavolikogu 13.10.2009. a otsusega nr 78 võeti Teemaplaneering vastu ja perioodil
13.11.2009–10.12.2009 korraldati avalik väljapanek. Teemaplaneering avalikustati planeerimisseadusega (edaspidi ka PlanS) sätestatud korras: avalikust väljapanekust teavitati avalikkust ajalehtede
Viimsi Teataja ja Harju Elu vahendusel (dokumendid on lisatud Teemaplaneeringusse), lisaks avaldati info valla veebilehel. Teemaplaneeringuga sai avalikkus tutvuda valla eri piirkondade suuremates keskustes: Viimsi vallamajas (Viimsi alevikus), Viimsi Keskkoolis (Haabneeme alevikus)
ja Randvere Keskuses (Randvere külas). Lisaks oli Teemaplaneering huvilistele kättesaadav valla
veebilehel.
Avalikustamise käigus laekus Teemaplaneeringu kohta viis kirjalikku vastuväidet, millest kaks
olid ühiskirjad. Vastuväited käsitlesid peamiselt vastuseisu “planeeritava prioriteetse kergliiklustee” kavandamisele Randvere ranna-äärses lõigus (09.12.2009 kiri nr 10-7/3685), Muuga külas
Lasketiiru tee ääres ning maaüksusel Nõmme (09.12.2009 kiri nr 10-7/3671), aga ka Tammneeme
külas mere-äärsel alal (11.12.2009 kiri nr 10-7/3718). Viimatinimetatud kirjas tehti lisaks ettepanek kõrvaldada Teemaplaneeringust kergliiklusteid käsitlev osa. Randvere ranna-äärsete kinnistute
elanikud polnud nõus käsitlema ranna-ala puhkeotstarbelise alana ega supluskohana, samuti paluti kõrvaldada Teemaplaneeringust Randvere rannas spordiväljaku rajamist võimaldav leppemärk.
Kõikidele ettepanekuid ja vastuväiteid esitanud isikutele edastas vallavalitsus oma kirjalikud seisukohad, vastavalt PlanS sätestatud korrale. Teemaplaneeringu tulemuste tutvustamiseks korraldati
12.01.2010. a Viimsi vallamajas avalik arutelu. Avalikul arutelul keegi oma vastuväidetest ei loobunud. Menetlusdokumendid, sealhulgas kirjavahetus, on köidetud Teemaplaneeringusse ja kuuluvad Teemaplaneeringu juurde. Teemaplaneeringuga, kaasa arvatud planeeringu menetlust kajastava
dokumentatsiooniga, on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse arhiivis.
Osade ettepanekutega planeerimismenetluses arvestati.
Esiteks: vastuväiteid esitanud isikute ettepanekute alusel nõustus volikogu tegema Teemaplaneeringus muudatuse, mille kohaselt varem poolsaare ida- ja põhjaranniku ranna-alale kavandatud
“prioriteetne kergliiklustee”, aga ka Lasketiiru tee äärne kergliiklustee, asendati vastavalt kehtivale
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule (edaspidi Üldplaneering) “planeeritavaks jalakäigu ja/või
jalgrattateeks”. Muudatusega seoses täiendati ka Teemaplaneeringu seletuskirja peatükki 2.4 “Viimsi valla kergliiklusteed”, kuhu lisati planeeritava jalgratta- ja jalakäigutee rajamise kohta täpsustavad selgitused.
Teemaplaneering käsitleb Viimsi valla teede- ja kergliiklusteede võrgustikku vaid osaliselt –
menetletavast üldplaneeringu teemaplaneeringust “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed” lähtuvalt kanti Teemaplaneeringu joonisele prioriteetsed teed ja kergliiklusteed, eelkõige
silmas pidades laste ja noorte vajadusi kooli ja huviringidesse pääsemiseks ning spordiharrastustega
tegelemiseks (näiteks rula-, rulluisu- ja jalgrattasõit). Prioriteetide seadmisel peeti silmas eesmärki
luua Viimsi valla mandriosa kõiki külasid ja keskusealasid ühendav kergliiklusteede võrgustik. Valla
teedevõrgustiku arendamisel on oluline lähtuda üldisest põhimõttest, et lastele turvalise ja kvaliteetse elukeskkonna tagamiseks oleks vajalik kogu olemasolev ja planeeritav teedevõrgustik varustada
kergliiklus- ja/või jalgteedega, sest küsitlusest selgus, et paljud lapsed kardavad liigelda teede äärtes,
kus puuduvad kergliiklus- või jalgteed. Seega on kergliiklus- ja jalgteede võrgustiku kajastamine
Teemaplaneeringus vajalik ennekõike laste ja noorte turvalisuse huvides ning sporditegemise võimaluste tagamise seisukohalt. Teemaplaneeringuga ei määrata konkreetseid teede katastriüksusi ega
täpseid asukohti ega laiusi, vaid näidatakse lastele oluliste teede-liikumisradade kulgemise üldine
põhimõte. Milliseks täpselt mingis lõigus kavandatav liikumisrada kujuneb – kas jalgteeks, jalgrattaga sõidetavaks teeks, kergliiklusteeks või jääb looduslikuks liikumisrajaks – selgitatakse koostöös
maaomanikega edasise projekteerimise või detailsema planeerimise käigus, lähtudes looduslikest
tingimustest, maaomanikega sõlmitavatest kokkulepetest ja muudest võimalustest.
Ranna-aladel kulgev teerada kavandati valdavalt seadusjärgsele kallasrajale, sellega peetakse
silmas looduslikku rannal kulgevat siledat jalgrada, kus saab kuiva jalaga takistusteta liikuda, kus
piirdeaiad puuduvad, üle kraavide on rajatud purded. Vajadusel ja võimalusel võib teed hiljem detailplaneeringuga kavandada ka kallasrajast kaugemale. Teede rajamiseks on vajalik välja töötada
konkreetse teelõigu projektlahendus, millega määratakse tee täpne kulgemiskoridor, laius ja tehniline teostus ning projekt tuleb kooskõlastada kinnistute, millele tee rajatakse, omanikega. Teemaplaneering ei ole ehitusloa väljaandmise aluseks, vaid määrab üksnes üldise põhimõtte ning vajaduse.
Teiseks: volikogu nõustus Teemaplaneeringust likvideerima ka varem Randvere rannapiirkonda kavandatud spordiväljaku (Teemaplaneeringus positsiooni nr 26 “Randvere ranna- ja puhkeala”
juures olev vastav tingmärk). Olgugi, et nimetatud muudatust ei saa hinnata laste ja noorte arenguvajaduste arvestamise seisukohalt õigeks, asus volikogu kaalumise tulemusena seisukohale, et spordiplatside kasutamisega kaasneda võiv laste valjuhäälne mäng võib siiski osutuda piirinaabritele
ülemäära häirivaks, mistõttu nõustuti vastuväiteid esitanud isikute vastavat ettepanekut arvestama.
Kolmandaks: Volikogu ei nõustunud esialgu Teemaplaneeringust likvideerima Randvere rannaja puhkealas (Teemaplaneeringus positsioon nr 26) ujumiskoha tähist, kuivõrd kohaliku omavalitsuse ülesandeks ruumilisel planeerimisel on ennekõike väärtustel põhineva kvaliteetse, turvalise ja erinevaid tegevusi võimaldava elukeskkonna kujundamine. Teemaplaneering keskendub laste ja noorte
arenguvajadusi soodustava keskkonna loomisele ja määrab valla ruumilised arengusuunad lastega
seotud ehitiste (s.o hoonete ja rajatiste) detailsemaks planeerimiseks tulevikus, lähtudes kehtivatest
üldplaneeringutest. Teemaplaneeringu koostamisel lähtuti muuhulgas valla koolilaste seas läbi viidud küsitluse tulemustest, milles paluti lastel nimetada neile kõige olulisemad väärtused. Peamised
neist olid mere lähedus, ranna-alad kui eriti hinnatud vabaaja veetmise kohad ja aktiivseks puhkuseks ning sportimiseks rajatud jalgrattateed ja matkarajad. Nendest hinnangutest lähtudes täpsustati
Teemaplaneeringuga Üldplaneeringus määratud supluskohtade asukohti ning volikogu pidas oluliseks säilitada Teemaplaneeringus supluskoha tähis Randvere piirkonna laste ja teiste elanike tarvis
ega pidanud supluskoha tähise likvideerimist Teemaplaneeringust laste ja noorte vajadusi arvestades
põhjendatuks, pidades samas ka silmas teiste avalikul väljapanekul osalenud isikute ootusi, mida
avalikule väljapanekule esitatud Teemaplaneeringu lahendus võimaldas. Randvere ranna-ala piirkonnas krunte omavate elanike surve supluskoha likvideerimiseks tingis aga volikogu ülaltoodud
seisukoha muutuse, mille kohaselt likvideeriti Teemaplaneeringus kõikjal (mitte üksnes Randvere
külas) ujumiskohti tähistavad tingmärgid, kuivõrd Üldplaneering nagunii määratleb supluskohad
Viimsi haldusterritooriumi ranna-aladel ja Teemaplaneering on PlanS § 8 lõike 2 punkti 2 kohaselt
Üldplaneeringule vastav ega muuda seda.

AUGUST 2011

Harju Maavanem, ära kuulanud kohaliku omavalitsuse esindajate ja vastuväiteid esitanud isikute
seisukohad, andis lahendamata vastuväidete kohta PlanS § 23 lõike 4 alusel 16.09.2010 kirjaga nr
2.1-13/4768 oma seisukoha. Maavanem asus Teemaplaneeringule KSH läbiviimise suhtes Viimsi
vallaga samale seisukohale, et Teemaplaneeringu raames ei ole vaja eraldiseisvat KSH-d läbi viia
ning et kohalik omavalitsus on KSH mittealgatamise otsustamisel teinud seadusest tulenevalt koostööd Keskkonnaametiga ega ole kaalutlusotsuse tegemisel oma pädevuse piire ületanud. Teede planeerimise seiskohalt selgitas maavanem järelevalve teostajana, et Teemaplaneeringu lahendusega
võivad kaasneda negatiivsed mõjud subjektiivselt tajutavatele materiaalsetele õigustele, ka võib olla
planeeringuala kinnisasjade omanike õiguste teostamisvabadus piiratud planeerimisdiskretsiooni
omava kohaliku omavalitsuse seisukohtadega. Kinnisasja omanikel ja teistel planeeringu 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 omavalitsuse seisukohad (vt Riigikohtu otsuse punkti 31 kohtuasjas nr 3-3-1-15-01).
Täiendavalt selgitas maavanem, et avalikkuse kaasamise kõige tähtsamaks ja laiaulatuslikumaks
võimaluseks on planeeringu avaliku väljapaneku korraldamine, mille jooksul saavad oma ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringulahenduse kohta esitada kõik planeeringulahendusest huvitatud
isikud. Kohalikul omavalitsusel on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ja sellele järgneva avaliku arutelu tulemusel teha planeeringus vajalikud parandused ja täiendused. Sellest tulenevalt kujuneb planeeringu lõplik ehitusõiguse- ja maakasutuse lahendus välja alles vahetult enne planeeringu
kehtestamist. Vastuväiteid esitanud isikud on olnud teadlikud planeeringu lahendusest ja saanud
väljendada oma seisukohti planeeringu koostamise käigus. Seda tõendab ka vastuväidete esitamine
planeeringu avalikul väljapanekul, mille tulemusena kohalik omavalitsus on osaliselt arvestanud
vastuväiteid esitanud isikute soove. Vastuväidete ja ettepanekute arvesse võtmise kohta on kohalik
omavalitsus andnud oma seisukoha. Seega on vastuväiteid esitanud isikud saanud kasutada oma
protsessiõigusi Teemaplaneeringu koostamisel ja seeläbi olnud planeeringu koostamisse kaasatud,
mis ongi PlanS-i eesmärk.
Planeerimisseadusega on sätestatud kohaliku omavalitsuse kohustused planeeringute menetlemisel, planeeritava ala kinnisasjade omanike kohtlemisel ja huvitatud isikute kaasamisel. Vastavalt
PlanS § 4 lõike 2 punktile 2 on planeerimisalase tegevuse korraldamine valla haldusterritooriumil
kohaliku omavalitsuse pädevuses, kes peab tagama vastavalt seadusele huvitatud isikute huvide
arvessevõtmise ja tasakaalustamise, mis on planeeringu kehtestamise eeldus. Kohalik omavalitsus
peab kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega võimalust mööda vältima planeeringulahenduse
kujundamisel ka planeeringulahendusest huvitatud isikute subjektiivselt tajutavate õiguste riivamist, kuid kuna kohaliku omavalitsuse peaeesmärgiks planeerimisel on säästva ja tasakaalustatud
ruumilise arengu kujundamine, siis on paratamatu, et alati ei pruugi olla võimalik arvestada kõikide
planeeringulahendusest huvitatud isikute soovidega. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 2
kohaselt on kohalik omavalitsus põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida
kohalikku elu, s.h territoriaalplaneerimist, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest
ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Planeeringu sisulise lahenduse otstarbekuse üle on kaalutlusõiguse alusel ainupädev otsustama kohalik omavalitsus, kelle pädevuses on
kohaliku elu küsimuste, s.h territoriaalplaneerimise, iseseisev ja lõplik korraldamine ja otsustamine.
Seetõttu juhul, kui planeeringulahendus ei ole vastuolus kehtivate seaduste ja normidega, on erinevate kinnisasja omanike huvide arvesse võtmisel ning Teemaplaneeringuga kavandatavate ehitus- ja
maakasutustingimuste ruumilise sobivuse hindamisel otsustajaks kohalik omavalitsus.
Järelevalve teostamise tulemusena asus maavanem seisukohale, et Teemaplaneeringu koostamisel ei ole rikutud seadusi, norme ega neid vaidlustajate seadusest tulenevaid õigusi, mis kuuluksid
järelevalve teostaja poolt tagamisele ning et Teemaplaneeringu koostamisel on arvestatud PlanS-is
sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtutud PlanS §-s 9 planeeringu sisule
esitatavatest nõuetest. Lähtudes maavanema pädevuse piiridest andis Harju maavanem PlanS § 23
lõike 6 alusel 16.09.2010. a kirjaga nr 2.1-13/4768 oma heakskiidu Teemaplaneeringule tingimusel,
et kohalik omavalitsus arvestab eelviidatud kirja punktides 2 ja 3 allakriipsutatud märkustega, mis
olid järgmised: 1) enne Teemaplaneeringu kehtestamist likvideerida Teemaplaneeringust pos nr 26
juures spordiplatside rajamist tähistav tingmärk;
2) enne Teemaplaneeringu kehtestamise otsustamist tagada kahe samaliigilise planeeringu (üldplaneeringu teemaplaneeringute “Lapsesõbralik Viimsi” ja “Viimsi valla teedevõrgustik, sõidu- ja
kergliiklusteed”) vastavus leppemärkide osas. Nimetatud tingimused on täidetud.
Viimsi vald on seisukohal, et Teemaplaneering on koostatud kõrgel professionaalsel tasemel,
seadusi ja head planeerimistava järgides, eri osapoolte huve tasakaalustatult arvestav ja selle kehtestamine on oluline Viimsi valla laste ja noorte mitmekülgse arengu tagamise seisukohalt. Samuti
nõustub Viimsi vald Harju maavanema 16.09.2010. a kirjas nr 2.1-13/4768 toodud seisukohtadega.
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 31, “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ning § 24 lõike 3, “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 6 alusel ning
arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi:
1. Kehtestada üldplaneeringu teemaplaneering „Lapsesõbralik Viimsi“ (koostaja LP Arhitektuur OÜ).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel. Ajalehes Viimsi Teataja avalikustatakse tehnilistel põhjustel vaid otsuse tekst ilma planeeringu seletava osa ja kaardimaterjalita,
millega saab tutvuda veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
21.06.2011 ISTUNGI MÄÄRUSED
21. juuni 2011 nr 17
Viimsi valla noorsootöö arengukava 2011-2015
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 2, § 22 lõike 7, § 37
lõike 5 punkti 2, “Viimsi valla põhimääruse” § 10 lõike 2 ja lõike 3, § 21 lõike 1 punkti 7 alusel,
tuginedes “Noorsootöö seaduse” § 8 punktile 1.
§ 1. Võtta vastu Viimsi valla noorsootöö arengukava aastateks 2011-2015, vastavalt määruse lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Viimsi Teatajas arengukava
sisulist osa selle mahukuse tõttu ei avalikustata. Lisas olev arengukava avalikustatakse valla veebilehel.

AMETLIKUD TEADAANDED

AUGUST 2011

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Määruses nimetatud arengukavaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

07240

Kiirabipunkt

3 515,14

3 600,00

7 115,14

081051

Muusikakool

215 062,70

833,90

215 896,60

08108

Täiskasvanute huvialaasutused- 156 583,54
Huvikeskus

6 300,00

162 883,54

08208

Kultuuriüritused

46 016,39

1 140,00

47 156,39

12 328,49

091101

MLA Viimsi Lasteaiad

2 786 926,69

21. juuni 2011 nr 18
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2010 määruse nr 31 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse seaduse” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36 alusel, juhindudes Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50 “Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine”
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 14. detsembri 2010 määruse nr 31 “Viimsi valla ametiasutuste
struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” lisa 1 ning kinnitada Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

091103

Tasu teistele omavalitsustele

383 469,89

092102

Püünsi Kool

584 773,27

8 142,38

592 915,65

092122

Prangli Põhikool

95 915,35

10 807,46

106 722,81

092201

Viimsi Keskkool

4 203 328,77

59 646,65

4 262 975,42

092203

Gümnaasiumi õpilaste eest

415 425,72

10120

Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused

28 286,43

4 500,00

32 786,43

101211

Sotsiaalhoolekande teenused
puuetega inimestele

19 812,61

3 000,00

22 812,61

102001

Päevakeskus

78 611,33

3 200,00

81 811,33

102002

Üldhooldekodud

125 266,83

102011

Püsiva iseloomuga toetused

5 112,93

1 200,00

6 312,93

NB! Määruses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

10300

Toitjakaotanute sotsiaalne
kaitse

3 195,58

700,00

3 895,58

104023

Ühekordsed toetused

31 955,82

8 300,00

40 255,82

21. juuni 2011 nr 19
Viimsi valla 2011. aasta eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 1 ja “Viimsi
valla põhimääruse” § 21 lõike 1 punkti 1 ja § 113 lõigete 1, 3, 4 ja 6 alusel
§ 1. Lülitada Viimsi valla 2011. aasta eelarvesse järgmised muudatused:
1) Eelarve tulud:

104028

Maamaksu soodustus perekondadele

1 278,23

300,00

1 578,23

104029

Lastehoiutoetus

44 738,15

4 000,00

48 738,15

10900

Muu sotsiaalne kaitse, sh
sotsiaalse

kaitse
haldus

48 685,66

Tulu
kood

Tulu liik

Kehtiv eelarve Suurendamine

Vähendamine

Uus eelarve

3220

Tulud haridusalasest tegevusest 852 581,39

25 866,83

35000

valitsussektorisisesed toetused

192 693,00

344 864,75

-481,61

537 076,14

350000

riigilt ja riigiasutustelt

192 693,00

311 250,03

-481,61

503 461,42

350000

riigilt ja riigiasutustelt

99 412,20

-481,61

98 930,59

3500001

Vabariigi Valitsuse reserv

93 280,80

300 482,32

0,00

393 763,12

3500006

Kultuuriministeerium

3 831,06

3 831,06

3500007

Majandus ja Kommunikatsiooni Ministeerium

92 766,00

241 586,00

334 352,00

3500008

Põllumajandusministeerium

514,80

5 926,65

6 441,45

3500009

Rahandusministeerium
projektid

0,00

49 138,61

3500009

Õppelaen

0,00

49 138,61

49 138,61

350001

kohaliku omavalitsuse
üksustelt ja omavalitsusasutustelt

0,00

6 971,54

6 971,54

350002

valitsussektorisse kuuluvatelt
avalik-õiguslikelt

0,00

3 235,24

3 235,24

350003

valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt

0,00

560,93

560,93

35009

mitteresidentidelt

0,00

33 614,72

33 614,72

350092

Euroopa Liidult

33 614,72

33 614,72

350203

valitsussektorisse kuuluvatelt
sihtasutustelt

0,00

20 559,92

20 559,92

TULUD MUUDETUD

1 045 274,39

391 291,50

-481,61

1 436 084,28

vähendamine

uus eelarve

878 448,22

0,00

49 138,61

2) Eelarve kulud:
kood

tegevusala

kehtiv eelarve

suurendamine

011111

Volikogu

83 724,26

3 409,99

87 134,25

011121

Vallavalitsus

1 273 540,43

54 336,33

1 327 876,76

01114

Reservfond

152 109,71

01120

Rahandus- ja fiskaalpoliitika

2 933 544,66

714 115,75

013202

Valla arengukava

188 494,63

30 392,00

-15 000,00

203 886,63

016002

Valimised

2 556,47

411,13

-370,13

2 597,47

01700

Valitsussektori võla teenindamine

966 983,24

-60 215,81

906 767,43

031001

Politsei

14 699,68

3 500,00

18 199,68

04210

Maakorraldus

18 023,08

2 200,00

20 223,08

0451011

Teede ehitus vald

419 899,55

045201

Viimsi Saared - veetransport

186 110,72

285 015,64

471 126,36

047401

Territoriaalne planeerimine

17 639,61

5 800,00

23 439,61

049001

Viimsi Saared

45 413,29

5 752,05

51 165,34

051003

Tänavate korrashoid talvine

117 263,26

67 763,00

185 026,26

052001

Kanalisatsiooni trasside ehitus

447 381,54

-447 381,54

0,00

063001

Veetrasside ehitus

63 911,65

-63 911,65

0,00

06601

Elamu- ja kommunaalmajandu- 4 205,39
se haldamine

1 000,00

5 205,39

066053

Muu heakord

34 497,00

85 626,32

51 129,32

-14 466,00

137 643,71
3 647 660,41

-265 236,75

154 662,80

KULUD

16 264 591,52

2 799 255,18
-40 000,00

-10 000,00

-15 000,00

-13 800,00

34 885,66

1 336 191,77

-945 381,88

343 469,89

405 425,72

110 266,83

16 655 401,41

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
27. mai 2011 nr 17
Prangli Põhikooli arengukava 2011-2013 kinnitamine
Määrus kehtestatakse, “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 2, “Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse” § 67 ja Viimsi Vallavolikogu 18.01.2011.a määruse nr 6 “Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele” § 1 alusel, arvestades “Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu arengukava”.
§ 1. Kinnitada Prangli Põhikooli arengukava 2011-2013, vastavalt käesoleva määruse lisale.
§ 2. Prangli Põhikooli direktoril korraldada arengukava avalikustamine kooli veebilehel.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. Ajalehes Viimsi Teataja avaldatakse tehnilistel põhjustel üksnes määruse ilma lisata.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Prangli Põhikooli arengukava on avaldatud kooli veebilehel www.prangli.edu.ee ja Viimsi valla
veebilehel www.viimsivald.ee
28. juuni 2011 nr 18
Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010 määruse nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi
sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas” muutmine
Määrus kehtestatakse “Ühistranspordiseaduse” § 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005.a otsuse nr
41, Harju maavanema 05.12.2006 korralduse nr 2283-k alusel.
Käesoleva määrusega muudetakse Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010.a määrust nr 4 „Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“.
Kehtiva määruse muutmise aluseks on Tallinna Linnavolikogu määruse nr 52 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine, millega Tallinn muudab enda
territooriumil kehtivate sõidupiletite hindu ja struktuuri alates 1. juulist 2011. Täpsemalt kaotatakse
90 päeva kaardid, nii Tallinna territooriumil kehtivad kui ka 1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline
ühiskaart ja 1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline soodusühiskaart. 90 päeva kaartide kaotamise
põhjuseks on kaardi hinna ja keskmise tarbitava teenuse mahu omavahelisest proportsioonist väljasolek. Kaardi hinna ja teenuse mahu vastavusse viimine tähendaks olulist kaardi hinna tõusu, mis
omakorda vähendaks kaardi kasutajaskonda.
Kuna Tallinn kaotab oma territooriumil 90 päeva kaardid ja 90 päeva ühiskaardid, siis ei ole mõttekas Viimsi vallal oma territooriumil analoogseid piletitooteid (2.tsooni 90 päeva elektrooniline kaart
ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline sooduskaart) alles jätta, lisaks on nende kasutajaskond marginaalne ning 2.tsooni 90 päeva kaartide müügist korjatav piletitulu moodustab alla 2% kogusummast:
§ 1. Viimsi Vallavalitsuse 15. jaanuari 2010 määruses nr 4 “Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas“ tehakse järgmised muudatused:
(1) Paragrahvi 2 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“2) sõidukaardid:
a) 2. tsooni 30 päeva kaart;
b) 2. tsooni 30 päeva sooduskaart.”
(2) Paragrahvi 2 lõige 1 punk 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
“4) Tallinna – Viimsi ühiskaardid:
a) 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart;
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b) 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart.”
(3) Paragrahvi 2 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.
§ 2. Kinnitada sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas vastavalt käesoleva määruse lisale.
§ 3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 15.01.2010.a määruse nr 4 lisa „Sõidupiletite hinnad
Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas“.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Lisa Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2011 määrusele nr 18
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas
Alates 1. juulist 2011 kehtivad Viimsi vallas järgmised piletitooted:
Nimetus

Kehtivus

Maksumus eurodes Kellele kasutamiseks
(ilma kanalitasuta)

2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

0,75

Kõigile sõitjaile

2. tsooni soodusüksikpilet (ainult paberkandjal)

60 minutit

0,35

Viimsi ja Tallinna
elanikele

2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (IDpilet)

30 päeva

15,30

Viimsi ja Tallinna
elanikele

2. tsooni 30 päeva elektrooniline sooduskaart
(ID-pilet)

30 päeva

7,65

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paberkand- 90 minutit
jal)

1,40

Kõigile sõitjaile

1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet (ainult
paberkandjal)

0,70

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühiskaart 30 päeva
(ID-pilet)

33,20

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline soodusühiskaart (ID-pilet)

30 päeva

10,20

Viimsi ja Tallinna
elanikele

1. ja 2. tsooni ühiskuukaart (paberkandjal)

kalendrikuu

38,67

Kõigile sõitjaile

90 minutit

Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORALDUSED LÄHIAADRESSIDE MÄÄRAMISE KOHTA
Korralduste lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee
13. mai 2011 nr 320
Lähiaadresside määramine Kelvingi külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, § 45, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, §
54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo
30.03.2011 esitatud kirja nr 13.1-2/3983 koha-aadresside korrastamise kohta (reg. nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Ehituskrunt nr 30 (katastritunnusega 89001:021:0310) lähiaadressiks
Eha tee 47.
2. Määrata katastriüksusele Elamukrunt nr 143 (katastritunnusega 89001:021:1440) lähiaadressiks
Koidu tee 34.
3. Määrara katastriüksusele Elamukrunt nr 31 (katastritunnusega 89001:021:0320) lähiaadressiks
Eha tee 49.
4. Määrata katastriüksusele Elamukrunt nr 59 (katastritunnusega 89001:021:0600) lähiaadressiks
Serva tee 20.
5. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
6. 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
13. mai 2011 nr 321
Lähiaadresside määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 50
lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2:
1. Määrata katastriüksusele Mikuotsa I (katastritunnusega 89001:003:0771) lähiaadressiks Viire tee
1, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata katastriüksusele Mikuotsa II (katastritunnusega 89001:003:0772) lähiaadressiks Viire tee
1a, vastavalt joonisele korralduse lisas.
3. Määrata Tammneeme külas asuvale üksikelamule ehitisregistrikoodiga 120244773 lähiaadressiks
Viire tee 1.
4. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
5. 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
20. mai 2011 nr 337
Metsakasti külas Vana-Jäätma I maaüksusest moodustatavatele katastriüksustele lähiaadresside ja nimetuse määramine
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 48 lõike 2 punkti 1, § 50 lõike
1 ja lõike 5, § 54 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime
määramise korra” punkti 2.2 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2011.a otsuse nr 20 kehtestatud Metsakasti külas Vana-Jäätma I kinnistu detailplaneeringu:
1. Määrata Vana-Jäätma I maaüksusest (katastritunnusega 89001:010:0801) moodustatavatele ka-
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tastriüksustele alljärgnevad lähiaadressid ja nimetus:
1.1.
Hansu tee 2 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 6;
1.2.
Hansu tee 3 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga T1;
1.3.
Hansu tee 4 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 7;
1.4.
Hansu tee 5 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 5;
1.5.
Hansu tee 6 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 8;
1.6.
Hansu tee 7 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 4;
1.7.
Hansu tee 9 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 3;
1.8.
Hansu tee 11 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2;
1.9.
Hansu tee 13 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 1;
1.10.
Hansu tee 2a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga M1;
1.11.
Hansu tee 4a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga M2;
1.12.
Hansu tee 6a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga M3;
1.13.
Rohehansu detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga M4.
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
27. mai 2011 nr 350
Lähiaadressi määramine Leppneeme külas katastriüksusele Uuetoa 1
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, § 48 lõike 1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1,
§ 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011
esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata Leppneeme külas katastriüksusele Uuetoa 1 (katastritunnusega 89001:003:0961) lähiaadressiks Hundiuru tee 9, 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
27. mai 2011 nr 351
Lähiaadressi määramine Tammneeme külas katastriüksusele Haugi-V
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1,
§ 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning arvestades Andres Jaanus’e ettepanekut:
1. Määrata katastriüksusele Haugi-V (katastritunnusega 89001:003:5190) lähiaadressiks Haugi tee
14.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2003. a määruse nr 52 „Tee nime ja aadresside
määramine Tammneeme külas“ read Haugi tee 14 ja Haugi tee 16 kohta.
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
3. juuni 2011 nr 378
Lähiaadresside määramine Muuga külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 44 lõike 1, § 50 lõike 1 ja
lõike 5, § 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 6 lõike 6, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime
määramise korra” punkti 2.2 ning Viimsi Vallavalitsuse 04.03.2011.a korraldusega nr 137 kehtestatud Muuga külas Muuga sadam 1, Muuga sadam 1-3, Virna 8a, Vilja 12a, Lasti tee 20g ja Veose tn
13a kinnistute detailplaneeringu:
1. Määrata Muuga sadam 1, Muuga sadam 1-3, Virna 8a, Vilja 12a, Lasti tee 20g ja Veose tn 13a
katastriüksustest uutele moodustatavatele katastriüksustele alljärgnevad lähiaadressid:
1.1.
Koorma tn 3g detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 1;
1.2.
Koorma tn 3f detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 2;
1.3.
Koorma tn 3e detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 3;
1.4.
Koorma tn 3b detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 4;
1.5.
Koorma tn 3a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 5;
1.6.
Koorma tn 3 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 6;
1.7.
Koorma tn 4 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 7;
1.8.
Koorma tn 7 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 8;
1.9.
Koorma tn 9 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 9;
1.10.
Koorma tn 6 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 10;
1.11.
Vilja tn 6 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 11;
1.12.
Vilja tn 8 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 12;
1.13.
Koorma tn 15b detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 13;
1.14.
Koorma tn 15 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 14;
1.15.
Koorma tn 11 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 15;
1.16.
Vilja tn 12a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 16;
1.17.
Raudtee 87 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 17;
1.18.
Raudtee 51 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 18;
1.19.
Raudtee 50 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 19;
1.20.
Virna tänav L1 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 20;
1.21.
Virna tn 4b detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 21;
1.22.
Koorma tn 15a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 22;
1.23.
Koorma tn 3b detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 23;
1.24.
Õli tn 2 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 24;
1.25.
Koorma tn 3c detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 25;
1.26.
Raudtee 47 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 26;
1.27.
Veose tn 13a detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 27;
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1.28.
Muuga sadam 103 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 28;
1.29.
Muuga sadam 101 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 29;
1.30.
Pöörme 136 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 30;
1.31.
Raudtee 63 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 31;
1.32.
Muuga sadam 104 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 32;
1.33.
Koorma tn 3h detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 33;
1.34.
Virna tn 3 detailplaneeringu järgne krunt positsiooniga 34.
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
3. juuni 2011 nr 379
Lähiaadressi määramine Tammneeme külas katastriüksusele Teearu-I
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti
1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.12/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata Tammneeme külas katastriüksusele Teearu-I (katastritunnusega 89001:003:0562) lähiaadressiks Mereääre tee 2, 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

17. juuni 2011 nr 435
Tee nimetuse ja lähiaadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 4, § 5 lõike 1 punkti 3, § 6 lõike 1, “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1,
§ 55 lõiked 1 ja 2 Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 6
lõike 6, ning Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise
korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 10. mai protokolli:
1. Määrata Leppneeme külas asuvale teele, mis algab Leppneeme teelt ja lõpeb tupikuga, nimetuseks Rannaliiva tee, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Määrata katastriüksusele Liiva II (katastritunnusega 89001:003:0620) lähiaadressiks Rannaliiva
tee 1.
3. Määrata katastriüksusele Leppneeme tee 103 (katastritunnusega 89001:003:1384) lähiaadressiks
Rannaliiva tee 2.
4. Määrata katastriüksusele Liiva I (katastritunnusega 89001:003:0610) lähiaadressiks Rannaliiva
tee 3.
5. Määrata katastriüksusele Ranna-III (katastritunnusega 89001:003:0841) lähiaadressiks Rannaliiva tee 4.
6. Määrata katastriüksusele Liiva (katastritunnusega 89001:003:0516) lähiaadressiks Rannaliiva tee 5.
7. Määrata katastriüksusele Ranna-VII (katastritunnusega 89001:003:0914) lähiaadressiks Rannaliiva tee 6.
8. Määrata katastriüksusele Ranna (katastriüksusele 89001:003:1230) lähiaadressiks Rannaliiva tee 8.
9. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
10. 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

7. juuni 2011 nr 408
Lähiaadressi määramine Tammneeme külas katastriüksusele Teearu-VIII
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti
1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.12/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata Tammneeme külas katastriüksusele Teearu-VIII (katastritunnusega 89001:003:0562) lähiaadressiks Tammneeme tee 24, 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

17. juuni 2011 nr 436
Ühissõidukipeatuste nimetuste muutmine Viimsi vallas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 4 lõike 1 punkti 5, § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4, § 6 lõike 1,
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti
2.2 ning kohanimekomisjoni 10. mai protokolli:
1. Muuta Viimsi vallas olevate ühissõidukipeatuste nimetused alljärgnevalt:
1.1.
Määrata Haabneeme alevikus “Metskonna” uueks nimetuseks “Meremärgi”.
1.2.
Määrata Haabneeme alevikus “Haabneeme” uueks nimetuseks “Haabneeme rand”.
1.3.
Määrata Randvere külas “Randvere” uueks nimetuseks “Tädu kuusk”.
1.4.
Määrata Randvere külas “Kirikaia” uueks nimetuseks “Randvere keskus”.
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

17. juuni 2011 nr 432
Lähiaadressi määramine Leppneeme külas katastriüksusele Koltse I
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 2 punkti 1, § 50 lõike
1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete
büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg nr
10-7/1368):
1. Määrata Leppneeme külas katastriüksusele Koltse I (katastritunnusega 89001:003:0430) lähiaadressiks Võrkoja tee 26, 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

21. juuni 2011 nr 462
Lähiaadressi määramine Miiduranna külas katastriüksusele Kristjani II
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 3, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti
1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.12/3983 (reg. nr 10-7/1368):
1. Määrata Miiduranna külas katastriüksusele Kristjani II (katastritunnusega 89001:010:0181) lähiaadressiks Muuli tee 12, 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

17. juuni 2011 nr 433
Lähiaadressi määramine Püünsi külas katastriüksusele Taimela 1
Võttes aluseks „Ruumiandmete seaduse“ § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1 ja lõike 2 punkti
1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2:
1. Määrata Püünsi külas katastriüksusele Taimela 1 (katastritunnusega 89001:003:0566) lähiaadressiks Taimela tee 1, 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

28. juuni 2011 nr 485
Lähiaadressi määramine Viimsi alevikus katastriüksusele Kasti
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 48 lõike 1, lõike 2 punkti 1 ja
lõike 6, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning arvestades 09.06.2011 esitatud avaldust
(reg nr 10-7/2534):
1. Määrata Viimsi alevikus katastriüksusele Kasti (katastritunnusega 89001:010:6630) lähiaadressiks Astri tee 1, 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

17. juuni 2011 nr 434
Lähiaadressi määramine Pringi külas katastriüksusele Paakspuu tee 3
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2, § 45, § 47, § 48 lõike 2 punkti 1, § 54
lõike 1, § 55 lõike 1, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem”
§ 10 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning arvestades Lea Säre ettepanekut:
1. Määrata Pringi külas katastriüksusele Paakspuu tee 3 (katastritunnusega 89001:003:1094) lähiaadressiks Paakspuu tee 3 // Rohuneeme tee 58, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 13.08.2004. a määruse nr 37 “Aadresside määramine
Pringi külas” punkt 1.2.
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

28. juuni 2011 nr 486
Lähiaadressi määramine Püünsi külas katastriüksusele Taimela
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55
lõiked 1 ja 2, Vabariigi Valitsuse 20.12.2007.a määruse nr 251 “Aadressiandmete süsteem” § 4 lõike
2, § 6 lõike 6, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011
esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Taimela (katastritunnusega 89001:003:0565) lähiaadressiks Taimela tee,
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

AMETLIKUD TEADAANDED
12. august 2011 nr 505
Lähiaadressi määramine Rohuneeme külas katastriüksusele Valli VIII
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 5, § 48 lõike 2 punkti 1, § 50 lõike
1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete
büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg nr
10-7/1368):
1. Määrata Rohuneeme külas katastriüksusele Valli VIII (katastritunnusega 89001:003:1566) lähiaadressiks Sääre tee 29, 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

AUGUST 2011

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUSED
1. juuli 2011 nr 35
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ja Aare Ets’i 29.06.2011. a avalduse (reg. nr 9-2.2/2803) alusel:
1. Peatada Aare Etsi vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 30.09.2011.a ja määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Enn Sau (Eesti Reformierakond).
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

12. august 2011 nr 506
Lähiaadressi määramine Pärnamäe külas katastriüksusele Männiku II-I
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 2 punkti 1, § 50 lõike
1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud
“Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete
büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg nr
10-7/1368):
1. Määrata Pärnamäe külas katastriüksusele Männiku II-I (katastritunnusega 89001:010:2307) lähiaadressiks Linnase tee 28, 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

8. august 2011 nr 36
Viimsi Vallavolikogu liikme Jaan Alveri volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ja Jaan Alver’i 04.08.2011. a avalduse (reg. nr 9-2.2/3081) alusel:
1. Peatada Jaan Alveri vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 31.12.2011.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu Robert Herman (Eesti Reformierakond).
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

16. august 2011 nr 536
Lähiaadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, § 43 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 2 punkti
1, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ja Maa-ameti katastriteabe osakonna aadressiandmete büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983
(reg nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Kaluri tee 24 Ehituskrunt (katastritunnusega 89001:009:0030) lähiaadressiks Kaluri tee 24, 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

8. august 2011 nr 37
Viimsi Vallavolikogu liikme Alar Miku volituste ennetähtaegne lõppemine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 18 lõike 1 punkti 6, Viimsi valla
valimiskomisjoni 26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ja
Viimsi vallavanema 08.08.2011 personalikäskkirja nr 26-P “Ametisse nimetamine: Alar Mik” alusel,
1. Lugeda Alar Miku vallavolikogu liikme volitused lõppenuks seoses nimetamisega Viimsi Vallavalitsuse ametnikuks.
2. Määrata Ingrid Tõniste asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu.
3. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub allakirjutamisega.
5. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik esitada
otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

Viimsi Huvikeskuse
avatud uste päev 3. septembril
Suur saal
11.00–11.30
11.30–12.15
12.15–12.45
12.45–13.30
13.30–14.15
14.15–15.00

Seltskonnatants
Rahvatantsurühm Valla-alune
Linetants
Segakoor Viimsi
Kergemuusikakoor ViiKerKoor
Viimsi Harrastusteater

Fuajee
11.00–15.00
11.00–15.00
11.00–15.00

Eveli Apri loovusring 1,5–3 a.
Eveli Apri loovusring 3–6 a.
Krissu käsitöötuba

Trennisaal
11.00–11.30
11.30–12:00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–13.30
13.30–14.00
14.00–14.30
14.30–15.00

Emade sõsarkond
Tantsuklubi / Piret Kõõra
Tantsuklubi / Kaie Kaie Kuut
Ballett
Aeroobika
Kundalini jooga
Powerjooga
Pilates / Evelini Märtson

Päikesepesa
11.00–12.00
12.00–13.00
13.00–15.00

Loodusring
Fotokursus
Disainiring

Lauluklass
11.15–12.00
12.15–13.00
13.15–14.00
14.15–15.00

Ly Lumiste 1–2 a. lapsed
Ita-Riina Pedanik 10-12 a. noored
Ly Lumiste 3–4 a. lapsed
Ita-Riina Pedanik beebid 6 elukuud – 1a.

Kohvituba
12.00–15.00
11.00–12.00

Inglise keel
Hispaania keel

Kõik näidistunnid on tasuta!
Avatud uste päeva huviringidesse ja treeningutesse eelregistreerimine e-posti aadressil: viimsi@huvikeskus.ee
TUTVU HUVIRINGIDEGA MEIE KODULEHEL www.huvikeskus.ee

Emade Sõsarkond

Fotograafiakursus

Viimsi Huvikeskuses alates 13. septembrist teisipäeviti
kell 10-12 trennisaalis

Juhendaja:
Kristjan Rosin on lõpetanud Tallinna Polütehnikumi fotograafia eriala ja hetkel töötab ta Gustav Adolfi Koolituskeskuses
õppejõuna.
Õppe eesmärgid:
Fotograafia pole ainult hobi vaid ka elustiil. Kursuse eesmärgiks on tutvustada fotograafile vajalikke oskusi ja põhitõdesid
ning avastada maailm, mis paljudele on siiani jäänud varjatuks.

Tulevastele, lapseootel ja juba lastega emadele. Emadus
on ühine, kõikehaarav, südamega kalliks peetud kingitus ja
jagatud kogemus. Oodatud on kõik, kes tahavad kohal olla –
nii suured kui ka väikesed.
13. september – Ema ja laps – tingimusteta armastus.
20. september – Lapsest areneb inimene – kas ja kuidas?
27. september – Emapiim ja imetamisega alustamine.
Edaspidi jätkuvalt tervisest ja lapse arengu toetamisest
ehk suhtlemisest – võimalustest ja takistustest erinevate vajaduste rahuldamisel. Imetamine ja lisatoit, süles kasvamine ja
kandelina kasutamine, hellitamine ja armastamine, kiitmine
ja karistamine, naer ja nutt, tunded, mõtted ja sõnad, mäng ja
vabadus, seksuaalsus, intelligentsus, emotsionaalsus, haigestumine ja tervenemine kui loodusseadused ja elu õppetunnid
– et olla teadlik lapsevanem.
Osalemissoovist ja küsimustest anna teada 7. septembriks:
kristi.arendi@gmail.com või tel 52 19 097.
Investeering emadusse on kuni 10 eurot / kohtumine.
Sõsarkonda tutvustav kohtumine toimub 3. septembril kell
11–11.30 Viimsi Huvikeskuse lahtiste uste päeval.

Õppesisu:
l fotograafia põhitõed (ava, säriaeg, sügavusteravus, ISO) ja
vaatleme, kuidas need faktorid mõjutavad meie fotosid;
l kompositsioon ja selle saladused. Kuidas teha häid fotosid?;
l valguse iseloomud ja valguse kasutamine fotograafias. Katsetused valgusega ning tulemuste analüüs;
l käime looduses meid ümbritsevat pildistamas, võimalusel
läheme ka mõnele üritusele pildistama;
l õpime kasutama fototöötlusprogrammi: põhitõed, töötlus
layeritel, maski kasutamine ja veel palju huvitavat,
l proovime teha klassiruumist stuudio ja jäljendame stuudioportreede pildistamist;
l leiame vastuseid just sind huvitavatele küsimustele;
l kursuse lõpuks valmistame ette näituse.
Õpitulemused:
l omandame esmased vajalikud teadmised õppeainest;
l oskame teha valikuid kvaliteet-foto ja kujutiste vahel;
l oskame hinnata valguse omadusi ning kasutada neid fotograafias;
l oskame kasutada fototöötlusprogrammi;
l avastame maailma, milles elavad nii harrastajad kui ka päris fotograafid.
Kursuse toimumise ajad:
Teisipäeviti 19.00–20.30 või kolmapäeviti 18.30–20.00
Kursuse kestvus: 20. september – 09. november 2011
Hind: 75 €
Registreerimine ja info:
viimsi@huvikeskus.ee
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26. august 2011

Tervist edendav
töö Püünsi Kooli
lasteaias
Tervist edendavate lasteaedade (TEL) tervisemeeskondade olümpia karikas tuli sel aastal
Püünsisse

Lasteaed propageerib tervislikke eluviise.

Püünsi lasteaed on olnud tervistedendavate lasteaedade
võrgustiku liige 2006. aasta juunist alates. Lasteaia terviseedenduse põhieesmärk on tervislike eluviiside propageerimine eelkõige läbi liikumise ja värskes õhus viibimise.
Liikumist ja värskes õhus viibimist soodustab ka meie
lasteaia süvaõppesuund, milleks on keskkonnaõpetus.
Aasta teemad valime koos õpetajate ja lastega suunitlusega enda ümbritsevat keskkonda ja eelkõige loodust lähemalt tundma õppida. Kasutame loodusega tutvumiseks
avastusõppe meetodeid (teeme katseid, kasutame luupi,
binokleid jms) ning eelistame käia palju matkadel ja õppekäikudel.
Meie eesmärk on käia ühel temaatilisel loodusretkel
iga kuu. Lastele meeldivad meie retked väga. Rahuloluintervjuudes oskasid nad rääkida sellest, miks neile matkamine meeldib: saab kõndida; saab palju targemaks; saab
õues olla; metsas on nii huvitav; saab süüa jms. Samuti
oskasid lapsed välja tuua, miks matkamine on kasulik:
sest saab palju joosta ja kõndida; siis saab värsket õhku
hingata; siis ma olen rõõmus jms. Selle aasta linnuteema oli väga edukas. Järgmise õppeaasta teema valikus
on arvestatud nii laste huvi kui ka õpetajate soove. Meie
2011/2012 õppeaasta teemaks on “Mere lood”.
Terviseedendus on kirjutatud sisse meie ainekavasse ja
läbib e-päevikut terviseedenduse nädala eesmärgina. Iga
hommikut alustatakse päevatemaatilise hommikuliikumisega. Kasutame palju õuesõpet,
Ka meie üritustes on võimalikult palju liikumist.
Sportlikud perepäevad, lasteaia sünnipäevad, vastlapäev,
mängupeod, Püünsi Koolile traditsiooniline Jüriöö tähistamine sportlike mängudega ja tõrvikutega ronkkäik. Laste
jaoks on väga oodatud sügisene ning kevadine spordipäev
koos koolilastega, kus joostakse, hüpatakse kaugust ja visatakse pali. Meil on hea koostöö kooli tervisetöötaja tädi
Tiiaga, kes räägib lastele haiguste ennetamisest, aitab lapsi
kaaluda ja mõõta. Lasteaias toimuvad meelte ja elundite
päevad, mida viiakse läbi, kasutades jällegi avastusõppe
meetodeid. Püünsi lasteaia õpetajad aitasid ka lavastada
pildilist materjali meelte avastamisest avastusõppe materjalide tarvis.
Terviseedendust toetavad meie huvialaringid. Kooli
võimlemisõpetaja Aleks Taurafeldt teeb lastega 1–2 korda
nädalas tasuta jalgpallitrenni. Püünsi Koolis tegutseb iluvõimlemisklubi Piruett.
Sel aastal tuli meie energilise liikumisõpetaja Piret Kõõra eestvedamisel Tervist edendavate lasteaedade
(TEL) tervisemeeskondade olümpia karikas Püünsi lasteaeda. TELi tervisemeeskondade olümpial jagatakse tavaliselt tervise edendamise kogemusi ja võisteldakse nii
füüsiliselt kui ka vaimselt. Seekordsel üritusel moodustati
töörühm lapsevanemate teadlikkuse tõstmiseks ning kaasamise võimaluste leidmiseks, milles osaleb ka Püünsi
lasteaed.
Olümpiavõitjal on muidugi kohustus ja vastutus ise
korraldada järgmised olümpiad. Uus TELi meeskondade
olümpia toimub niisiis Püünsis!

Triinu Puidet

Püünsi Kooli lasteaia õppealajuhataja

Soe vastuvõtt Türgis
29. maist 2. juunini
toimus Türgis Ankaras
Comeniuse projekti “How
Big is Your Foot?“ kolmas
kokkusaamine. Püünsi
Koolist osalesid Gea Radik
ja Katrin Lääne.

Linn, kus elab üle 5 miljoni
elaniku, tekitas veidi kõhedust,
vastu võttis meid aga puhas,
euroopalik ja väga külalislahke linn, rääkimata inimestest.
Türgi kolleegid olid ette
valmistanud sisutiheda programmi. Palju pandi rõhku
oma kultuuri tutvustamisele,
rahvuse ja traditsioonide väärtustamisele. Palju kuulsime
nende päevade jooksul Mustafa Kemal Atatürkist – Türgi
Vabariigi rajajast ja esimesest
presidendist. Tema kuju või
pilt ehib Türgis paljusid maju.
Koolis on igas klassis talle pühendatud nurgake, rääkimata
pidulikkusest ja austusest temast rääkimisel.
Koos vastuvõtva kooli õpilaste ja õpetajatega oli meil au
osaleda austamis- ja pärjapanemise tseremoonial Atatürgi
mausoleumis ning külastada
presidendi muuseumit, kus
tutvusime Türgi riigi värvika
ja keerulise ajalooga. Lisaks
nägime Türgi parlamendihoonet ning mitmeid Türgi rahva
ajalugu iseloomustavaid mälestusmärke ja kohti Ankaras.
Imeilusaid vaateid pakkus Ankara kindlus, mille sisemuses leidsime üheaegselt
nii vahvaid õuekohvikuid kui
ka väga lagunenud ja räämas
elamuid. Kindluse müüridele
tõustes avanes vapustav vaade
punaste katustega suurlinnale
ja sadadele mošeedele.
Päev Türgi Vildan Nurettin
Demireri Ilkögretimi koolis oli
soe ja sõbralik. Suures koolis
õpib 1817 last vanuses 6–15.
Klassid on suured – kuni 45
last. Vaatamata sellele saadakse
kenasti hakkama. Kohe hakkas
silma hakkas lõunamaalastele
omane temperamentne olek.
Koolimajja sisenedes sagisid
pruunisilmsed lapsed sipelga-

Grupipilt Mustafa Kemal Atatürki Mausoleumi ees.

Loo autorid Ankara kindluses.

pesana külaliste ümber ning
tahtsid kõike teada ja küsida.
Kooli saali oli üles pandud
näitus taaskasutavatest asjadest. Õpilased ja õpetajad olid
näinud vaeva ja valmistanud
vanadest esemetest suurepäraseid ja fantaasiarikkaid asju.
Projektiteemaliste ettekannetega esinesid nii õpetajad kui ka
õpilased. Eriti huvitav oli täispikk animatsioon poisist nimega Thomas, kes elas prügi sees,
ei osanud mõistlikult taaskasutada ega säästlikult elada. Võluri ja sõprade abiga, kelleks olid
lapsed projektist osavõtvatest
maadest, sai temast aga tore ja
säästlik poiss. Toreda rahvaliku

kava esitas meile kohalik rahvatantsu- ja muusikakollektiiv.
Saime teada, et Türgis on 7 rahvakultuuri regiooni, mille tantsud ja laulud on väga erinevad.
Lapsevanemad olid küpsetanud
ja valmistanud traditsioonilisi rahvuslikke roogasid, mida
üheskoos maitsesime.
Projekti koordinaatorid andsid ülevaate vahepeal tehtust.
Meie tutvustasime oma loomaaia vaderiprojekti ja rääkisime
ka üle-eestilisest metsaistutamisest, kus Püünsi Kooli lapsed
kaasa lõid. Lepiti kokku järgnevas tegevuskavas. Suuremad
plaanid tulevikuks on “Rohelise
sõnastiku” kokkupanek ning

köitmine, rahvusvaheline fotokonkurss “How Big Is Your
Foot”, taaskasutuslik disainerite
konkurss “Roheline õmblusmasin”, mida koordineerib Püünsi
Kool, ning kevadel Inglismaal
lavalaudadele tulev muusikal.
Üks terve päev kulus Kapadookia koobasmaastiku ekskursioonile. Teel imetlesime
soolajärvi ja kauguses kõrguvaid vulkaanitippe. Kapadookia on looduse ja inimkäte
poolt kujundatud koobaslinn
ja kloostrikompleks, mis on
olnud varjupaigaks erinevate
ajastute inimestele – mõnedes
kaljudesse rajatud elamutes
elatakse siiani. Kapadookias
saime imetleda ka kohaliku
keraamika ja ehtetööstuse ilu.
Tore oli kohtuda õpetajatega teistest riikidest ja kogemusi vahetada, tundma õppida Türgit ning tutvuda nende
ilusa pealinnaga. Aitäh Türgi
sõpradele nende ääretu külalislahkuse eest! Oleme jälle toredate ideede võrra rikkamad ja
jätkame mõneks ajaks projektitööd oma maailma nurkades,
et siis oktoobris, kaasates ka
õpilasi, sõita külla Portugali.
Roheliste kohtumisteni!

Katrin Lääne
Gea Radik

Mälestusi põllumajandusreformist
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada,
mis toimus seoses põllumajandusreformiga igas
Eestimaa paigas, ning
kutsub rahvast reformi
meenutama ja meenutusi
kirja panema.
1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele õiguslikul alusel loodud
taludele. 1991. aasta maareformiseadusega tagastati maa
õigusjärgsetele omanikele ja
võimaldati maad erastada piirkondliku ostueesõigusega või
ka üldistel alustel. Järgmisel,
1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi
seadus,
millega pandi alus endiste kol-

lektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa
baasil uute talude ja põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis
toimus seoses põllumajandusreformiga igas Eestimaa
paigas. Osa majandeist suutis
oma tegevuse turumajanduse
nõudmistele vastavalt ümber
korraldada ja on praegugi elujõulised, teised aga mitte; osa
talunikest rajas jätkusuutliku
tootmis- või turismitalu, teised
ei tooda enam endagi tarbekski; mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu
kiratseb. Kuidas ja miks see
nii läks?
Kutsume Teid meenutama,

mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas see toimus
ja kuidas mõjutas see Teie elu.
Meenutuste kirjapanekul ei ole
tarvis karta, kui isiklikud seisukohad ja mälestused ei lange
kokku nn ametlike käsitlustega. Mälestusi võib täiendada
fotode, dokumentide või muu
lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate
lisad tagasi pärast muuseumis
kopeerimist; tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile
ei sobi.
Põllumajandusmuuseum
loodab, et ka need inimesed,
kes praegu on hõivatud reformi käigus asutatud talu või
ettevõtte tegevusega, leiavad

mahti oma mälestused kirja
panna.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Palume tööde alla
märkida oma nime, sünniaasta
ja kontaktandmed.
Mälestused palume saata
või tuua 21. detsembriks 2011.
aastal Eesti Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond, et
materjale saaks kasutada 2012.
aasta märtsis avatava näitusel
ja konverentsil.
Täiendav info: Ell Vahtramäelt telefonil 738 3821, ell.
vahtramae@epm.ee ja Anne
Grišanilt telefonil 738 3818
või anne.grisan@epm.ee.

Põllumajandusmuuseum
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Viimsi valla kultuurikalender

26. august – 18. september
Eesti Sõjamuuseumi –
Kindral Laidoneri Muuseum
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
Uus näitus! “Vabaduse teel
1990–1991” avatud 24.08.–
29.10.2011.
Eesti Rahvusraamatukogu ja
riigikogu koostöös valminud
näitus
“Iseseisvust taastamas“
tutvustab Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise lugu
(1986–1991) sõnas ja pildis.
Kuni 31. august
Avatud K–L k 11–18.
Sissepääs tasuta!
Ootame huvilisi igal reedel
k 13 suuremat sõjatehnikat ja
militaarsõidukeid tutvustavale
ekskursioonile. Palume koguneda muuseumi fuajeesse!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Rannarahva Muuseum
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, muuhulgas näitused
kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest, Kirovi kalurikolhoosist ja palju muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseum
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja

käsitööpood külastamiseks
avatud K–P k 12–17, L k 10–18
ja P k 12–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Prangli Rahvamaja
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli käsitööringi naiste
talviste tööde näitus
Pranglisaarte Muuseumi
Vanani talu näitustemaja
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Naissaare Muuseum
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare tuletorn
Rannarahva Muuseumi fotonäitus “Naissaar vanadel postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Huvikeskuse aatrium
Fotokursuse III lennu lõpetajate
näitus

Viimsi Huvikeskuse
II korruse kohvitoas
Alates 27. august
Eevald Piirisilla maalinäitus
“Eestimaa linnused“
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Huvikeskuses
Viimsi vallamajas
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatunäitus “Meri ja mehed“
Prangli Raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatunäitus “Retk taimede
maailma“
Lastele: 2.–31. august “Mõnus
suveraamat“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. august
Andres Toltsi maalinäitus
“Asjad ja kullakangid“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Kuni 4. september
Linnalooduse näitus “Ma pole
külaline, ma elan siin“
Näitus on avatud E–P k 10–18
RMK Viimsi Looduskeskuses
Kuni 30. september
Arvo Iho fotonäitus
“Mereäärne Eesti“
Kuni 30. oktoober
Näitus “Spirdivedajad ja
smugeldajad“ rannarahva salakaubaveost
Näitus “Liiv, mutt, natt, pilk ja
peru – midagi ei saa aru“ rannarahva naljakast kõnepruugist
ja esemetest
Rannarahva Muuseumis
26. ja 28. august k 19
Viimsi Suveteatri etendused

“Limpa ja mereröövlid“
Rannarahva Muuseumis

Teenib Illar Hallaste
EELK Randvere Peetri kirikus

27. ja 28. august k 12
Viimsi Suveteatri etendused
“Limpa ja mereröövlid“
Rannarahva Muuseumis

30. august k 18
Jäätisevalmistamise õpituba
Harmoonikumis
1.–30. september
Raamatunäitus “Kool lastevanematele“
Lastele “Jaan Rannap 80“
Viimsi Raamatukogus

27. august k 12–16
Lahtiste uste päev
Muuga sadamas
27. august k 13
Eevald Piirisilla maalinäituse
“Eestimaa linnused“ avamine
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
27. august k 21
Muinastulede öö
Purjevarjuteatri etendus
“Lenda lind – maailma äärel“
viikingilaeval Turm
Kõlavad vanad regilaulud
ehtsate vanade pillide saatel,
kaasa lööb Svajata Vatra,
Ruslan Trochynsky
K 21.30 süütame lõkked ja
kuulame merelaule
Tasuta!
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. august k 21
Muinastulede öö
Tantsuks ansambel
Üritus on tasuta!
Prangli saarel, Ülesaarel
28. augustil k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
28. august k 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
28. august k 14.30
Jumalateenistus armulauaga

Keeris möllas Saksamaal Kielis

Vanema rühma 14 tüdrukul
õnnestuski sellest põnevast
festivalist osa saada. Festivalil
osales lisaks Saksamaa oma
rühmadele mitmeid külalisi:
tantsuüliõpilased Las Vegasest, tantsurühm Hollandist,
rühmvõimlejad Helsingist.
Kolmel õhtul toimusid mitmetunnised kontserdid Helmut-Wriedt-hallis, Coventryhallis ning lõppkontsert Kieli
lossis. Sinna vahele mahtusid
veel muljete vahetamine teiste
rühmadega, võimalus osaleda
erinevate pedagoogide näidistundides jms. Kel jõuvarusid

Ene Mets

VTK Keeris treener

Keerise neiud Kielis.

veel üle jäi, sai nautida ka Kieli
nädalal pakutavat kultuuriprogrammi.
Aga mida arvasid festivalist osalejad ise?
Mari-Marta: “Seal olles
tundsime ennast kõik suure perena. Osalejatel oli üks ühine
armastus – tantsimine. Arvan,
et seda tunnet ei saakski sõnadesse panna, mis meid, tantsijaid, valdab, kui publik tantsu
lõppedes püstijalu aplodeerib.“
Triin: “Esinemiseks valis

treener meie repertuaarist välja 3 tantsu: Disco, Iiri ja Plutooniumi. Disco oli üks meie
lemmikuid, aga ikkagi kartsime – äkki see ei meeldi rahvale? Meie kartused ei osutunud
tõeks – see läks lõpp hästi peale! Publik hakkas hullult plaksutama ja tõusis lausa püsti!“
Meie tüdrukute edu kinnituseks võib pidada killukest
väljavõtet 22. juuni Kieli nädalalehest: “Sügavamuljelise pildi sünkroonsusest ja elegant-

3. september k 11–15
Avatud uste päev
Kõik näidistunnid tasuta!
Viimsi Huvikeskuses
4. septembril k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
4. septembril k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme Kabelis
4. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Kiriku 159. aastapäev
Külas naaberkoguduste vaimulikud ja EELK Viimsi Püha Jaakobi
koguduse kammerkoor
EELK Randvere Peetri kirikus
6. september k 18
Näomodelleerimise õpituba
Harmoonikumis
10. september k 11–14
Viimsi turvalisusepäev ja
koolilaat

11. septembril k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
11. september k 18
Kontsert: Heinavanker
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
17. september k 11–15
Kribu-krabu kirbuturg
Kooli- ja lasteaiariiete eri!
Kohatasu müüjatele 2 €
Info ja registreerimine:
heidi@huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
17. september k 12–15
Tervisepäev eakatele
Kavas: ettekanded luude ja
liigeste muutustest vanemas
eas, ravimitest ja hinnakujundusest
Praktiline ravivõimlemine ja
tantsuõppus
Saab mõõta vererõhku ja luutihedust
Kohal MTÜ Silmalaegas, kes
annab nõu ja pakub erivahendeid nägemis- ja kuulmishäirete korral
Saapavabrik pakub uusi sügisja talvejalatseid
Viimsi Päevakeskuses
18. septembril k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Marje Plaan
Viimsi valla kultuuritöö
koordinaator
Tel 606 6866
e-post marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 23.08.2011
sest kergusest kandsid edasi
neliteist 15–16-aastast noort
tütarlast formatsioonist Keeris
Eestist“.
Samuti anti meile üle tänukiri koos sooviga jätkata koostööd ka tulevikus.
Täname Viimsi Kooli,
kes leidis võimaluse muuta 9.
klasside lõpuaktuste kuupäevi,
Viimsi valda, kes toetas meie
noorsootöö projekti “Kieler
Woche” ja loomulikult kõiki
lapsevanemaid!

18.–26. juunil 2011 toimus
53. korda Saksamaal
Tallinna sõpruslinnas
Kielis “Kieler Woche”
(Kieli nädal). Selle raames
korraldati spordivõistlusi,
kontserte, etendusi,
festivale. 20.–22. juunil
teostus samuti 53. korda
rahvusvaheline võimlemisfestival, millele sai
kutse ka võimlemis- ja
tantsuklubi Keeris.

2. september k 22
Ivo Linna ja Antti Kammiste
kontsert
Piletitega
Prangli Rahvamajas

Viimsi Koolis ja koolihoovis

Võimlemis- ja tantsuklubi KEERIS ootab
huvilisi rühmadesse:
l mudilased
l 1.–2.klassi tütarlapsed
l 2.–3.klassi tütarlapsed
l 3.–4.klassi tütarlapsed
l 5.–6.klassi tütarlapsed
l 6.–8.klassi tütarlapsed
Treeningud toimuvad
Viimsi KK spordikompleksis.
Info tel. 6091 646, 56 502
669 (Ene Mets).

Tere tulemast!
l Marge Lassil ja Juho Tammel sündis 23. mail poeg
Georg Martin.
l Kristiina Detkoval ja Rommi Opparil sündis 11. juunil poeg
Mark.
l Ninel Sillal ja Donald-Aik Sillal sündis 13. juunil poeg
Urban Aik.
l Tiina Väinal ja Margus Kaldamil sündis 6. juulil poeg
Karl-Markus.
l Thea Kaubil ja Mart Karjusel sündis 16. juulil tütar Laura.
l Õnnela Hindil ja Tõnu Voikal sündis 4. augustil tütar
Brenda Mii.
l Kristel Kolgal ja Sten Milleril sündis 5. augustil poeg Mirko.
l Külli Solol ja Kristjan Kederil sündis 7. augustil poeg Karli.
l Mariann Rosenbergil ja Janno Hütil sündis 7. augustil tütar
Elisabet.
l Riin ja Aimar Roosalul sündis 9. augustil poeg Robin.
l Heidi Tischleril ja Mauri Rapuril sündis 12. augustil poeg
Rasmus Hendrik.
l Merike ja Margus Kukkuril sündis 13. augustil tütar Sandra.
l Edikai ja Hargo Arulaanel sündis 14. augustil poeg Alari.
l Eda Tooveril ja Janek Saareojal sündis 19. augustil poeg
Hugo Henry.
l Lauraliisa ja Kristjan Margil sündis 20. augustil tütar Marietta.
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Laste raamatute näitus Viimsis
26. mail toimus Viimsi
Huvikeskuses laste tehtud
raamatute näituse avamine.

matud raamatunäitusele üles
pandud! Iga laps tundis end
väga uhkelt – esimene oma
raamat ikkagi!

Viimsi Lasteaedade Astri Maja
kahe pererühma lapsed vanuses 2–7 aastat joonistasid terve
õppeaasta jooksul omaloominguliste muinasjuttude põhjal
pilte ja õpetajate abiga said
jutud ka kirja.

Imelik peegel
Kuningas tahtis noor olla, hakkas ühel päeval vanaks jääma. Ja siis ta ütles mõlemale
vennale, et minge otsima ühte
imelikku peeglikest. Kuningas
ütles. “No olgu peale, noorem
vend mingu otsima”. Ta luges
üle kõik oma tukatid, tal oli
10 tukatit ja ta ostis selle eest
hobusekronu ja saatis oma venna teise maakonda. Ja vennad
ütlesid: “Olgu peale!” Vanem
vendadest arvas, et noorem
vend saab hukka ja hundid söövad ta ära. Vanem vend ütles
nooremale: “Vaata ise, ega sa
ühte noort eite ei näe.” Noorem vend leidis noore eide, aga
eit ütles, et mina ei tea sellest
peeglist midagi. Eit ütles veel:
“Sina tead seda asja, see on Õ
täht! Minule tundub see peegel liiga vana, mind see enam
ei aita.” Siis ratsutas noorem
vend eide vanema õe juurde ja
sedagi eite see peegel enam ei
aidanud. Siis jõudis vend trahteri juurde ja ta nägi, et vennad
olid ikka seal ja passisid. Väike
vend võttis selle peegli hoopis
endale ja sai rohkem kui 10 tukatit ja 2 tukatit juurde. Vennad
saage sõpradeks, ärge olge nii
ülbed!
Sophie Karoliine, 6-aastne

Pooditädi
Ükskord poodotädi nägi poodis ühte koletist, kes sõi kõik
mänguasjad ära. Siis pooditädi küsis pritsessilt, et kas ma
võin sinu juurde elama tulla?
Printsess ütles, et võid küll.
Pärast pooditädi vaatas, et koletist ei ole enam poodis ja ta
sai koju tagasi minna.
Oskar Kiur, 3-aastane
Terve õppeaasta oli õpetajate poolt üles ehitatud muinasjuttudele. Eesmärk oli tutvustada lastele erinevaid ja erinevate
maade muinasjutte, legende ja
muistendeid, eelistades just
vähemtuntud lugusid. Õpetajad jaotasid muinasjutud kuude
kaupa teemadesse. Septembris
tutvustati lastele muinasjutu
mõistet ja lapsed said ise oma
lemmikmuinasjutte jutustada.
Oktoobris jutustati ja kuulati
linnu- ja puumuinasjutte, novembris haldja- ja tondimuinasjutte, detsembris jõulumuinasjutte, jaanuaris olid teemaks
õnnemuinasjutud ehk siis erinevad printsesside ja printsidega
muinaslood, veebruaris seoses
Eesti Vabariigi sünnipäevaga
eesti muinasjutud, sealhulgas
tutvuti Kalevipoja lugudega,
märtsis
loomamuinasjutud,
aprillis lillemuinasjutud Anna
Sakse raamatu toel ja mais jutustas iga laps ise muinasjutte,
kas enda poolt välja mõeldud
või õpetaja poolt ette antud tegelastega.
Igal nädalal jutustasid õpetajad hommikuringides teemaga sobivaid muinasjutte ja
reedeti joonistasid lapsed sa-

Laste tehtud raamatute näituse avamisel.

Laste looming näitusel.

mateemalisi muinasjutupilte.
Loo pidi laps ise välja mõtlema, aga tegelased olid mingil määral ette antud. Näiteks
õnnemuinasjuttude puhul pidi
lapse muinasjutus kindlasti
mõni kuningas või printsess või
kuninganna või prints olema,
tondijuttude ajal loomulikult
mõni tont ja haldjalugude juures kindlasti haldjas jne. Lapsed joonistasid pildid valmis ja
siis kõik kohalolevad õpetajad
ja õpetaja abid panid lapse jutustatud muinasjutu kirja.

Lisaks muinasjuttudele oli
teemaga seotud kogu lasteaia
õppetöö. Nimelt olid ka õppetöös kasutatavad töölehed muinasjututeemalised. Selleks, et
lastele pakutav õppeprogramm
oleks teemalt terviklik, koostas Astri maja õpetaja Jana Rebane töölehti ja joonistas selle
tarbeks vajalikke pilte. Sel viisil said kõik töölehed sobiva
muinasjutulise ja samas õppekavas ettenähtud sisu. Kuna
Astri lasteaias käivad lapsed
vanuses 2–7, tuli seda ka töö-

lehtede tegemisel arvestada.
Ühe teema kohta valmis
3–5 erineva raskusastmega töölehte, mille hulgast said õpetajad valida igale lapsele just
tema arengutasemele vastava
töölehe. Kõik töölehe pildid
olid must-valged, mis on käelise arengu seisukohalt samuti
tähtis, et laps sai ise värvida.
Igale 2–7-aastasele, kaasaarvatud erivajadusega lapsele
leidus just temale jõukohane
töö, samas säilis tööde ühtsus
ja teema. Kõigil töölehtedel
olid päises Simmo ja Sanne –
muinasjutumaiad kaksikud, kes
saatsid kõiki laste töid. Kokkuvõttes valmis ka töölehtedest
omamoodi raamat – ehk ilmuvad need töölehed kirjastuses
ILO kunagi töövihikuna.
Mai lõpuks said kõik muinasjutud arvutisse trükitud ja
välja prinditud. Lapsed valmistasid igaüks ise oma raamatule sobivad kaaned ning
mõtlesid oma raamatule sobiva
pealkirja. Raamatud said päris
raamatu välimuse – Viimsi
Kooli abiga said raamatud ka
köidetud.
Ja lõpuks saidki kõik raa-

KUNDALINI JOOGA VIIMSI HUVIKESKUSES!
ALATES SEPTEMBRIST ESMASPÄEVITI KELL 12.00-13.30

Kundalini jooga ühendab endas kõikide joogaliikide erinevaid külgi:
- füüsilisi harjutusi
- hingamistehnikat
- kehaasendeid
- kätehoiakuid
- loitsimist
- meditatsioone

Body-aeroobika
Tiina Rebase
juhendamisel
Püünsi koolis
alustab taas
5. septembril 2011.

Üldine tervislik seisund paraneb – harjutused puhastavad ja tasakaalustavad organismi,
stimuleerivad kehavedelike ringlust, puhastavad kudesid.

Toimumisajad
esmaspäeval ja
kolmapäeval kell
19.15–20.15.

Muutud rahulikumaks – suudad keerulistes olukordades neutraalset meelt säilitada ja tasakaalu saavutada.

Kontakt:
56 908 100

Kundalini jooga praktiseerimine aitab saavutada keha, meele ja hinge tasakaalu. Füüsiline
vorm paraneb - muutud sitkemaks, vastupidavamaks ja paindlikumaks.

Mediteerides avardub teadvus, meel rahuneb, süda avaneb - saad parema kontakti oma
sügavama olemusega. Tekib harmooniline suhe iseenda ja kõige ümbritsevaga.
Tunde juhendab kundalini jooga õpetaja Hille Kalmus
Eelregistreerimine ja lisainfo hille.kalmus@hotmail.com või telefonil 507 7199

Lisaks Astri Lasteaia laste
raamatutele saatsid raamatunäitusele oma raamatuid veel
Püünsi Lasteaed, Laanelinnu
Lasteaia Oranž rühm, Tabasalu
lasteaed Tibutare, Laagri Lasteaed ja Päikesejänku Lasteaed.
Kokku sai üks väga vahva näitus, mida käidi vaatamas kogu
Viimsi vallast. Meie näituse
esimeseks külastajaks, veel
enne näituse ametlikku avamist, oli proua Mari Ann Kelam, kes väga põhjalikult kõiki
raamatuid uuris ja luges. Proua
Kelam kiitis väga kõiki agaraid
õpetajaid ja vahvaid lapsi, kes

sellise suure asja nagu raamatute kirjutamine ja valmistamine,
ette julgesid võtta.
Näituse avamise päeval oli
Viimsi Huvikeskuses suur elevus. Kõik 40 Astri maja last panid endale rohelised lasteaiasärgid selga ja õpetaja abiga sätiti
end huvikeskuse aatriumis treppidele. Avamisele olid tulnud
Harju Maavalitsuse haridus- ja
kultuuritalituse
peainspektor
Evi Roos, Viimsi Lasteaedade
juhtkond, Viimsi Vallavalitsuse
esindaja ja lapsevanemad. Lapsed esitasid kokkutulnutele kaks
muinasjutulaulu, mis on lastele selle aasta jooksul peaaegu
et hümniks saanud ja õpetajad
lugesid ette mõned laste muinasjutud. Külalised muhelesid,
kuulates kolmeaastase Oskar
Kiuri lugu pooditädist või seitsmeaastase Vindcenti lugu sellest, kuidas Vanapagan tahtis
maa hinge endale saada.
Vanapagan ja Maahing
Elas kord üks vanapagan. Ta
tahtis Maahinge saada endale. Siis Maahinge jumal lubas
ainult ühel võimalusel – kui
kõikidel puudel on lehed mahalangenud. Siis hakkas sügis
tulema, kõikidel puudel hakkasid lehed maha langema.
Ainult Maahinge jumal ütles
puule, et ta hoiaks suveni lehed
enda küljes. Ja siis nad leppisid selles kokku. Vanapagan
ootas, kuni kõik lehed maha
langevad, siis ta kogu aeg kriimustas tammepuud ja lehti. Ta
tegi need lehed sakiliseks. Siis
oli suvi kätte jõudnud. Kõikidel puudel olid lehed peal, ainult tammel kukkusid maha lehed. Siis Vanapagan oli kurb,
ta ei saanud Maahinge endale.
Vincent, 7-aastane
Raamatunäitus oli avatud
26. maist 6. juunini.
Suur tänu kõigile lasteaedadele, kes oma laste raamatud
meie näitusele saatsid!

Jana Rebane

Viimsi Lasteaedade
Astri Maja õpetaja

Võimlemisklubi “Piruett”
treeningud Püünsi Koolis
Teisipäeviti
		
		
Neljapäeviti
		
		

15.00–16.00 8–10 aaastased
16.00–17.00 5–7 aaastased
17.00–18.00 2–4 aaastased
15.00–16.00 8–10 aaastased
16.00–17.00 5–7 aaastased
17.00–18.00 2–4 aaastased

Kuumakse 23 EUR
(NB! Lapsevanemad saavad tulumaksutagastust)
Kui perest mitu last, siis ka hinnasoodustus
Treeningutega alustame 6. septembril
Juhendaja Jevgenia Melnikova 53928145
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Viimsi rulluisutajad Kanadas
23. juunist 9. juulini osalesid Viimsi rulluisutajad
Kanadas suurel rahvusvahelisel sõjaväeorkestrite
kujundliikumise ja muusikaüritustel nimega Royal
Nova Scotia International
Tattoo, kus osaleb igal
aastal ligi 2000 militaarja tsiviilesinejat üle kogu
maailma.

Kokku anti üheksa etendust,
mida igal õhtul külastas ca
6000 pealtvaatajat ehk ühtekokku esineti 54 tuhandele
pealtvaatajale. Royal Nova
Scotia International Tattood
peetakse maailma kõige suuremaks siseruumides korraldadavaks showks.
Lisaks sõjaväeorkestrite
kujundliikumise numbritele
pakkus Tattoo suurejoonelist
kogupere vaatemängu – kahe
ja poole tunnise etenduse sisse
mahtusid tantsijad Austraaliast
ja Kanadast, rulliluuisutajad
Eestist, võimlejad Taanist, akrobaadid Saksamaalt, mootorratturid Prantsusmaalt.
Esinejaid oli tulnud kokku
üle terve maailma: Austraaliast, Taanist, Prantsusmaalt,
Saksamaalt, Uus-Meremaalt,
USA-st, Inglismaalt, Kanadast
ja Eestist. Eestit esindas rulluisuklubi Rullest.
Nimetatud üritus on väga
suure kohaliku tähtsusega ning
meie uisutajate esinemist kajastati ka kohalikus ajakirjanduses ja televisioonis. Igal õhtul jälgisid üritust VIP tsoonis
aukülalised, kelleks olid välisriikide kindralid, aukonsulid,
kõrgema auastmega ohvitserid, ümbruskonna linnapead
ja kubernerid ning teise riikide
tattoode korraldajad.

Rullesti tüdrukud esinesid Kanadas kahe kavaga.

Koos treenerite Piret ja
Rita Rinkiga esines Tattool
18 Rullesti tüdrukut. Viimsi
vallast osalesid R.N.S.I. Tattool Laura Liisa Katariina Jürgenson, Annika Jõemägi, Elis
Taal, Eeva-Laura Lõoke, Liisa
Tolli, Anu Valkna, Triinu Harro, Brigitta Randveer, Laura
Õunapuu ja Kadri Kukk. Kõik
valikrühma tüdrukud on rulluisutamisega edukalt tegelenud
juba 5–14 aastat, neist noorim,
12–aastane Laura Liisa Katariina Jürgenson on treeninud
juba seitse aastat.

Kuna tegu oli väga vastutusrikka esinemisega, siis
eelnes sellele pikk harjutusperiood, kus treeniti seitse tundi
nädalas. Rullesti 80 uisutaja
seast valiti välja 18 kõige tugevamat. Palju aitas kaasa ka uisutajate varasem suur võistluskogemus – Rullesti tüdrukud
on saavutanud nii EM-il kui
ka MM-il kõrgeid kohti: 2006.
aastal tuldi Euroopa meistriks
ning mitmel korral on EM-il
oldud esikolmikus.
Kanadasse jõudes ootas
tüdrukuid ees tihe ajagraafik.

Nädal enne esietendust algasid
proovid ja läbimängud. Et kõik
etteasted omavahel hästi kokku sobiks, oli mõnel päeval koguni kolm etenduse läbimängu
ning sinna vahele tuli veel
mahutada kohtumised meediaesindajatega ning esinemised televisioonile. Hoolimata
väga tihedast ajakavast harjusid Rullesti tüdrukud 6-tunnise
ajavahega ning nautisid igat
treeningut ja esinemist.
Rullest tüdrukud esinesid
kahe kavaga: kujunduisutamise kavaga “The Chronicles
of Narnia” ning showkavaga
“Shaun the Sheep”. Mõlemad
kavad võeti rahva poolt hästi vastu ning osutusid koguni
paljude lemmiknumbritekski.
1. juulil toimusid Halifaxis Kanada iseseisvuspäeva
pidulikud üritused ning osalesime koos kõigi teiste esinejatega Kanada päeva paraadil.
Rongkäigul tutvustati rahvale
militaartehnikat ning ka kõiki
R.N.S.I. Tattoo esinejaid.
Viimasel päeval avanes suurepärane võimalus külastada
looduskaunist rannikut Peggis
Cove. Ekskursiooni sinna organiseeris Eesti aukonsul Nova
Scotias Jaan Soosaar koos teiste
Kanada väliseestlastega.
Pärast hästi õnnestunud etteastet Royal Nova Scotia International Tattool kutsuti Rullesti
esinema ka mitmetele teistele
rahvusvahelistele tattoodele.
Rullest võtab sügisest algajate rühma vastu uusi tüdrukuid
vanuses 7–14 eluaastat. Treeningud toimuvad Viimsi spordihallis ja Viimsi Koolis. Täpsem
info ja registreerimine: piret@
rullest.ee, www.rullest.ee.

Piret Rink

Rulluisuklubi Rullest treener

Korvpalliklubi Viimsi treener lõpetas
kõrgetasemelise koolitusprogrammi
Tanel Einaste lõpetas pühapäeval, 24. juulil FIBA
Europe Coaching Certificate treenerikoolituse, mis
on Euroopa üks kõrgema
tasemega koolitusprogramme treeneritele.
FIBA Euroopa treenerite sertifikaadi (FECC) koolitus annab
treeneritele üle terve Euroopa
ning paljude spordialade ainulaadse võimaluse õppida parimatelt. Programm kestab 3
aastat ja intensiivne õpe toimub
igal suvel ühe vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril (U16, U18, U20).
Fiba Sertifikaadi saamiseks
ei piisa vaid koolitustel osalemisest, vaid lisaks tuleb osalejatel endil tegeleda praktiliste
ülesannetega ning sooritada

Värskelt diplomeeritud eestlased ja Ljubljana Olympija
noortemeeskondade spordidirektor.

eksamid: kirjutada kodutöö
(individuaalne treening ning
meeskonna hooaja plaan), kirjutada kursusetöö (meeskonna kaitsekontseptsiooni areng
U16 kuni U20), esitada kaks

presentatsiooni (enda ning
vastasmeeskonna mängueelne
ja mängujärgne analüüs) ning
läbi viia näidistreening. Loomulikult käib kogu õppetegevus inglise keeles.

“Õpetussõnu jagasid värske Madridi Reali peatreener
Pablo Laso ja legendaarse
serblane Svetislav Pešić. Neile lisaks NBA klubi Toronto
Raptorsi asepresident Maurizio Gherardini, Ljubljana
Olympija noortemeeskondade
spordidirektor Janez Drvariz
ning Belgradi ülikooli professor ja Serbia korvpallikoondiste üldfüüsilise ettevalmistuse
konsultant Sasa Jakovljevic,”
ütles Viimsi KK noortetreener
Tanel Einaste.
“Hindamatute
näpunäidete kõrval tipptreeneritelt ei
saa samas alahinnata ka fakti,
et koolitusprogrammis osalenud ligi 50 treenerist õnnestus
paljudega ka isiklik kontakt
luua,” lisas Einaste.

www.kkviimsi.ee

Eesti Maccabi on
elujõuline
Viinis toimusid 5.–13. juulini järjekordsed
Euroopa Maccabi* mängud.
Osavõtjaid oli 2000 sportlast 37 riigist. Euroopa riikidega liitusid ka sportlased USA-st, Austraaliast, Brasiiliast,
Mehhikost ja üks sulgpallur Guinea Bissaust.
Kui neli aastat tagasi Roomas samadel võistlustel osales Eesti Maccabi 9 sportlasega, siis Viinis olime esindatud 19 sportlasega neljal alal: male, tennis, sulgpall ja saali
jalgpall. Kuidas meil siis läks? Väga hästi! Tulime koju 7
medaliga! Tuletan meelde, et Roomas võitsime 3 kuldmedalit.
Alustan meie saalijalgpalluritest, kes võitsid oma alagrupis kõik vastased: Itaaliat 6:1, Türgit 2:0 ja Austriat
9:0. Veerandfinaalis kohtusid meie jalgpallurid Inglismaaga, kellele kahjuks tuli alla vanduda 4:7. Viienda koha eest
oli põnev mäng Moldaaviaga. Normaalaeg lõppes 5:5, lisaaeg 7:7 ja penaltid meie kasuks 8:7. Seega viies koht.
Kuna esikohamängus võitis Austraalia Leedut, siis Euroopa arvestuses sai Leedu kuldmedali, meie aga 4. koha.
Sulgpallis mängis meie Semjon Brener, keda kunagi
trennis Jüri Tarto. Üksikmängus sai meie mees 5. koha.
Paarismängus, koos ainsa võistlejaga Guinea Bissaust, tuli
kolmas koht ja pronksmedal. Hõbemedali võitis Brener
segapaarismängus koos tšehhitari Klara Klementovaga.
Tennisiste oli meil neli: Nadežda Šein, Aleksander
Kvitš, Ervin Eivin noorte ja Aavi Dobrõš vanuseklassis 65
pluss. Šein sai üksikmängus pronksmedali, paarismängus
koos austria neiuga võitsid nad hõbemedali. Segapaarismängus said Šein ja Kvitš pronksmedalid. Eivin ja Dobrõš
said kumbki ühe võidu ja kaks kaotust ning olid vastavalt
viies ja seitsmes.
Males esines suurepäraselt Mark Lapidus, kes sai mängides suurmeistrite seltskonnas kümnenda koha ja noorte
arvestuses hõbemedali. Samadel võistlustel toimus males
simultaan, milles mängis 22 maletajat maailmameistri
Judith Polgari vastu. Ainsana võitis meie Mark Lapidus,
teised kõik kaotasid. Selle võidu puhul seisis võitja autasustamise poodiumil ja mängiti Eesti hümni koos sinimustvalge lipu heiskamisega.
Võistluste pidulik avamine oli Viini raekoja ees, kus
toimus võistlejate paraad koos rahvuslippudega. Pealtvaatajaid oli ligi 50 000 ja nende ees esinesid kõnedega
Austria president, Viini linnapea, Israeli knesseti esimees,
ülemaailmse spordiühingu Maccabi president ja mitmed
teised juhtivad isikud.
Eesti spordiühing Maccabi tähistas 90. aastat oma sünnist, olles Eesti spordiliikumises edukas juba 1920. aastast.
Sünnipäeva puhul saatis meile oma õnnitlused Euroopa
Maccabi president. Tallinnas õnnitlesid meid sünnipäeva
puhul Eesti Olümpiakomitee president Mart Siimann koos
peasekretäri Toomas Tõnisega.
Kõik võidetud medalid on kingitus Eesti Maccabi juubeliks ja muidugi kuuluvad need Eesti spordisaavutuste
hulka!

Aavi Dobrõš

Eest Maccabi president, kauaaegne viimsilane
* Maccabi on Juudi Spordiselts.

SK OOKAMI KUTSUB
RANDVERE INFO- JA PEREPÄEVALE
Perepäev toimub 26.08.2011 kell 16.00- 19.00 Randvere lasteaia territooriumil.
Kavas:
1. Võitlused lastele ja lastevanematele
(osavus ja kiirus)
2. Tutvustame SK Ookami tegemisi ja
judot,kui spordiala mis arendab lapsi
igas vanuses.
3. Kohapeal on joonistamisnurk ja
batuut
4. Parimatele klubi karikad
Tutvustame vabaaja veetmise ja sportimisvõimalusi Randveres ja
Karulaugu lasteaias.

Tule ja veeda lõbus perepäev koos lastega. ÜRITUS KÕIGILE TASUTA!
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ERAKUULUTUSED

l Õunamahla pressimine Teie aia õuntest
septembris ja oktoobris Randveres. Tel 55 935 863.
l Müüa

Ford Escort 1,4, universaal, 1995. Sõidab
ilusti, kindlustus ja ülevaatus kehtivad. Hind 560 €.
Tel 55 44 450.
l Otsime

Viimsi ja Püünis kooli söögitädisid ja nõudepesijaid. Info tel 642 0442.

tamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus meetodit. Tel 56 482 680.
pottsepatöid: tellisahjud-pliidid, pottahjud-pliidid, kaminad, soojamüürid, leivaahjud.
Töödele garantii. Tel 50 15 320.
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 Soovin üürida Viimsis, Haabneemes 1- või 2toalist heas seisus korterit. Helistada tel 56 907 931,
Merike.

l Akende pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike
puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.

l Pakun

l Teostame

osalise ajaga tööd juurdelõikajale/
õmblejale. Nõutav rõivaste konstruktori haridus.
Tel 55 915 321.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869 €.
Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Vajad abi niitmisel, aias, koristamisel, puude
ladumisel või on muud nipet-näpet teha, siis
helista. Tel 55 935 863.
l Otsime

rõõmsameelset ja kohusetundlikku lapsehoidjat 2-aastasele poisile. Asume Viimsis, Soosepas. Tel 51 15 577.
l Otsime

õmblejaid. Õmblemine nii näidise kui ka
lõike järgi. Huvi korral palun helistada 51 19 078
või kirjutada tomingastriin@gmail.com.
l Teise klassi tüdruk otsib toredat hoidjatädi, kelle
suunaval toel koduseid õppetükke õppida. Info
tel 51 11 119, merle@aarika.ee.
l 10-aastase

staažiga professionaalne noor naine
otsib tööd koristajana. Tel 53 314 587 ja 56 494
462.
l Müüa

küttepuid ja saematerjali. Tel 56 919 979.
Kodude koristus ja akende pesu, tel 58 098 230.
l Probleemsete,

ohtlike ja kuivanud puude lange-

KOKKA

alates septembrist.
Töötada saab osalise
või täistööajaga.
Info tel. 50 76 827
info@memmemusi.ee

l Teostan

automehaanikut. Asume Viimsis. Poolsaare Auto OÜ. Tel 55 77 475.

l Otsime

Memme Musi
eralasteaed ootab tööle
lastesõbralikku ja
töökat

viljapuude ja hekkide lõikust ning
puude langetamist. Tel 55 637 666.
l Plaatimis-,

krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.
Saunade ehitus. Tel 51 10 992.

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

l Müüa kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar)
40 l/60 l võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu tasuta. Kontakt tel 50 18 594.
l Teostan elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Haljastustööd, aedade hooldus, terrassid, aiad,
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825.

Pirita VAK-is
Linetantsu trenn
algajaile.
Tule tantsima!
Rohkem infot ja
registreerimine
ylle@jallejako.ee
või 51 50 443.

kaup USA-ST!
Uus pood

“Riietering”

Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, aksessuaare,
lisaks madratseid, voodipesu jm juurdekuuluvat.
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

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

KEELEÕPE VIIMSI HUVIKESKUSES
TOORMAHLA
PRESSIMINE Teie
aia õuntest Randveres. Septembris ja
oktoobris.
Tel 55 935 863

INGLISE KEEL
- ALGAJAD
- TAASALUSTAJAD
- KESKASTE
- EDASIJÕUDNUD
- INDIVIDUAALTUNNID
Hinnad väga soodsad!
Info ja registreerimine:
tel. 6239982
mob. 56676657
e-mail: reelisalu@hot.ee

HISPAANIA KEEL
- ALGAJATELE
Kursuse maht on 60 akadeemilist tundi
Tunnid toimuvad 1 kord nädalas,
korraga 2 akadeemilist tundi.
Õppetöö toimub väikestes
rühmades (6-8 inimest).
Info ja registreerimine:
tel. 5107272
e-mail: carmen.korvek@mail.ee

l Ostan teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud,
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega.
mrt.mrt.001@mail.ee, tel 56 740 940, Mart.
l Väikeveod (kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killustik.
Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.
l Puit-, turba-, päevalillebrikett, graanul (hele),
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9,
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.
l Soodsaimad küttepuud Tallinnas! Kiirustage!
Männi kütteklotsid 40 l vaid 1.50 €. Kohaletoomine
hinna sees! Tel 53 745 423, www.kodukytja.eu.

KORSTNAPÜHKIJA
Tel 55 26 281
- korstnapühkimine
- sundventilatsioonisüsteemide
puhastust

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

OÜ TNP Konsultatsioonid

Koduõendushooldusteenused
Kvalifitseeritud õdede koduvisiidid
Info: 58 230 073; 634 5177
e-post: tnp.konsultatsioonid@mail.ee
www.oendushooldus.ee
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Alates sügisest 2011 a. alustab tegevust Viimsi
Huvikeskuses

VIIMSI HUVIKESKUSE
LASTE TANTSUKLUBI
Ootab tantsuhuvilisi lapsi!

Treenerid: Piret Kõõra (eelkooliealised lapsed)
Kaie Kuut (koolilapsed)
3-4 aastased K 17.30-18.15 (Piret)
5-7 aastased K 18.15-19.00 (Piret)
7-9 aastased T ja N 15.00-16.00 (Kaie)
10-12 aastased E ja K 16.30-17.30 (Kaie)
13-15 aastased T ja N 18.00-19.00 (Kaie)
Ringi hinnad:
2 korda nädalas 18 €, pere teised lapsed 15 €
1 kord nädalas 11 €, pere teised lapsed 9 €
Treeningud toimuvad Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
Info ja registreerimine e-mailil: viimsi@huvikeskus.ee

Püünsi Koolis alustab tööd

LOODUSSÕPRADE RING
Milliseid looma-ja taimeliike võib kohata Eestis?
Kus elavad pingviinid? Mis on mikroskoop?
Nendele ja paljudele teistele küsimustele leiame vastuse
üheskoos uurides, meisterdades ja mängides.
Tunnid toimuvad nii õues kui toas.
Eelkõige ootame osa võtma kõiki 6 a. poisse ja
tüdrukuid. Kuid suure huvi korral võivad tulla ka
vanemad lapsed.
Tunnid hakkavad toimuma esmaspäeviti 17.30-18.30
Päikesepesa ruumis.
Juhendaja Lily Kivila
Info ja registreerimine:
e-mailil: lily.kivila@mail.ee
või telefonil: 5275189

TERVISEPÄEV

väikeste sõprade ring
6-aastastele!

VIIMSI PÄEVAKESKUSE ruumides
17. september kell 12.00–15.00

Koos õppima hakatakse teisipäeviti,
esimene tund toimub 13.septembril kell 14–16.

l Ettekanne “Luude ja liigeste probleemid

Õpetajaks on Ene Valkna.
Registreerimiseks palume saata sooviavaldus kooli
kodulehe kaudu.
Täpsem info kooli kodulehelt www.pyynsi.edu.ee
Ootame Sind väga! Kohtumiseni!
Püünsi koolipere
Kontakt: Ene Valkna, ene@pyynsi.edu.ee
606 6922 (õpetajate tuba); 606 6919 (kooli üldtelefon)

KAVAS:
vanemas eas”
l Ravivõimlemine õlavöö, selja ülaosa ja käte liikuvuse

tagamiseks (praktiline õppus).
l Ettekanne “Ravimihinnad ja suund tulevikku”.

– Sotsiaalministeeriumi ravimiosakonna esindaja
l Tants kui hea liikuvuse tagamise vahend
– Elina Lehta Kaasik (praktiline õppus)
NB!
l Saab mõõta vererõhku, kehamassi indeksit,

luutihedust
l Nägemis- ja kuulmishäirete abivahendite tutvustami-

ne ja hankimise võimalus (MTÜ Silmalaegas)
l Jalatsivabrik pakub uusi täisnahast sügis- ja talve-

mudeleid
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus
OOTAME ROHKET OSAVÕTTU

Isemoodi Isetegijate Loovustoas algavad 8. septembril
Väikeste Sõprade Kunstiklubi, mis mõeldud 1,5-3-aastastele lastele. Lapsed saavad koos emmede-issidega mängida värvide ja erinevate materjalidega. Õpime uusi oskusi, avastame varjatud andeid ja oleme
koos sõpradega! Värvipurgid on avatud neljapäeviti kell 10 ja 11 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis esimesel
korrusel.
Kunsti- ja loovustöötuba, mis mõeldud 3-6-aastastele lastele. Igal kalendrikuul on oma teema. Lähtuvalt
aastaajast meisterdame vahvaid esemeid ja pilte. September on meil söödavate loodusandide kuu. Miks on
näputöö lapsele kasulik? Sellepärast, et :
1) loominguline tegevus haarab lapsi ja annab eneseusku;
2) see on parim viis saada tuttavaks erinevate materjalide ja tööriistadega;
3) mida osavamalt näpud haaravad, kleebivad, lõikavad, voolivad, joonistavad, seda paremini saab laps
tulevikus hakkama kirjutamisega.
Töötoad toimuvad neljapäeviti kell 18-19 Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Viimsi Nutikate Laste töötuba, mis mõeldud lastele alates 7. eluaastast. Ootame kõiki nutikaid poisse ja
tüdrukuid. Muudame koos maailma veel natuke paremaks ja lõbusamaks kohaks, õpime hindama ja armastama loodust. Näitame kõigile, et nupukus ja leidlikkus on meis kõigis olemas ning see tuleb vaid valla päästa.
Nutikad saavad kokku neljapäeviti kell 17-18 Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis.
Rohkem infot töötubade kohta www.isemoodiloovustuba.blogspot.com, e-postil loovustuba@gmail.com
või juhendaja telefonil Eveli Apri 510 44 00
Tere tulemast ja kutsu sõbergi kaasa! Koos meisterdada on vahva!
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