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Viimsi pensionäride tegus 
aasta 2011. Loe lk 5

Talgutööd Naissaarel Tagakülas tuletorni ümbruses 1. mail 2010. Foto Endel Lepik

Maikuus peame talguid!

Mudilaste 
tantsupidu 
vajab toetust
Esimene üle-eestiline mudilaste tant-
supidu toimub 9. juunil 2012 Viimsi 
Vabaõhumuuseumis. 

See on tantsupidu koolieeli-
kutele, kelle jaoks nn suured 
tantsupeod on olnud sule-
tud. Peol osaleb üle 20 las-
teaia rohkem kui 300 mu-
dilasega Saaremaalt, Jär-
vamaalt, Viljandimaalt ja 
mujalt. Mudilaste tantsu-
pidu põhineb isetegemise 
rõõmul. Viimsi Vabaõhu-
muuseum annab meile ka-
sutamiseks oma õue. Kuid

hästi korraldatud peo jaoks on veel vaja toit-
lustamist, heli- ja valgustehnikat, dekoratsioo-
ne, toole-laudu, telke, turvamehi jne. 

Vajamegi hetkel kõige rohkem raha, et nen-
de eest maksta. Kuna üritus on kõigile soovi-
jatele tasuta, siis kogutakse vajaminev summa 
annetustest. 

Seetõttu palumegi teil, armsad inimesed, 
toetada esimest üle-eestilist mudilaste tantsu-
pidu! Andke oma toetamissoovist palun teada 
tel 55 37 717 (Kristi)!

Kontonumber, kuhu tantsupeo toetajad saa-
vad oma panuse kanda, on 221054248244, 
MTÜ LASTE AEG. Sellelt kontolt kasutatak-
se raha ainult mudilaste tantsupeo jaoks ja kõik 
annetajad saavad mainitud.

Kristi Sinimets

Maikuu on Eestis kujunemas 
traditsiooniliseks talgute te-
gemise kuuks. Nii toimuvad 
ka sel aastal Viimsi vallas 
pea igas külas talgud. 

Head viimsilased, olete kõik ooda-
tud talgutel osalema ja oma talguid 
korraldama! Ja kes ei soovi ühis-
test talgutest osa võtta, siis tulge 
talgupäeval ikka välja, et korista-
da oma maja ümbrust, tänavat või 
korjata pargis oksad hunnikusse. 
Mida rohkem talgulisi ja talguid, 
seda kaunimaks Viimsi vald saab.

Viimsi valla talgupaigad:
Muuga küla talgud. Teeäärte, 

bussipeatuste ümbruse, kraavide 
ja haljakute koristamine prahist. 
Talgupäev 28. aprillil ja 5. mail, 
täpsem info talgujuhilt. Talgujuht 
Andrus Pihel, tel 51 26 050. Talgu-
tele oodatakse kõiki küla elanikke.

KÜ Aiandi tee 22 talgud. Kat-
lamaja tee juures oleva oja-kraavi 
ja selle ümbruse koristus. Talgu-
päev 28. ja 29. aprill. Talgujuht 
Marion Vahuri.

Püünsi mänguväljakute tal-
gud. Ülase põik teel asuvate män-
gu- ja spordiväljakute traditsioo-
niline koristus. Talgupäev 1. mail 
kell 10–12, kogunetakse spordi-
väljakutel. Talgujuht Mati Eliste, 
tel 50 79 916. Kõik küla elanikud 
on oodatud. Talgutele järgnevad 
kell 12–15 spordivõistlused.

Prangli saare talgud. Korista-
takse randa, tehakse sadama hea-
korratöid, võsa raiumist ja lam-
mutustöid. Talgupäev 5. mail kell 
10, kogunetakse Kelnase sadamas. 

Talgujuht Valter Puuström, tel 56 
500 741. Talgutele oodatakse 80 
osalejat, sh 30 külalist mandrilt 
(laevapilet tuleb ise tasuda). Kaasa 
võtta tööisu. Pärast talguid paku-
takse suppi.

Rannarahva kevadtalgud. Tal-
gud toimuvad kahes kohas: Ran-
narahva Muuseumis ja Viimsi Va-
baõhumuuseumis. Rannarahva 
Muuseumis tehakse heakorratöid 
ja traalpaadi korrastust, vabaõhu-
muuseumis koristatakse rannaala, 
tehakse küttepuid, heakorra- ja 
mullatöid. Talgupäev 5. mail kell 
11–15, kogunemiskohad vastava-
tes muuseumites. Talgujuht Eha-
Kai Mesipuu, tel 51 00 281. Re-
gistreerimine www.teemeara.ee 
lehel. Talgutele oodatakse kokku 
50 osalejat. Kaasa võtta kindad ja 
kummikud. Talgulistele pakutakse 
kalaroogasid ja pannkooke.

Püünsi küla talgud. Toimub 
rannast prahti, adru ja pilliroo ko-
ristamine. Talgupäev 5. mail kell 
11–16, kogunemiskoht mere ääres 
Rohuneeme poest natuke maad 
linna poole. Talgujuht Esta Järv, 
tel 52 13 314. Registreerimine 
www.teemeara.ee lehel. Talgutele 
oodatakse 60 osalejat. Kaasa võt-
ta akutrimmerid ja võsalõikurid, 
hargid, rehad; töökindad kätte ja 
kummikud jalga. Päeva lõpus pa-
kutakse talgulistele kehakinnitust.

Pärnamäe küla kevadtalgud. 
Koristatakse küla teeääri, halja-
kuid ja avalikku ruumi prahist. 
Talgupäev 5. mail kell 11–14, ko-
genemiskohaks Viievelle tee. Tal-
gujuht Kärol Tohver, tel 56 651 
216. Talgutele oodatakse 100 osa-

lejat. Kaasa võtta oma pere, naab-
rid, suuri prügikotte, töökindad, 
reha, võileibu/küpsetisi talgute lõ-
petamise tähistamiseks. Talgutel 
pakutakse kohvi, teed ja mahla.

Randvere küla talgud. Korras-
tatakse küla avalikku ruumi ja istu-
takse puid. Talgupäev algab 5. mail 
kell 10.30, kogunemiskoht Kibu-
vitsa tee 1, Randvere. Talgujuht 
Priit Robas, tel 56 350 000. Kogu 
küla on oodatud. Pärast talgupäeva 
süüakse koos suppi ja räägitakse 
traditsiooniliselt külajuttu. 

Metsakasti küla talgud. Pu-
hastatakse kraave, truupe, teeää-
ri ja koristatakse avalikku ruumi 
prahist. Talgupäev 5. mail, algus 
igaühe valitud ajal. Talgujuht Toi-
vo Urva, tel 50 93 073. Talgutele 
oodatakse kõiki küla elanikke.

Tammneeme küla talgud. 
Tammneeme ajaloolise rannaala 
korrastus, Tammneeme tee äär-
se puhkeala haljastuse rajamine. 
Talgupäev 5. mail kell 12, kogu-
nemiskoht Mereääre tee ajalooli-
sel sadamaalal. Talgujuht Raivo 
Kaare, tel 50 34 247. Talgutele 
oodatakse 45 osalejat. Kaasa võtta 
rehad ja töökindad. Küsimused ja 
arutelud Tammneeme küla infolis-
tis, tammneeme@googlegroups.
com või raivokaare@hotmail.com.

KÜ Aiandi tee 14 talgud. 
Tööks on kortermaja Aiandi 14 
ümbruse koristustööd ja haljaku-
te heakorrastamine. Talgupäev 5. 
mail kell 11–15, kogunemine III 
trepikoja ees. Talgujuht Karmel 
Ekker, tel 56 641 318. Registreeri-
mine www.teemeara.ee lehel. Tal-
gutele oodatakse 60 osalejat.

Rohuneeme puhkeala talgud. 
Võsa saagimine, laastukatte rajale 
laiali vedamine, langetatud võsa ja 
okste korjamine. Talgupäev 5. mail 
kell 10–16, kogunemiskoht Püünsi 
Kooli parklas. Talgujuht Ave Oja-
soon, tel 55 524 260. Registreeri-
mine www.teemeara.ee lehel. Tal-
gutele oodatakse 50 osalejat. Kaasa 
reha, töökindad, kirves, saag, labidas.

Keri saare kevadtalgud. Ko-
ristatakse saart ja tehakse etteval-
mistusi suveks. Talgupäev 5. mail 
kell 9–18, kogunemine Leppnee-
me sadamas. Talgujuht Jako Ver-
nik, tel 51 08 313. Talgukohti 30, 
kõik kohad on täis.

Kelvingi küla kevadtalgud. 
Kelvingi ranna ja haljakute ko-
ristus ja heakorratööd. Talgupäev 
maikuu keskel, täpsem info www.
kelvingi.ee. Talgujuht Ants-Hem-
bo Lindemann, tel 50 74 143. Tal-
gutele oodatakse kõiki küla ela-
nikke ja külalisi.

Lubja küla talgud. Lubja klin-
dipealse koristus prahist ja võsast, 
terviseraja koridori puhastamine. 
Talgupäev 19. mail, kogunemis-
koht Lubja tuletorni juures. Tal-
gujuht Raimo Tann, tel 51 92 741. 
Täpsem info www.lubjakylaselts.
ee ja facebookis Lubja Külaselts. 
Talgutele oodatakse 20 osalejat.

Prügikaardistamine. 12. ja 13. 
mai toimuvad Harjumaal prügi-
kaardistamise talgud. Kogunemine 
Viimsi Säästumarketi juures. Tege-
mist on järelkaardistamisega, mis 
annab ülevaate, kui palju prügi veel 
pärast 5. maid alles jääb.

Talgujuhid ja 
kommunaalamet

Haabneeme ranna 
müügiplatside 
enampakkumine
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja Haab-
neeme rannas asuvatele müügiplatsidele 
rentnike leidmiseks kirjaliku enampak-
kumise. Enampakkumisele tulevad müü-
giplatsid:
l Haabneeme ranna müügiplats nr 1 (10x10 
m), asukohaga Kaluri tee lõpus;
l Haabneeme ranna müügiplats nr 2 (4x5 
m), asukohaga Mereranna tee lõpus;
l Haabneeme ranna müügiplats nr 3 (4x6 
m), asukohaga Kesk tee lõpus.

Müügiplatsid antakse rendile kolmeks ren-
dikuuks ajavahemikul 15.06-14.09.2012.

Alghind iga müügiplatsi enampakkumi-
sel on 1,00 eurot/m2 rendikuus (KM-ta). 

Pakkumuse koosseisus esitada: pakku-
muse vorm, Maksu- ja Tolliameti tõend; vo-
likiri (juhul, kui pakkumuse allkirjastanud 
isikul puudub esindusõigus); värvifotod või 
värviprindid paigaldatavast inventarist.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus hil-
jemalt 14. mail 2012 kell 10.00. Pakkumus 
tuua või saata aadressil Viimsi Vallavalitsus, 
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi, II korrus, kab 211.

Müügiplatside rendikonkursi korraldus, 
konkursi tingimused, platside asukohas-
keem, pakkumise vorm ning rendileping 
ja lepingu tingimused on avaldatud Viimsi 
valla kodulehel www.viimsivald.ee. 

Lisainfo: Igor Ligema, kommunaalameti 
spetsialist (igor@viimsivv.ee).

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

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

Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ

Ajalehe järgmine number ilmub 11. mail

Vastab abivallavanem 
Jan Trei
Heidame kõigepealt kiirpil-
gu Sinu tegutsemistele enne 
Viimsi Vallavalitsusse ame-
tisse asumist. Mida õppisid, 
kus töötasid ja mis tuuled 
Sind Viimsisse tõid?

Olen õppinud Tartu Ülikoo-
li õigusinstituudis õigusteadust. 
Hetkel on seal samas pooleli 
magistriõpingud. Olen pida-
nud erinevaid ameteid, alates 
omavalitsustest ja lõpetades 
ministeeriumiga. Enne Viim-
sisse tööle asumist töötasin No-
tarite Kojas juristina. Viimsisse 
kutsuti mind 2007, mil asusin 
ametisse kommunaal- ja ehitus-
valdkonna abivallavanemana. 
Vahepeal oli mul võimalus olla 
siseminister Marko Pomerant-
si nõunik aastatel 2009–2011. 
Need olid ametialastelt välja-
kutsetelt minu elus ühed põne-
vamad aastad. 

Varem tegelesid kommunaal- 
ja ehitusasjadega, nüüd on 
Sinu valdkonnad lühidalt 
kokku võttes haridus-, sot-
siaal-, kultuuri- ja sporditöö. 

See on minu teine tulemine 
Viimsi abivallavanemaks. Tä-
naseks on sellel postil aastake 
täis. Seekord on minu vastutus-
aladeks haridus-, noorsootöö, 
sotsiaal-, kultuuri- ja spordi-
töö valdkond. Pean vastutama 
ca 65% vallaeelarves olevate 
rahaliste vahendite sihipärase 
kasutamise eest. Ütlen ausalt, 
et tegemist on väga huvitava 
tööga, mis hõlmab kogu elu-
kaarti – lastest kuni eakateni.

Oled Viimsi Teataja aktiivne 
autor, Sinu valdkondi on leht 
üsna põhjalikult kajastanud, 
ka järgmises numbris peaks 
tulema mitu haridusteemalist 
külge. Väike tulevikuvisioon 
kuluks ikka ära – millised on 
praegu kõige tähtsamad töö-
suunad?

Hariduselus on aktiivne 
töösuund Viimsi uue haridus-
asutuste võrgu arengukava 
2012–2020 koostamine. Ole-
me selle lähtekohtade analüüsi 
ja koostamisega tegelenud ligi 
viis kuud. Tegemist on stratee-
gilise dokumendiga, mis sätes-
tab meie järgmise kaheksa aas-
ta koolivõrgu arengusuunad ja 
haridusasutuste investeeringu-
objektid. 

Tänaseks on selge, et valla 
koolivõrk vajab kaasajastamist 
ning valla rahaliste võimaluste-
ga arvestamist. Kahjuks, nagu 
ka Eesti riigil, ei ole ka Viimsi 
vallal lõputult võimalusi inves-
teerida uutesse koolihoonetes-
se. Pigem on võtmeküsimuseks, 
kuidas korraldada olemasolevat 
haridusvõrku nii, et võimalikult 
mõistlike investeeringutega ei 
tekiks meil lähitulevikus koo-
likohtade defitsiiti. Ja hariduse 
kvaliteet ei halveneks, vaid pi-
gem tõuseks. 

Tegelen uue Randvere 
Kooli rajamise ettevalmistu-

sega. Koostöös Arhitektuuri-
Agentuuriga on tänaseks val-
minud Randvere Kooli põhi-
projekt. See on tähendanud 
kaheksa kuud pidevat koos-
tööd, dialoogi ja valla vaja-
duste sõnastamist koolihoone 
projekteerijatega. Plaan oleks 
2013. aasta septembris avada 
Randvere külas 432 õpilasele 
mõeldud I–II kooliastmel põ-
hinev põhikool. 

Jätkub ka dialoog erainves-
toritega seoses Miiduranna Tu-
leviku Kooli rajamisega ning 
Rahvusvahelise Kooli Viim-
sisse toomisega. Viimsi huvi 
Miiduranna Tuleviku Kooli 
projektis seisneb eelkõige sel-
les, et saaksime selles rajata-
vas koolihoones ära paigutada 
ja avada valla algkooli. 

Eesti riik on otsustanud 
luua 2013. aasta märtsiks riigi 
finantseerimisel oleva Euroopa 
Kooli, mis hakkaks andma rah-
vusvahelist IB Diploma prog-
rammi õpet eelkõige IT Agen-
tuuri töötajatele, diplomaatide 
lastele ning teistele huvilistele. 
Tegelen ka sellega ning ava-
tud on erinevad arutelud hari-
dusministeeriumis, et Euroopa 
Kool võiks hakata asuma Viim-
sis. Sotsiaalvaldkonnas oleme 
lisaks igapäevastele omavalit-
suse poolt pakutavate teenus-
tele ja sotsiaaltoetuste maksmi-
sele koostamas uut sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonna arengu-
kava. Iga seitsmes vallaelanik 
on eakas. Peame oskama ette 
näha tekkivaid probleeme ja 
teadma, milliseid sotsiaaltee-
nuseid meie eakad vajaksid lä-
hitulevikus, mida tuleks hakata 
juba täna välja töötama. Kind-
lasti vajaks Viimsi terviklikku 
sotsiaalkeskust. Vajadus on ka 
uute sotsiaalkorterite järgi. 

Spordivaldkonnas on selle 
aasta suurim prioriteet Lubja 
klindiastangu terviseraja tei-
se etapi ehitus. Oleme saanud 
PRIA-lt Euroopa Liidu vahen-
deid ning mõte on pikendada 
tänast Karulaugu koolitagust 
välisvalgustatud terviserada 
kuni Skanska kortermajadeni.

Ka Haabneeme staadioni 
ehituse planeerimine on aktiiv-
selt töös. Lähiajal peaks selgu-
ma, palju see vallale maksma 
läheb ning kas see oleks üldse 

tänavu meile jõukohane. 
Kultuurivaldkond õitseb. 

Selle aasta märksõnaks on 
valla uue kultuuri arengukava 
koostamine, mis peab näitama, 
kuhu meie kultuurivaldkond 
liigub.

Küsin nüüd otse – kui palju 
lasteaiakohti on praegu vallas 
puudu, millal ja kuidas võiks 
see probleem laheneda?

Aus vastus on, et lasteaia-
kohtade järjekorras on täna 
500 last. Siia hulka on arves-
tatud ka lapsed, kes ei ole veel 
lasteaiaealised. 

Lubasime viimastel kohali-
kel valimistel, et plaanime ra-
jada Viimsisse uusi lasteaedu, 
vähendamaks lasteaiakohtade 
puudujääki. Augustis ava-
me uue 144-kohalise lasteaia 
Lille teel, kuhu kolivad need 
lapsed, kes käisid aastaid ta-
gasi Piilupesa lasteaias ning 
kes on ajutiselt kolitud Hundi 
teele. Ettevalmistamisel on ka 
uue 144-kohalise valla munit-
sipaallasteaia rajamine Uus-
Pärtle kinnistule Lubja külas. 

Teine meede on kindlasti 
eralasteaiad. Viimsis on kuus 
eralasteaeda ning  2011. aasta 
lõpus käis neis 290 last. Viimsis 
on kehtestatud vabariigi kõige 
suurem eralasteaia pearaha 224 
eurot, mille vald maksab oma 
eelarvest. Meie eralasteaiad 
võiksid täna mõelda laienemis-
plaanide peale. Valla pearaha 
suurus võiks ahvatleda Viimsis-
se ka uusi eralasteaia pidajaid.

Kindlasti tuleks vallal en-
dale aru anda, et lõputult uusi 
lasteaedu rajada ei ole mõtet, 
ka siin peab arvestama omava-
litsuse rahalisi võimalusi.

Räägi ka oma perest, hobi-
dest, puhkehetkedest.

Olen abielus ning 5-aastase 
poisi isa. Pereseltsilisteks on 
meil koer Sissu ja kass Kitty.

Hobideks on jalgrattasõit ja 
golfimäng. Sel aastal avastasin 
enda jaoks mäesuusatamise. 
Meeldib lugeda ja lõputut maa-
ilma ajalugu uurida. Puhkehet-
kedel meeldib ujumas käia ja 
spordisaali külastada, ka loodu-
ses aktiivselt liikuda.

Küsis 
Jüri Leesment

Annika Vaikla
Pärnamäe külavanem 

9. aprillil 2012 Pärnamäe küla üld-
koosolekul valiti külale hetkel teada 
olevatel andmetel esimest korda 
külavanem. 

Koosolek oli rahvarohke ja tõi kokku ini-
mesi, kes ei olnud juba kaks aastat aktiivselt 
tegutsenud külaseltsist kuulnudki. Seega, 
lisaks külavanema valimisele sai meie küla 
seltsielu tervikuna hoogu ja aktiivselt küla 
arengule panustavaid inimesi juurde. 

Kodanikuühiskonnast ja selle tähtsusest 
Eesti elu kujundamisel räägitakse viimasel 
ajal palju ning mulle tundub, et valitsemise 
juures olevad inimesed saavad üha enam aru 
elanike kaasamise tähtsusest  otsuste tegemi-
sel, mis puudutavad meid kõiki, olgu need 
riigi või kohaliku omavalitsuse tasandil. 

Hea meel on tõdeda, et Viimsi vallas on 
külaliikumine aktiivne ja kohalik omavalit-
sus soosib ning kaasab külavanemaid oma 
tegemistesse. 

Külavanemana tänan kõiki inimesi, kes 
koosolekul osalesid ja küla arengusse selle 
kaudu panustasid. Toon siinkohal välja ka 
enda eesmärgid külavanemana: arendada 

koostööd külas,  hoides ühtsena, tegusana ja 
sõbralikuna Pärnamäe kogukonda; väärtusta-
da looduskeskset kultuuri ja panustada kaas-
aegse taristu väljaarendamisele. Prioriteet-
seteks tegevusteks on teede korrastamine ja 
nendel turvaline liiklemine. On väga tähtis, 
et meie kogukonna häält võtaks kuulda koha-
lik omavalitsus, ja on oluline, et ka kohaliku 
võimu sõnum jõuaks meieni. 

Siinkohal kasutan võimalust ja kutsun 
kõiki küla elanikke Pärnamäe küla kevad-
talgutele, mis toimuvad ühtse “Teeme ära!” 
talgukampaania raames 5. mail kell 11. Ko-
guneme Viievelle teele õhupallidega telgi 
juurde. Võtkem kaasa pere, naabrid, töökin-
dad ja rehad ning küpsetisi jm talgute piduli-
ku lõpetamise tähistamiseks. Palun registree-
rige end talgutele www.teemeara.ee, siis on 
korraldajatel hea tehtava töö mahtu ja joogi 
koguseid planeerida. Talgute raames on või-
malik ka külaseltsiga liituda. 

Pöördun ka väikese palvega nende viim-
silaste poole,  kes on kursis Pärnamäe küla 
ajalooga – palun võtke minuga sel teemal 
ühendust e-posti aadressil annikavaikla@
gmail.com või telefonil 56 647 630. 

Samuti on kõigil Pärnamäe küla elanikel, 
kes tunnevad, et soovivad oma kodukoha 
heaks panustada, võimalik külaseltsiga liitu-
da ülaltoodud kontaktide teel. 

Lõpetuseks soovin kõikidele viimsilaste-
le positiivset meelt, sõbralikku ühtehoidmist 
ja vastastikust austust – koos oleme suure-
mad, tegusamad ja säravamad!

Pärnamäe küla hüvanguks

Emadepäeva jutuvõistlus 
“Ema, kallis ema”

Paari nädala pärast pühapäeval, 13. mail on taas käes 
emadepäev ja mis oleks armsam kingitus kui südamlik

jutuke või luuletus oma kõige kallimast ja 
paremast emast.

Kirjuta meile oma emast või vanaemast — mis teeb ta nii 
armsaks, ilusaks, eriliseks, millised pildid lapsepõlvest Sulle 

meenuvad või miks on just Sinu ema või vanaema see maail-
ma parim?

Kirjutada võib ka naljakatest vahejuhtumitest seoses oma 
emaga või traditsioonidest, kuidas oma ema sel toredal 

päeval tavaliselt üllatad.

Parimad tööd avaldame raamatukogu koduleheküljel ja 
Viimsi Teatajas.

Kaks kõige ilusama ja huvitavama loo või luuletuse autorit 
saavad kas Harmoonikumi kinkekaardi või Viimsi Spa sauna-

keskuse ja spordiklubi 1 x külastuse kinkekaardi kahele.

Oma kirjutis saada meile elektrooniliselt jane@viimsivald.ee 
või too ise raamatukokku kohale hiljemalt 10. maiks. 

Kindlasti lisa tööle ka oma nimi ja vanus.

7.–13. maini on Viimsi Raamatukogus väljas raamatu-
näitus “Ema, kallis ema”

Tule Püünsi 
spordipäevale!
Kutsume kõiki Püünsi spor-
dipäevale 1. mail kell 12. 
Külarahvas alustab koris-
tustalgutega kaks tundi 
varem, et korvpalli-, tenni-
se- ja jalgpalliplats suveks 
korda saaksid.

Meie talgud ja spordipäev 
sai alguse 1999. aastal. See-
ga on nüüd 14. kord.

Võisteldakse meeste ja nais- 
te korvpalli vabavisetes, ten-
nise üksikmängudes ja kell 
15 lõpetab spordipäeva tra-
ditsiooniline jalgpallivõistlus. 
Seekord lubasid Püünsi Kooli 
poisid oma meeskonna välja 
panna. Vaatame, kes julgeb 
vastu tulla.

Loodame, et mullused võit-
jad korvpallis Katre Keridan 
ja Margus Jõgisoo on tiitlit 
kaitsmas. Veel on löömata 
ka Marek Posti korvpalli va-
bavisete rekord aastast 2000 
– 9 tabamust 10-st.

Mati Eliste
Tennisist ja talguline
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KOMMUNAALUUDISED

Teemaast
Kommunaalamet palub eemaldada teemaal 
olevad hekid, puud, kivid jms.

Sügisel sai kirjutatud teemaal asuvatest põõsastest, hekki-
dest ja puudest. Kõik liiklusväline, mis teemaal paikneb, 
segab teehoiutöid ja ei ole hea tee säilivuse seisukohast. 
Teemaad kasutavad erinevad asutused: valla lepinguline 
teehooldaja, tee ehitaja, sadeveekraavi hooldaja, tänava-
valgustuse käitaja, liikluskorraldaja, tehnovõrgu omanik 
jne. Teemaa peab igal ajal olema kõikidele ligipääsetav.

Teede talihoole näitas, et jätkuvalt on probleemiks 
teemaal paiknev haljastus, aiad, kivid, peenrad, liivakoor-
mad, lauavirnad, autovrakid jmt. Neist kõige rohkem asub 
teemaal igasugu puid, võsa, põõsaid ja hekke. Alates sel-
lest aastast hakkab kommunaalamet teemaad puhastama 
– kõiksugu teemaal paiknev haljastus, mis segab teehoidu, 
liikluskorraldust või on ohuks tee säilivusele – saab tee-
maalt eemaldatud. 

Tee katend (asfalt, pinnatud kate, kruus) ja aluskihid 
peavad olema võimalikult dreenitud või kuivad. Teemaa 
ääres olevad puud, võsa, oksad, põõsad ja hekid takistavad 
tee katendi ja aluskihtide kuivamist – teele ei pääse ligi 
päike ega tuul, mistõttu teekatend ja aluskihid on pidevalt 
niisked ja seetõttu auklikud. Vesi, mis täna on tee peal, on 
edaspidi katendi all ja algabki tee lagunemine. Teeäärne 
hekk, teemaal paikevad põõsad-puud ja võsa on paljudes 
kohtades vajalik teisaldada, et tagada teemaa kasutus ning 
tee nõutav seisund. Kui teemaal paiknevaid puid, põõsaid 
jmt maha ei võeta, siis lagunevad teed kiiremini, nende 
remondiks kulub rohkem raha. Kevadised paikvaatlused 
valla teedel andsid väga hea ülevaate – kus tee oli puude ja 
võsaga ümbritsetud, seal olid teel suured augud. Kus tee-
maa oli kenasti puhas ja hooldatud ning tuul-päike pääses 
ligi, oli tee terve. Seega mõjutab teeäärne haljastus otseselt 
tee seisukorda. 

Kõik kinnistuomanikud, palun kontrollige oma kinnis-
tu piire ja hekkide, puude või põõsaste asukohtasid. Kui 
need paiknevad väljaspool piiri, siis palume need ümber 
istutada hiljemalt 25. maiks 2012. Hiljem hakatakse tee-
maad puhastama ja selle käigus võetakse kõik hekid, ilu-
puud, põõsad jmt maha, mis on väljaspool kinnistu piire ja 
segavad teehoidu. Kõik kinnistuomanikud, kelle kinnistult 
ulatuvad teemaale oksad vm nähtavust piiravad objektid, 
palume need teisaldada hiljemalt 25. maiks 2012. 

Kõik, kes on paigaldanud teemaale kive, palume need 
sealt eemaldada 30. aprilliks 2012. Kommunaalamet hak-
kab alates maikuust kive teemaalt eemaldama.

Võsa raiumisest
Viimsi Vallavalitsus on koostöös hakkepuitu 
tootva firmaga asumas puhastama teeääri, kraa-
ve ja avalikke haljakuid võsast. 

Lisaks avalikele aladele on 
oodatud ka erakinnistute 
omanike soovid. Kui tehni-
ka kohale tuuakse, siis on 
otstarbekas korraga võima-
likult palju töid ära teha. 
Kommunaalamet ootab iga-
sugu infot puhastamist vaja-
vate objektide kohta küla-
seltsidelt, aiandusühistutelt, 
aktiivsetelt vallakodanikelt 
ja kõikidelt, kes tunnevad 
muret valla heakorra pärast. 
Objekti kohta tuleks saata 
järgnev info: aadress või ka-
tastriüksuse tunnus; omanik 
ja tema kontakt; tööde kir-
jeldus (võsa maha, puud ja

võsa maha, kraavist võsa võtta vms). Samuti on võmalik 
korraldada eramaalt või aiast saetud oksahunniku ära-
vedu ja hakkimine, teatage vaid aadress ja lisame selle 
nimistusse. Kõiksugu tagasiside ja ettepanekud saata e-
posti aadressile alar@viimsivv.ee. Saadud andmete põh-
jal koostame nimekirja, teostame paikvaatluse ja lepime 
kokku tööde teostamise tähtaja. Infot võsa lõikamistööde 
kohta kajastame jooksvalt Viimsi Teatajas.

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Igaüheõigus annab igale 
inimesele loa nautida 
loodust meelepärasel 
viisil, saada osa tema rik-
kusest ja ilust, olenemata 
maa omandist. 

Loomulikult ei anna see õi-
gust teha igal pool mida ta-
hes. Igaüheõiguses sisalduvad 
soovitused ja käsud lähtuvad 
eetilistest tõekspidamistest, 
mida on austanud juba meie 
esiisad, mis tuginevad headele 
tavadele ning on kirjutatud ka 
seadustesse. Mere ääres liiku-
miseks on selleks tarbeks keh-
testatud kallasraja mõiste.

Kallasrada on kaldariba 
avalikuks kasutamiseks mää-
ratud veekogu ääres. Kallasra-
ja laiust arvatakse lamekaldal 
keskmise veeseisu piirjoonest, 
kõrgkaldal kaldanõlva ülemi-
sest servast, lugedes viimasel 
juhul kallasrajaks ka vee piir-
joone ja kaldanõlva ülemise 
serva vahelist maariba.

Keegi ei tohi mis tahes 
kaalutlustel kallasrada sulge-
da. Kallasradadel paiknevatel 
karja- ja muudel aedadel pea-
vad olema väravad. Ka maa-
omaniku koer ei tohi matka-
jaid-jalutajaid peletada.

Kallasrada võib igaüks 
kasutada veekogu ääres liiku-
miseks ja viibimiseks, kalasta-
miseks ning veesõidukite ran-
dumiseks. Keelatud on ilma 
loata eraomaniku tähistatud 
paadisilla äärde silduda ning 
sinna paati kinnitada. Samuti 
ei tohi kahjustada kaldaoma-
niku vara. Sadamate ala on lu-
batud sulgeda, kusjuures tuleb 
tagada vaba läbipääs ümber 
sadama.

Kallasrada olgu läbitav

KALLASrADA PEAb OLEMA KõIgILE LäbITAV 
Keskkonnaministeeriumi kommentaar: Poollooduslikke kooslusi tuleb hooldada. Seda on tehtud 
aastaid ja lihtsalt lahti seletades tähendab see, et rannikul, mere ääres ei tee n-ö hooldust mitte 
masinad, vaid söövad veised.

Kooskõlastamisele saadetud eelnõus võetakse looduskaitseseadusesse sisuliselt sõna-sõnalt üle 
2011. aastal riigikogus vastu võetud keskkonnaseadustiku üldosa punkt, mis ütleb, et põhjendatud 
vajaduse korral võib kallasrada takistada. Sellest hoolimata tuleb aga tagada läbipääs kallasrajal 
liikumiseks. Lisasime kooskõlastamisele läinud seadusesse omalt poolt nõude, et see on võimalik 
ainult kohaliku omavalitsuse kirjaliku loa alusel. Kui tegu on kaitsealaga, siis on nõutav kaitseala 
valdaja nõusolek.

Kokkuvõttes: kallasrada peab olema kõigile läbitav, seda ka juhul, kui kaldal karjatatakse aiaga 
ümbritsetult veiseid. Nii muutub kallasrada puudutav regulatsioon täpsemaks ja looduskaitsesea-
dus saab kooskõlla 2011. aastal vastu võetud keskkonnakaitse üldosa seadustikuga.

Kehtiva looduskaitseseaduse § 36 lõike 1 kohaselt on rannal või kaldal asuva kinnisasja valdajal 
kohustus tagada inimestele ja loomadele vaba läbipääs kallasrajal veeseaduse § 10 tähenduses.

Antud hetkel kehtiv kord ei võimalda põhjendatud vajadusel (nt loomade karjatamine või ka 
kuivenduskraavide rajamine) vaba läbipääsu kallasrajal tõkestada.

Kooskõlastamisele esitatud looduskaitseseaduse muudatusega võimaldatakse maa valdajal lä-
bipääsu kallasrajal põhjendatud vajadusel tõkestada kohaliku omavalitsuse kirjalikul nõusolekul. 
Kaitstavatel loodusobjektidel on lisatingimuseks kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolek. Kaitsta-
va loodusobjekti valitseja nõusolek on vajalik, et kallasraja tõkestamisega ei kahjustataks kaitsta-
vate loodusväärtuste säilimist. Vaba läbipääsu tõkestamisel peab olema tõkkest üle- või läbipääs 
tagatud mõistlikul muul viisil.

Kallasraja tõkestamise põhjendatud vajaduse hindamiseks sisalduvad näited, millest lähtuvalt 
kohalik omavalitsus saab nõusoleku andmisel analoogiat kohaldada. Näideteks on maakuivendus 
või loomade karjatamine veepiirini.

Eeltoodu tõttu ei saa põhjendatud vajaduseks olla isiku privaatsuse soov ja kavatsus tõkestada 
vaba läbipääs näiteks betoonaiaga. Kohalik omavalitsus annab nõusoleku kallasraja tõkestamiseks 
või keeldub sellest kaalutlusõiguse alusel. Kohalik omavalitsus selgitab välja, kas vajadus kallas-
raja tõkestamiseks on põhjendatud ja kas see on otstarbekas ning proportsionaalne võrreldes iga-
üheõigusega takistamatult kallasrajal liikuda, võttes arvesse kõiki olulisi asjaolusid, sh ka veekogu 
külastatavust ning rekreatiivset tähtsust. Kohalikul omavalitsusel on teave veekogu kasutatavusest 
ja võimalus kallasraja tõkestamiseks läbiviidavas haldusmenetluses kaasata avalikkust. Nii on taga-
tud, et lõplik otsus kallasraja tõkestamiseks oleks põhjendatud, otstarbekas ja proportsionaalne.

Aed kallasrajal – kas põhjendatud vajadus või soov privaatsust saada?

Kuigi marutaud on meil 
likvideeritud, ei tähenda 
see, et võiksime oma 
loomad jätta vaktsineeri-
mata. Loomaomanikel on 
kohustus lasta oma lem-
mikud nõuetekohaselt 
vaktsineerida ja koerad 
lisaks ka kiibistada.

Marutaudivastase vaktsineeri-
mise üldine ajakava koertel ja 
kassidel on järgmine: esimene 
vaktsineerimine toimub mitte 
varem kui 16-nädalaselt, teine 
1 aasta pärast. Edasi vaktsinee-
ritakse 2-aastase vahega.

Kompleksvaktsiiniga vakt-
sineerimise skeem on ana-
loogne, ainult vaktsineerimist 
alustatakse 12 nädala vanuselt 
ja tehakse noorloomadele kaks 
korda 4-nädalase vahega, siis 
aasta pärast ja edaspidi 2-aas-
tase vahega.

Kompleksvaktsiiniga vakt-
sineerimine ei ole kohustuslik, 
küll aga soovitatav. Koertel on 
komplektsvaktsiin dhp koer-
te katku, parvoviirusenteriidi 

KOErTE, KASSIDE VAKTSINEErIMISE JA KIIbISTAMISE AJAKAVA
5. mai   k 11.00–14.00 Viimsi vallamaja juures Nelgi tee 1 
  k 14.30–17.00 Haabneeme alevikus Ravi tee bussipetuses   
6. mai   k 11.00–13.30 Lubja 20 juures bussipeatuses 
  k 14.00–17.00 Randvere aedlinna bussipeatuses  
18. mai  k 18.00–19.30 Äigrumäel pumbamaja juures 
19. mai  k 11.00–15.00 Randvere külakeskuse juures 
  k 15.30–18.00 Tammneemes Haugi tee bussipeatuses  
20. mai  k 11.00–15.00 Muugal Randoja tee platsil 
  k 15.30–17.00 Muugal, nr 38 bussi lõpp-peatuses
26. mai  k 11.00–14.00 Pringis Liivaranna bussipeatuses 
  k 14.30–16.00 Miidurannas Euro Oili bensiinijaama juures   
27. mai  k 11.00–14.30 Kelvingi külakeskuse juures 
  k 15.00–17.30 Leppneeme lasteaia juures  
1. juuni  k 18.00–19.00 Tammneemes Mehise bussipeatuses  
2. juuni  k 11.00–14.00 Haabneemes Metskonna bussipeatuses 
  k 14.30–17.00 Pringis Ranna bussipeatuses       
3. juuni  k 11.00–14.00 Rohuneeme kaupluse juures 
  k 14.30–16.00 Rohuneeme bussi lõpp-peatuses  
9. august Prangli saarel  

Mitmes kohas Viimsi pool-
saarel võib märgata kallasrajal 
olevaid aedasid või piirdeid, 
mis tõusuvee korral ei võimal-
da kallasrajal jalutada. Muut-
misel olev looduskaitseseadus 
võimaldab tulevikus põhjen-
datud vajaduse korral kallas-
rada sulgeda. Küll aga tuleb 
vajadus ära põhjendada ja võt-
ta selleks kohalikust omavalit-
susest luba.

VT

Lemmikloomade vaktsineerimine ja 
kiibistamine Viimsi vallas 2012

ja viirusliku hepatiidi vastu, 
kassidel crp panleukopenia, 
herpesviroosi ja caliciviroosi 
(kasside katkud) vastu.

Kuna Viimsi vallas on koer-
te kiibistamine kohustuslik, 
paigaldatakse vaktsineerimise 
kampaania käigus ka mikrokii-
pe. Kiibi paigaldamisele peab 
järgnema looma registreeri-
mine lemmikloomaregistris, 
mida loomaomanik võib ise 
teha riigiportaali www.eesti.
ee kaudu või kui loomaomanik 
seda mingil põhjusel ise teha 

ei saa, siis teeb seda vastava 
valdkonna vallaametnik.

Marutaudivastane vaktsi-
neerimine on tasuta, komp-
leksvaktsiiniga vaktsineeri-
mine maksab 10 €. Mikrokiip 
koos paigaldamisega maksab 
12 €. Vaktsineerimispass mak-
sab 1 €.

Rahvusvaheline vaktsinee-
rimispass maksab 5 €.

Palume olemasolevad vakt-
sineerimispassid kaasa võtta.

Vaktsineerimise ja kiibista-
mise viib läbi loomaarst Endel 
Pendin, tel 56 565 554.

Anne Talvari 
Keskkonnaamet

Kiip aitab kiisu koju.

Sellised võsade ja hekkidega 
teed on ohtlikud liiklejatele, 
tee seisundile ja samuti 
takistavad teehoiutöid.



4 27. aprill 2012

Tähelepanu, 
erametsaomanik!
Käes on kevad ja taas on aeg taotleda Natura 
2000 toetust neil metsaomanikel, kelle kinnis-
tule jäävad linnu- ja loodusalad, mis on kantud 
Natura 2000 alade nimistusse. Natura 2000 taot-
luse esitamise tähtaeg on 2.–21. mai 2012.

Nimetatud toetus on ette nähtud kõigile erametsaomanike-
le, kelle kinnistul asub Natura looduskaitse piirangutega 
ala. Kokku on Eestis ligikaudu 85 000 ha Natura nimis-
tusse kantud metsamaad, mis jaguneb umbes 9500 met-
saomaniku vahel. 2011. aastal esitas toetuse saamiseks 
taotluse neist ainult 50% ehk toetus jäi saamata üle 4500 
metsaomanikul. Ligi 30 000 hektari metsamaa eest jäi toe-
tus möödunud aastal välja võtmata üksnes sellepärast, et 
metsaomanikud jätsid oma teadmatusest või lohakusest 
taotluse esitamata. Samas maksavad nad kõik oma eramet-
sa eest maamaksu.

Natura toetust finantseeritakse Eesti maaelu arengu-
kava 2007–2013 meetmest 2.7. Seega suur osa toetuse 
rahastusest saadakse Maaelu Arengu Euroopa Põlluma-
jandusfondist (EAFRD), millele lisandus Eesti riigi kaas-
finantseering.Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa 
Natura looduskaitsealadel asuvate erametsade kaitsele. 
Toetus kompenseerib erametsaomanikule kaitsepiirangu-
te tõttu metsa majandmisest saamata jäänud tulu. Toetust 
makstakse erametsaomanikule üks kord aastas. Natura 
2000 toetuse saamiseks tuleb igal aastal uuesti esitada 
taotlus Erametsakeskusesse.

Natura 2000 toetuse suurus sõltub metsaalale seatud 
kaitsepiirangutest. Natura sihtkaitsevööndis on toetus 
109.93 € hektari kohta ning Natura piiranguvööndis, hoiu- 
ja projekteeritaval alal on toetus 60.08 € hektari kohta. 
Toetuskõlblik metsaala peab olema vähemalt pindalaga 
0,3 ha ja kantud metsaalana keskkonnaregistrisse. Roh-
kem infot Natura 200 toetuse kohta leiab Erametsakeskuse 
kodulehelt http://www.eramets.ee/. 

Natura 2000 erametsamaa toetuse taotlusi võtab vastu 
Erametsakeskus Tallinnas, Mustamäe tee 50. Elektrooni-
liselt saab toetust taotleda E-Pria portaali kaudu https://
epria.eesti.ee/epria/.  

Kui erametsaomanik seisab kahtluse ees, kas tema 
maal on Natura 2000 ala või ei ole ta seni veel kunagi ni-
metatud toetust taotlenud, on mõistlik võtta ühendust riik-
likult ametisse nimetatud metsandusvaldkonna tugiisikga. 
Tugiisikuid on üle Eesti kokku 16. Nende ülesandeks on 
erametsanduse edendamine, toetuste taotlemise organi-
seerimine ja spetsiifiliste metsanduslike küsimuste korral 
juba õige metsakonsulendi juurde suunamine. Tugiisiku 
konsultatsioon on tasuta. Tallinna piirkonnas on tugiisi-
kuks Rünno Viir (tel 51 38 384, e-mail rynno.viir@er-
ametsaliit.ee). Vastuvõtuajad, millal aitab Tallinna tugiisk 
metsaomanike Natura taotlusi täita, leiab internetist http://
www.kemo.ee/yritused/159-natura.

Tugiisiku poole võivad pöörduda kõik erametsaoma-
nikud, kellel on sobilik Tallinna piirkonnas suhelda, kuigi 
nende metsad asuvad ükskõik millises Eesti nurgas.

Olge julged ja otsige üles oma piirkonna tugiisik ja kü-
sige nõu!

Eesti Metsaühistu

Kõik Harjumaa pisikesed ja natuke suuremad 
rahvatantsumaiad on oodatud

Laupäeval, 19. mail 2012 kell 11.00

Harjumaa laste tantsupäevale ehk ühele vägevale

Koduõue simmaniLe
Kell 11.00 tõmbab pillimees Viimsi Kooli murul lõõtsa valla 

ja tantsulisi ootab tantsuplats

l  säti selga rahvarõivas, võta kaasa piknikukorv, pikniku-
tekk ja loomulikult hää tuju, sest:

l  simmanl tantsime rõõmuks endale, rõõmuks teistele ja 
rõõmuks rahvatantsusõprdele!

l  siimanil tantsime õuemurule mustrid!

l  simmanil viskame vimkat ja vigurit, võistleme kukepok-
sis ja vägikaikaveos, õpime vaarisade tarkusi!

Rahvatantsusõpru ootavad Koduõue simmaniLe agne, 
maido, Tiina, ivi, Hele ja hulk Viimsi valla tantsulapsi!

Jätkame tööseadlusand-
luseteemaliste küsimuste 
käsitlemist. Vastab Töö-
inspektisooni tööinspek-
tor-jurist Heli Ojavee. 

Tihti juhtub, et töötaja esitab 
ilma igasuguse põhjenduseta 
lahkumisavalduse, lahkub sa-
mal päeval töölt ning enam 
tööle ei ilmu. Missugused õi-
gused on tööandjal sellisel ju-
hul?

Kui töötaja esitab ülesüt-
lemisavalduse n-ö päevapealt 
lahkumiseks ja mingeid mõ-
juvaid põhjusi selleks esile ei 
too, on tegemist korralise üle-
sütlemisega (TLS § 85 lg 1), 
millest TLS § 98 lg 1 kohustab 
ette teatama 30 kalendripäeva 
ning katseajal TLS § 96 koha-
selt 15 kalendripäeva.

Töösuhe lõpeb ühepoolse 
tahteavaldusena sel kuupäeval, 
mis kirjas, tööandjal ei ole või-
malik töötajat kinni hoida ning 

Tööandja õigustest

Detailplaneeringutest
07.–20.05.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni 
ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgnevad detailplaneeringud:

1. Laiaküla küla, Viieaia tee 16 detailplaneering. Planeeri-
tava ala suurus on ca 0,18 ha ja asub Viieaia tee ääres ning piir-
neb Viieaia tee 12, 14, 18 kinnistutega. Planeeringu eesmärk on 
olemasoleva krundi ehitusõiguse täpsustamine ühe üksikelamu ja 
abihoone ehitamiseks. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks 
määratakse 275 m2 ja üksikelamu maksimaalseks kõrguseks 8,5 
meetrit.

2. Viimsi alevik, Nelgi tee 33 (endise nimega Tuulekivi V) 
detailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,2 ha ja asub 
Nelgi tee ääres ning piirneb Kasti-I, Heldri-I ja Nelgi tee 31 kin-
nistutega. Planeeringu eesmärk on kinnistule ehitusõiguse mää-
ramine ühe üksikelamu ja abihoone ehitamiseks, jalakäijatele 
juurdepääsutee tagamine Soosepa rabale ning tehnovõrkude la-
hendamine. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks määra-
takse 300 m2 ja üksikelamu maksimaalseks kõrguseks 8,5 meetrit.

07.05.–03.06.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-

ni ja reedeti kella 16.00-ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
avalikul väljapanekul järgnevad detailplaneeringud:

1. Pärnamäe küla, Soosepa tee 21 detailplaneering. Pla-
neeritava ala suurus on ca 0,45 ha ja asub Soosepa tee ääres ning 
piirneb Soosepa tee 19, Põllu tee 2, 4, Lageda tee 1, 3 ja 5 kinnis-
tutega. Planeeringu eesmärk on määrata ehitusõigus külakeskuse 
hoone püstitamiseks. Maksimaalne kõrgus olemasolevast maa-
pinnast katuseharja peale on 10 meetrit ja maksimaalne korruste 
arv on 1–2 (2-korruselist hooneosa võib olla 50% ulatuses ehitus-
alusest pinnast), suurim ehitusalune pind krundil on 600 m2.

2. Prangli saar, Kelnase küla, kinnistu bendi-Uuetoa de-
tailplaneering. Planeeritava ala suurus on ca 0,27 ha ning 
piirneb Bendi ja Tüübe kinnistutega. Planeeringu eesmärk on kin-
nistule ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu ja abihoone ehi-
tamiseks. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks määratakse 
160 m2 ja üksikelamu maksimaalseks kõrguseks 7 meetrit ning 
abihoonel 4 meetrit.

Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda 
ka valla veebilehel www.viimsivald.ee. Bendi-Uuetoa detailpla-
neeringuga on võimalik tutvuda ka Prangli raamatukogus.

sundida teda kuu aega edasi 
töötama. 

Etteteatamistähtaega jär-
gimata jätmine on tööandja 
huvidega mittearvestamine ja 
seaduse eiramine. Seetõttu on 
tööandjal võimalik saada töö-
tajalt hüvitist ulatuses, mis ta 
lahkumisest vähem ette teatas. 
Töötaja peab tööandjale maks-
ma hüvitist, mis võrdub tema 
töötasuga, kui ta oleks ettetea-
tamise ajal töötamise korral 
saanud. 

Tööandja ei tohi omaalga-
tuslikult töötaja saadaolevat 
lõpparvet kinni pidada või vä-
hendada. TLS § 78 lõige 1 ko-
haselt on tööandjal vajalik saa-
da töötasust kinnipidamiseks 
töötaja nõusolek kas kirjalikus 
või kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis. Nõusole-
ku mittesaamisel on tööandjal 
õigus nõudeõiguse realiseeri-
miseks pöörduda töövaidlus-
komisjoni või kohtusse.

Tööandja ei tohi omaalgatuslikult lõpparvet kinni pidada või 
vähendada. Foto Matton

Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi  
VIIMSI KESKKOOLI (Randvere tee 8, Haabneeme)

DIREKTORI vaba ametikoha täitmiseks

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 2002. a 
määruses nr 65 “Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ 
§ 8 nõuetele;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• teadmised eelarvelise asutuse majandamise alustest;
• analüüsi- ja planeerimisoskus;
• koostöövõime  ja väga hea suhtlemisoskus;
• arvuti kasutamise oskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus (inglise keel).

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus; 
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate 
dokumentide koopiad;
• visioon ja tegevuskava Viimsi Keskkooli juhina;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks. 

Dokumendid palume esitada 14. maiks 2012. a Viimsi 
Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi või 
digitaalkirjastatult meiliaadressil info@viimsivv.ee, märgu-
sõna “Viimsi Keskkooli direktori konkurss“.

Lisainformatsioon: abivallavanem Jan Trei: 606 6805, 
516 8806, jan@viimsivv.ee
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Viimsi Pensionäride 
Ühendus pidas aastakoos-
olekut, kus vaadati tagasi 
tehtule.  

Pensionäre tervitas vallavalit-
suse poolt abivallavanem Jan 
Trei: “Viimsi vald näeb Viimsi 
Pensionäride Ühenduses head 
partnerit, kes aitab vahendada 
eakate muresid ja probleeme. 
Ja tuleb tõdeda, et neid mure-
sid meil Viimsis jätkub.” 

Iga seitsmes vallaelanik Viim-
sis on pensionär. “Viimasel aas-
tal on märgatavalt rohkem 
juurde tulnud eakaid ja pensio-
näre – see on sõnum ka oma-
valitsuse jaoks,” sõnas Trei. 
“See tähendab, et peame iga-
päevaselt hakkama rohkem 
vallas tegelema ja mõtestama 
eakate muresid ja probleeme.”

Abivallavanem rääkis, et 
koostamisel on valla uus sot-
siaal- ja tervishoiuvaldkonna 
arengukava. Selles arenguka-
vas saab olema keskseks kü-
simuseks, kas ja milliseid uusi 
sotsiaalteenuseid vald peaks 
hakkama lähiaastatel pakkuma 
ja välja töötama ka eakatele. 
“Plaanin lähiajal läbi viia ava-
liku uuringu, et saada ka eaka-
telt ausaid vastuseid, milliseid 
sotsiaalteenuseid nad soovik-
sid lähitulevikus vallalt saama 
hakata. Kindlasti on plaanis 
sellesse uuringusse aktiivselt 
kaasata ka Viimsi Pensionäri-
de Ühendus,“ ütles Trei.

Ülevaade arvudes
31.12.2011 seisuga oli Viimsi 
Pensionäride Ühenduses 481 
liiget. Aasta jooksul võeti vas-
tu 31 uut liiget, igaveseks lah-
kus 15 ning mitmel põhjusel 
veel 11 liiget. 

2011 oli valimiste aasta, kus 
valiti uus volikogu ja juhatus. 

Viimsi pensionäride tegus 
2011. aasta

Ühenduse volikokku kuulub 31 
volinikku. 

Volikogu tööst väärivad mär-
kimist koolitused eakate pare-
maks teenindamiseks (politsei 
ja päästeameti ühine õppus) 
ning 47 osavõtjaga õppeeks-
kursioon Võrumaale. 

Ühenduse igapäevast tööd 
juhib 7-liikmeline juhatus, kes 
kanti ka Harju Maakohtu re-
gistriosakonna B-kaardile.

Juhatus on pidanud 10 töö-
koosolekut, kus on arutatud 
ühenduse eelarvet, tööplaani, 
ürituste planeerimist ja etteval-
mistamist, ühenduse arengut, 
ringide tööd jne.

Juhatuses on tööülesanded 
jaotatud isikuliselt: Viiu Nur-
mela suhtleb ametiasutustega, 
hoiab silma peal pangatehin-
gutel ning vastutab ühenduse 
järjepideva ja plaanipärase töö 
eest. Ta on ka MTÜ Viimsi Päe-
vakeskus juhatuse liige. Henno 
Mõtus on määratud ühenduse 
poolt MTÜ Viimsi Päevakes-
kus juhatusse ja valitud MTÜ 
Viimsi Päevakeskus juhatuse 
esimeheks, Inda-Viivi Mardim 
on ühenduse raamatupidaja, 
Helvi Lutter vastutab ühenduse 
dokumentatsiooni ja liikmes-
konna eest, Volli Kallion juhen-
dab matkaringi, Aime Salmistu 

on konsultant spordi- ja kultuu-
riürituste valdkonnas ning Enn 
Teimann on Seenioride Nõuko-
ja eesistuja ja Viimsi valla vo-
likogu sotsiaalkomisjoni liige.

Ühenduse juures tegutseb 
9-liikmeline Seenioride Nõu-
koda, mille töö eest vastutab 
Enn Teimann. 

õnnestunud ette-
võtmised
2011. aastal töötas pensionäride 
osavõtul viis ringi, mille hulka 
kuuluvad projektipõhine Viim-
si spaa, matka-, käsitöö- ja fo-
toring ning bowlinguklubi. 

Suurüritusi toimus samuti 
viis: osavõturohke eakate päev 
veebruaris, aruande-valimis-
koosolek koos toreda kont-
serdiga aprillis, tervisepäev 
septembris ning mälumäng ja 
sügisball oktoobris. 

Õnnestunud ettevõtmisteks 
hinnati tervisepäeva, kus osa-
lejad said oma tervisenäitajaid 
mõõta, ja sügisballi, kus rah-
vas sai tantsida, ning elamus-
terikkaid matku. 

Juba kolmandat korda andis 
ühendus välja eakate teatmi-
ku-meelespea. Bowlinguklubi 
korraldas rahvusvahelise eaka-
te päeva tähistamiseks bowlin-
guturniiri, kus meie võistkond 

saavutas teist korda järjest I 
koha. 

Ühendus andis eakatele abi 
digibokside reguleerimisel ja 
seadistamisel. Osaleti Harju-
maa Pensionäride Ühenduse 
teabepäeval Ääsmäel. Korral-
dati fotoringi liikmete isikunäi-
tused Randvere ja Haabneeme 
päevakeskuses ning jõulupak-
kidega peeti meeles oma au-
väärseid ühenduse liikmeid, kel 
aastaid 80 ja üle selle. Neid oli 
kokku 120. Kokkuvõttes kaa-
sati oma ettevõtmistesse aasta 
jooksul 3775 eakat. 

Jutud räägitud, kuulati suu-
repärast kontserti, kus esines 
Paul Ruudi kergemuusikakoor. 
Kontserdimuljed olid sellised: 
“Olime oma argiaskeldustes 
unustanud, et on olemas niisu-
gused suurepärased laulud ae-
gade tagant, nagu Marino Ma-
rini ansambli esituses kõlanud
laulud, loomulikult Raimond 
Valgre meeleolukad laulud, 
“Quando! Quando!” ja veel pal-
jud teised meeli liigutavad lood.” 
Särtsu lisas instrumentaalartist 
Ants Õnnis, kelle suupilli esitu-
ses kõlas täispikk “Roosa Pantri” 
lugu. Tunnike muusikamaailmas 
muutis vihmase kevadilma lausa 
päikeseliseks. 

VT 

Aprillist alustab Fertilitase 
erahaiglas Viimsis vastu-
võttu toitumisnõustaja. 

Toitumisnõustaja nõustab tervi-
se ja tasakaalustatud toiduvali-
ku küsimustes lapsi, rasedaid, 
noori emasid, vanureid ja kõiki, 
kel soov oma toitumist tervisli-
kumaks ja tasakaalustatumaks 
muuta. Abi saavad nii kaalulan-
getamise ja seedeprobleemide-
ga inimesed, haigustest parane-
jad kui ka lihtsalt oma tervise 
eest hoolitsemisest huvitatud. 
Eesmärgiks on leida üheskoos 
tee parema tervise poole, pa-
randada elukvaliteeti ja saada 
igapäevaellu juurde energiat.

Tänasel päeval ei pea enam 
lugema kaloreid ega kaaluma 
söödavat toitu, lihtsam on jälgi-
da toidu glükeemilist koormust 
ehk toidu pikemaajalist mõju 
veresuhkru tasakaalule. Selline 
lähenemine toitumisele ei anna 
kiireid tulemusi, nagu kahjuks 

Toitumisnõustaja Fertilitases
murettekitavate tagasilöökide-
ga dieedid, vaid muudab toitu-
misharjumusi püsivalt. Jälgides 
toidu glükeemilist koormust, 
saab toiduainetest kätte vajali-
kud vitamiinid ja mineraalained 
ega pea võitlema näljatundega. 
Tulemusena paraneb tervis ja 
tõuseb märgatavalt energiata-
se ning väheneb haigestumiste 
arv. 

Toitumisnõustaja analüü-
sib kliendi menüüd ja teeb et-
tepanekud selle tervislikumaks 
muutmiseks. Soovi korral pa-
neb nõustaja kokku sobiva nä-
dalamenüü ja aitab leida uusi 
toite, mis saavad lemmikuteks. 
Soovitusi saab tervislike toi-
duvalmistamisviiside kohta. 
Abi saavad ka inimesed, kel on 
gluteeni- või kaseiinitaluma-
tus, toiduallergia, aneemia, kes 
soovivad edukalt paraneda lõi-
kusest jne. Fertilitases on või-
malik teha ka toidutalumatuse 
jt teste. Terviseprobleemide 

puhul saab nõustajalt soovitusi 
elustiili ja toitumisharjumuste 
muutmiseks, samuti soovita-
vad menüüd, mis toetavad ter-
visliku seisundi paranemist.

Toitumisnõustaja juurde 
peaks tulema, kui: kahtled, kas 
sinu toitumine on tervislik ja 
tasakaalus; soovid langetada 
kaalu; sul on seedeprobleemid; 
oled rase, imetav ema, ülemi-
nekuaastates või sul on pinge-
line periood, mil vajad muutu-
si toitumises; sul või lapsel on 
diagnoositud toitumisallergia 
või toidutalumatus ja arst on 

soovitanud seoses diagnoosiga 
toitumine üle vaadata; soovid 
leida sobivaid toidulisandeid; 
tahad muuta enda ja oma pere 
toitumist tervislikumaks; soo-
vid vähendada vananemise il-
minguid, ära hoida haigusi ja 
olla terve.

Nõustamine kestab kuni 1 
tund ja maksab 25 eurot. Vas-
tuvõtud toimuvad iga kuu 2. ja 
4. neljapäeval kell 13–17. Re-
gistreerimine telefonidel 605 
9600, 605 9601 või 605 9023. 
Tere tulemast!

Külli Holsting

rinnavähi sõeluuringud
AS Fertilitas kutsub 1949., 1951., 1952., 1956., 1958., 
1960. ja 1962. aastal sündinud  kehtiva tervisekindlustu-
sega naisi tasuta rinnavähi sõeluuringule!

Kutset pole vaja oodata! Kaasa palume võtta ainult isiku-
koodiga dokument.

Eelregistreerimine kell 8–19 telefonidel 605 9600 ja 605 
9601. Asume Viimsis, aadressil Kaluri tee 5a.

Viimsi Pensionäride Ühenduse aastakoosolekul oli osalejaid tublisti.

Pelglikud linnud 
– põldlõoke ja 
rootsiitsitaja
Kevadist külmalainet nimetatakse “lõokese-
talveks.” Meie tänase loo esimene kangelane 
paistab kätte just kevadiselt lumiselt väljalt. 
Teine peategelane – rootsiitsitaja – on ikka roo-
tsiitsitaja, mitte rootsi-itsitaja. Ta eelistab elada 
roostikus, seda kindlasti ka rootsis. Mõlemad 
linnud on varjulise eluviisiga.

Lõokesed saabuvad meie valla rannikualadele tavaliselt 
aprilli alguses. Umbes samal ajal ilmuvad roostikku ka 
esimesed rootsiitsitajad. Viimastel näib, et isased on ko-
hal esimesena. Veel ei laulda, vaid pideva toitumisega 
kogutakse energiat elust pulbitsevaks kevadeks. Õige pea, 
natuke soojemate ilmade saabudes, vallandab laulu lõoke, 
tõustes lõõritades kõrgele taevasse. Teinekord nii kõrgele, 
et lindu ennast pole nähagi, küll aga kuulda.

Rootsiitsitaja lauluga on lugu isegi keerulisem. Selle 
liigi puhul tähendab isase kiirem laul, et tegu on vallali-
se isendiga. Sobiva kaasa leidmisel vahetub laul õige pea 
aeglasema vastu. Ju laulu jaoks enam piisavalt energiat 
ei jagu. Siiski, muidu monogaamsetele tsiitsitajatele on 
omane kalduvus paarivälistele suhetele. Ühe Inglismaa 
uurimuse puhul oli 86% pesades vähemasti üks muna, 
mis sisaldas teiste isaslindude geene peale “ametliku” isa 
omade.

Põldlõokese emalind muneb aprilli lõpus 4 kuni 5 
muna, pojad kooruvad umbes kahe nädalaga. Seejärel 
pidev toitmine putukatega, pojad lahkuvad pesast. Varsti 
on järelkasv lennuvõimeline. Et vanemad saaksid teisele 
pesaringile siirduda. Suures joones kehtib see ka rootsiit-
sitaja puhul.

Põldlõoke ja rootsiitsitaja lahkuvad oktoobris. Need 
liigid ei kuulu looduskaitse alla.

Praegune varakevadine aeg on sobiv linnuvaatlustega 
alustamiseks. Või kui lindude pildistamine tundub põnev, 
siis ka selleks on praegu hea aeg – valgus on piisavalt tu-
gev, lehtedeta puud ei varja linde ning territooriumi valda-
vad ja kaaslast otsivad linnud on tavapärasest julgemad. 
Pildistamise puhul tasub alustada koduaiast või lähiümb-
rusest. Alguses näivad linnud arad, kuid nende käitumi-
se mõningase jälgimise tulemusel on võimalik saavutada 
usalduslikum suhe. Kindlasti peab järgima reeglit, et es-
mane on loodushoid ja liigse häirimise vältimine. Näiteks 
artikli autor ei pildista kunagi linde pesal, kuna sealt ei ole 
neil kuhugi põgeneda. Mõningase harjutamise tulemusena 
vähemasti teate mõne linnuliigi kohta rohkem, boonuseks 
saate häid ülesvõtteid tiivuliste tegemistest.

Kilvar Kessler 

Põldlõoke. Fotod Kilvar Kessler

rootsisitsitaja.
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Mis paat see on – 
mootorpaat
Pärast purje kasutuselevõtmist võib paatide 
puhul üheks olulisimaks leiutiseks lugeda moo-
torit. Eestis võeti paadimootor kalapaatide jaoks 
esimesena kasutusele Aksbergide pere poolt 
(vt ka 3. aprilli Viimsi Teataja artiklit “Esimene 
mootorpaat Eestis“). Tänapäeval ei kujuta ena-
mik inimesi pikemaid meresõite ilma motorisee-
ritud aluseta enam ettegi.

Kuigi mootori saab külge panna sisuliselt igasugusele 
paadile, siis nõukogude ajal oli Eestis kaks tuntud moo-
torpaadi tüüpi: Tallinna-tüüpi võrgupüügi mootorpaat ja 
Narva-tüüpi võrgupüügi mootorpaat. Tallinna-tüüpi paa-
did olid mõõtmetelt Narva omadest veidi väiksemad. Tal-
linna-tüüpi mootorpaatide pikkuseks oli keskmiselt 7,7 
meetrit ja laiuseks 2 meetrit, kuid nn Narva paadid olid 
10,9 meetrit pikad ning 2,9 meetrit laiad. Nende kahe paa-
ditüübi hiilgeaeg jääb suuremalt jaolt kahekümnenda sa-
jandi viiekümnendatesse-kuuekümnendatesse aastatesse. 
Kui aga ei ole võimalust minna aluseid mõõdulindiga üle 
mõõtma, aga tahaks ikkagi teada, kumma tüübiga tegu, 
tasub meelde jätta see lihtne tõde: Tallinna-tüüpi paadil 
on kajutiosa aluse ninaosas, Narva-tüüpi paadil aga ahtris.

Väiksemate mootorpaatide ning suurte väiketraalpaa-
tide kõrval on olemas veel üks huvitav paaditüüp: lesta-
püügi mootorpaat. Oma mõõtmetelt võiks seda pidada 
juba peaaegu laevaks, sest pikkust on alusel 12,9, laiust 
3,4 ja kõrgust 1,45 meetrit. Laadungiruumi täitmiseks lä-
heb vaja õige palju lesta, kuna selle pikkus on koguni 3 
meetrit. Võrreldes vanade lestapaatidega võib lestapüügi 
mootorpaate pidada lausa hiiglasteks.

Mootorid, mida paatidele pannakse, võib ka jagada 
erinevatesse gruppidesse. On olemas nii statsionaarseid 
kui ka rippmootoreid. Viimased on eriti head seetõttu, et 
neid saab vajadusel teisaldada. Varasemal ajal oli levinud 
vanade automootorite kohaldamine paatide jaoks. Täna-
päeval kasutatakse neid rohkem arengumaades, näiteks 
Tais, kus vana automootoriga paadile lisatakse ka pikk ja 
kirev ninaosa.

Viimsi Vabaõhumuuseumi Kingu talu elumaja esikus 
on võimalik huvilistel vaadata ehtsat vana paadimooto-
rit. Rannarahva Muuseumis on jätkuvalt üleval ka näitus 
“Paadi elu”.

Maivi Kärginen
Rannarahva Muuseum

VIIMSI KESKKOOL
 võtab uuel õppeaastal tööle

• klassiõpetaja
• põhikooli muusikaõpetaja (asendusõpetaja)
• põhikooli- ja gümnaasiumi keemiaõpetaja 

(osakoormusega)
• eripedagoogi
• psühholoogi

Edukal kandidaadil on:
• täidetud kvalifikatsiooninõuded

• tahe töötada lastega
• väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus

• arvuti kasutamise oskus
• avatus uuendustele

Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus

• elulookirjeldus
• haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid saata hiljemalt 18.05.2012
greta@viimsi.edu.ee  või  Randvere tee 8, 

Haabneeme 74001, Harjumaa
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Aulid, kosklad, vardid, 
hahad – merelinnud 
liiguvad nüüdki suurte 
parvedena, kuid need 
parved on sajanditagus-
te aegadega võrreldes 
hõrenenud. rannarahvale 
on linnupüüs käimine 
ehk linnulaskmine põline 
traditsiooniline tegevus. 

Linnujahil käidi peamiselt lin-
dude rände ajal, eriti sügisel. 
Kuid linde lasti palju ka keva-
del, sest siis, kui sealihapütid 
pärast pikka talve juba tühje-
nema kippusid, oli merelindu-
de liha eriti oodatud toidulisa. 
Kaberneeme mees Eralt Art 
on kirjutanud linnupüüdmisest 
oma kodukandis ja tema mater-
jale olen kasutanud ka selles ar-
tiklis. Harald Aksberg kirjutas 
tuhandetest rände ajal Aksi saa-
rel peatunud merelindudest ja 
sellest, kuidas naabripoiss kord 
ühe pauguga lausa kolm lindu 
lasknud. Väikestviisi linnulask-
mine käis saarel aga aasta ringi 
ja August Luusmanni päevikus 
kordub refräänina “Lasksin ühe 
auli” või “Lasksin koskla”. 

Merelinnujaht andis peale 
liha ka hinnalisi sulgi, mille jä-
rele oli linnas suur nõudmine. 
Kuid linnukütt ei viinud kõiki 
sulgi linna müügile, sest neid 
vajati ka oma peres, eriti peh-
meid talviseid udusulgi pat-
jade valmistamiseks. Linnu-
küttide kodudes olid sageli ka 
aluskotid sulgedest. Selliseid 
aluskotte oli tagavaraks ja neid 
kasutati siis, kui tuli vastu võt-
ta külalisi või rändkaupmehi. 
Rammu saarel murdekogumis-
matkal olnud Evi Tael on kir-
jutanud, kuidas ta 1948. aastal 
ühe saaretalu külalislahkusest 
üllatus. Hommikul mõnusast 

Rannamehed linnupüüs

Naissaare mehed 1912. aasta kevadel Aksi-Kaguotsal linde laskmas. 
Fotograaf August Luusmann seisab, binokkel käes, oma suvemaja 
uksel. Tema kõrval poseerivad Daniel Luther, Oskar bertelson, 
Walafrid rosen, Franz  Matsson ja Isak Luther. 

pehmest sulesängist tõustes 
küsis ta pererahvalt, mis imet 
neil küll selles voodis on. Vas-
tati naljaga pooleks, et kirpa 
seal igatahes ei ole.

Mõisa ajal keelati linnulask-
mine enamuses randades ära. 
Mõis tegi takistusi ka linnu-
laskmispüsside ostmisele. Kuid 
linnud ei jäänud laskmata,  ran-
nakülade mehed sõitsid linnuja-
hile kodust kaugemale – merele 
ja saartele ning tõid püsse salaja 
Soomest. 

Laskevarustuse hoidmiseks 
oli randlasel tavaliselt hülgena-
hast jahikott, karvane nahapool 
väljas. Jahikotis oli püssirohu-
salv ja püssirohumõõt, millega 
mõõdeti laengu tugevust, seal 
oli ka haavlisarv, tongikarp 
ja takud laengu kinnisurumi-
seks. Ettevalmistusega alustati 
päev enne linnupüüle minekut. 
Kontrolliti, et püssirohusalved 
oleksid täis kuiva püssirohtu ja 
et haavleid, tonge ja kuiva tak-
ku oleks külluses. 

Tinast haavleid hakati uue-
mal ajal linnast ostma, kuid 19. 
sajandil valmistati neid kodus. 
Selleks valati tavaliselt õhuke 
kiht sulatina puukarpi. Tina ei 
jäänud karbi külge kinni ja nii 
saadi 2–3 mm paksune tina-
plaat. See lõigati terava noaga 
ribadeks ja seejärel haavlisuu-
rusteks tükkideks. Tinatükid 
valati paja põhjale ja neid hõõ-
ruti lameda ümara kiviga, kuni 
saadi ümarad haavlid. Koipse 
saarel oli elumajade lähedal 
looduses suurem kivi, milles 
oli pajasuurune süvend. Suvel 
valmistasid Koipse saare me-

Linnukütt lastud linnuga, u 
1910. Fotod August Luusmann

hed seal kõik linnujahiks vaja 
minevad haavlid. 

Merelinde meelitati lähe-
male linnukujuliste peibutiste-
ga. Oli lihtsamaid puust välja 
lõigatud ja värvitud linnuku-
jusid, kuid nende peibutusvõi-
me oli nõrk. Paremateks peeti 
topiseid, kus linnu nahk koos 
sulgede ja peaga oli ära võetud, 
kuivatatud, laaste täis topitud 
ja puust lauakesele kinnitatud. 
Kujud valmistati kõikidest jahi-
lindudest. 

 Talvel käidi merelinde küt-
timas reekude ja muude jää-
avauste ümbruses. Püümehel oli 
seljas valgest riidest jahikuub. 
Kuub pidi olema nii suur, et 
seda saaks talveriiete või kasuka 
peale tõmmata ja jääl märkama-
tult lindudele lähedale hiilida. 

Jahipaigaks valiti rand, kus 
tuul puhus mere poolt, et tuul 
lastud linnud randa tooks ja po-
leks tarvis neid paadiga korja-
mas käia. Kui sobiv püügikoht 
leitud, ankurdati peibutised 
merre, rannast sobivasse kau-
gusse. Paat tõmmati kuskil kau-
gemal kaldale, et linnud seda ei 
märkaks, ja asuti laskuvaid linde 
adruvallide või selleks ehitatud 
kivist rinnatise tagant varitse-
ma. Lastud linnud koguti lõpuks 
kokku ja seoti jalgupidi punti.

Merelinnulihal on tugev 
spetsiifiline maitse, kuid ran-
narahvas oskas neist  maitsvaid 
sööke teha. Värskest merelinnu-
lihast keedeti suppi koos kartuli, 
porgandi, pipra ja loorberiga. 
Kui saadi palju linde, siis soolati 
neid kas tervete või poolitatu-
na astjatesse. Saartel oli eriline 
maiusroog ahjus mooritud me-
relinnu praad koos sealiha, kaa-
lika, porgandi ja sibulaga.

Külvi Kuusk
Rannarahva Muuseum

Tallinna-tüüpi mootorpaadi joonis.

Segakoor Viimsi tänab!
Kolmekümnes juubelisünnipäev on möödas ja oleme 
rõõmsad, et kõik laabus. Loodame, et lisasime oma juu-
belikontserdiga killu Viimsi kultuurilukku. Nagu juu-
belikontsertidele omane ei mahtunud ka meie koos 
õnnitlustega tavakontserdi ajaraami.

Õnnitlejatest esinesid meie kontserdil sõpruskollektiivid – 
ühendkoor Jyväskyläst ja  Kangasniemist ning Avinurme pa-
sunapoisid. 

Siiras tänu kõigile, kes meid õnnitlema tulid!
Tahame siinkohal eraldi tänada Viimsi Huvikeskust ja Viim-

si Vallavalitsust nende suurepäraste kingituse eest, millega 
tervitasime ja katsime peolaua kõigile külalistele. Siia lisaksi-
me abivallavanem Jan Trei õnnitluskõne tsitaadi: “Palju õnne 
Viimsi segakoor! Olete andnud Viimsile ja viimsilastele nende 
30 aasta jooksul palju! Ja mina usun, et see on siiski alles veel 
väike algus, sest Viimsi areng on saanud sisse muljetavaldava 
hoo ning küllap kandub ja tegelikult ongi juba kandunud see 
ka Viimsi segakoori.“

Dirigent Vaike Sarn ja koor
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10. aprill 2012 nr 20
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule esitamine: Prangli saar, Kel-
nase küla, kinnistu Bendi-Uuetoa

Detailplaneering algatati Viimsi Vallavoli-
kogu 19.01.2010. a otsusega nr 3 Prangli saare 
üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtots-
tarbe muutmiseks kaitsealusest maast osaliselt 
elamumaaks, eesmärgiga moodustada üks ela-
mukrunt ja määrata ehitusõigus ühe üksikelamu 
ja abihoone ehitamiseks. Detailplaneeringuga 
hoonestamiseks määratud ala asub 2681 m² 
suuruse kinnistu kõrghaljastuseta osal – met-
salagendikul ja elamumaaks määratud krundi 
suurus on 1167 m². Ülejäänud osa kinnistust 
määratakse kaitsealuse maa sihtotstarbega maa-
üksuseks. Planeeritav ala ei asu Prangli hoiualal 
ega Prangli maastikukaitsealal ja kuivõrd Bendi-
Uuetoa detailplaneeringu keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise (KSH) eelhinnangu kohaselt 
ei avalda kavandatav tegevus olulist keskkonna-
mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid 
muudatusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, 
kultuuripärandit ega vara, võttis Viimsi Vallava-
litsus 02.03.2012. a istungil vastu korralduse nr 
124 “Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas 
Bendi-Uuetoa kinnistu detailplaneeringule KSH 
algatamata jätmine”.

Detailplaneering koostati koostöös kinni-
sasja omanikuga ja tehnotrasside valdajatega 
ning detailplaneeringu koostamisel arvestati 
Harju maavanema 06.06.2011. a kirjas nr 2.1-
13k/2082 esitatud ettepanekutega ning täiendati 
detailplaneeringu seletuskirja peatükki 1.2.1 
Seosed Harju maakonnaplaneeringu teemapla-
neeringuga “Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused”. Detailplaneering koos-
kõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega, Tervise-
ameti Põhja talitusega ja Keskkonnaameti Har-
ju-Järva-Rapla regiooniga.

“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ja “Viim-
si valla ehitusmääruse” § 2 punkti 5 alusel ning 
arvestades, et detailplaneering on koostatud sea-
duste ning muude õigusaktide alusel ja vastab 
Prangli saare ruumilise arengu eesmärkidele, sa-
muti lähtudes Vallavolikogu maa- ja planeerimis-
komisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohta-
dest, Viimsi Vallavolikogu,

o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapane-

kule Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas 
kinnistu Bendi-Uuetoa detailplaneering (Viim-
si Valla Arenduskeskus OÜ  projekt nr 21-10), 
millega tehakse ettepanek üldplaneeringu ko-

VIIMSI VALLAVOLIKOgU 
10.04.2012 ISTUNgI õIgUSAKTID 

hase maakasutuse sihtotstarbe osaliseks muut-
miseks maatulundusmaast väikeelamumaaks ja 
määratakse ehitusõigus ühe kuni 7,0 meetri kõr-
guse üksikelamu ja kuni 4,0 meetri kõrguse abi-
hoone ehitamiseks, suurima lubatud ehitusaluse 
pindalaga 160 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) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

10. aprill 2012 nr 21
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku-
le väljapanekule esitamine: Pärnamäe küla, 
Soosepa tee 21

Soosepa tee 21 katastriüksuse detailplanee-
ring algatati Viimsi Vallavolikogu 13.09.2011. 
a otsusega nr 53 üldplaneeringu kohase maa-
kasutuse juhtotstarbe muutmiseks ärimaast 
ühiskondlike hoonete maaks, eesmärgiga püs-
titada 4479 m2 suurusele krundile külakeskuse 
hoone. Detailplaneeringuga määratakse Viimsi 
valla munitsipaalomandis oleva kinnistu siht-
otstarbeks ühiskondlike hoonete maa (100%) ja 
ehitusõigus 1-2 korruselise (2 korruseline hoo-
neosa võib olla 50% ulatuses ehitusalusest pin-
nast) külakeskuse hoone rajamiseks, ehitusaluse 
pindalaga kuni 600 m².

Harju maavanem ei pidanud oma 17.01.2012 
kirjas nr 6-7/284 vajalikuks määrata vastavalt 
“Planeerimisseaduse” § 17 lõike 3 punktile 2 
täiendavaid kooskõlastusi kohalike omavalit-
suste või riigiasutustega. 

Detailplaneering on kooskõlastatud Põhja-
Eesti Päästekeskusega, Harjumaa ja Tallinna 
Tervisekaitsetalitusega, ning olemasolevate ja 
planeeritavate tehnovõrkude valdajatega. De-
tailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisu-
kohtade tutvustamiseks korraldati üks avalik 
arutelu, mis toimus 06.10.2011 Viimsi vallama-
jas, avalikkust teavitati vastavalt planeerimis-
seadusega ette nähtud korrale. 

Eeltoodu alusel ja juhindudes “Planeerimis-
seaduse” § 18 lõikest 1 ning “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” § 2 punkt 4:

o t s u s t a b:
1. Võtta vastu Viimsi vallas Pärnamäe külas 

Soosepa tee 21 katastriüksuse detailplaneering 
(OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus, projekt nr 18-
11) ja vallavalitsusel korraldada detailplaneerin-
gu avalik väljapanek.

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) või esitada 
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

10. aprill 2012 nr 22
Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere 
küla, maaüksus Väike-Kreiukse (endise ni-
mega Kreiukse II)

Planeeritav kinnistu Väike-Kreiukse (Pla-
neeringuala) asub Viimsi vallas Randvere küla 
keskosas endiste aiandusühistute Randvere ja 
Taru naabruses. Planeeringuala piirneb põhjast 
Põldvuti teega, idast Randvere teega, lõunast 
kinnistuga Uus-Kreiukse ning läänest elamu-
krundiga Põldvuti tee 3a. Hoonestamata Planee-
ringuala kinnistusraamatu kohane sihtotstarve 
on maatulundusmaa, mis vastab kehtiva Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu juhtotstarbele.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on 
kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
(Üldplaneering) kohase maakasutuse juhtotstar-

be muutmine maatulundusmaast elamumaaks, 
detailplaneeringu ülesandeks on määrata Pla-
neeringualale elamumaa sihtotstarve, ehitusõi-
gus ning arhitektuursed tingimused üksikelamu 
ehitamiseks ja lahendada tehnilised kommuni-
katsioonid vastavuses “Planeerimisseaduse” 
(PlanS) § 9 sätestatuga.

Planeeringuala Üldplaneeringu kohane juht-
otstarve on maatulundusmaa, Üldplaneeringu 
teemaplaneeringu “Viimsi valla üldiste ehitus-
tingimuste määramine. Elamuehituse põhimõt-
ted” (Elamuehituse Teemaplaneering) punkti 4.1 
kohaselt peavad kõik elamud asuma üldplanee-
ringuga määratud elamumaal. Üldplaneeringu 
teemaplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja ro-
hevõrgustik” (Rohevõrgustiku Teemaplaneerin-
gu) kohaselt asub Planeeringuala rohevõrgustiku 
puhverala äärealal. Puhverala on Rohevõrgustiku 
Teemaplaneeringus määratud tuumalade tugiala-
sid ja astmelaudu ümbritsevaks üleminekualaks, 
leevendavaks alaks intensiivse inimtegevuse 
surve ja rohevõrgustiku teiste elementide vahel. 
Nagu ülalpool mainitud, oli detailplaneeringu 
eesmärgiks Planeeringuala maakasutuse muut-
mine maatulundusmaast elamumaaks ja ülesan-
deks ehitusõiguse määramine ühe üksikelamu 
ehitamiseks, et võimaldada kinnisasja omanikul 
kasutada Planeeringuala omale kodu rajamiseks. 

Üldplaneeringute muutmise otsustamisel 
mainitud eesmärgi täitmiseks lähtuti asjaolust, 
et Planeeringuala paikneb puhverala äärealal, 
teedevõrgu suhtes soodsas asukohas – Randvere 
tee ja Põldvuti tee ristumiskohal, olemasoleva 
hoonestusega endise aiandusühistu, praeguse 
elamuala vahetus naabruses, moodustades vii-
masega ruumiliselt orgaanilise terviku. Samuti 
võeti arvesse, et Planeeringualal ei leidu kaits-
tavaid looduskooslusi, ei tegelda katastriüksuse 
sihtotstarbele kohase põllumajandustegevusega 
ja 2323 m² suurusele krundile taotleti ehitusõi-
gust üksnes ühe hoone ehitamiseks. Kaalutluse 
tulemusena jõuti järeldusele, et kavandatav te-
gevus ei avalda ümbritsevale loodus- ega elu-
keskkonnale negatiivset mõju ja positiivne on 
see, et Viimsi vallaga seob oma tuleviku uus 
noor perekond.

Detailplaneeringu algatas Viimsi Vallavo-
likogu 18.01.2011. a otsusega nr 3, kuivõrd 
detailplaneeringu, mis sisaldab üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut, algatamise otsustamine 
kuulub “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitus-
määrus) § 2 punkti 2 kohaselt vallavolikogu 
pädevusse. Detailplaneeringu koostamise kor-
raldajaks oli PlanS § 10 lõike 6¹ punkti 2 alusel 
kohalik omavalitsus – vallavalitsus.

Informatsioon detailplaneeringu algatami-
se kohta avaldati 28.01.2011 ilmunud ajalehes 
“Viimsi Teataja” ja 01.04.2011 ilmunud ajalehes 
“Harju Elu”, samuti valla veebilehel, aadressil: 
www.viimsivald.ee. 03.10.2011 korraldati Viim-
si vallamajas vastavalt PlanS ettenähtud korrale 
detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisu-
kohti tutvustav avalik arutelu. Detailplaneering 
koostati koostöös Planeeringuala omanikuga, 
olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside 
valdajatega ning kooskõlastati Maanteeameti 
Põhja regiooniga ja Põhja-Eesti Päästekesku-
sega. Harju maavanem 26.09.2011. a kirjaga nr 
2.1-13k/361 ei pidanud vajalikuks täiendavaid 
kooskõlastusi detailplaneeringule määrata. De-
tailplaneering võeti vastu Ehitusmääruse § 2 
punkti 5 alusel Viimsi Vallavolikogu 8.11.2011. 
a otsusega nr 74 ja perioodil 28.11.211 – 
25.12.211 korraldati Viimsi vallamajas detail-
planeeringu avalik väljapanek. Teated avaliku 
väljapaneku kohta avaldati 18.11.2011 ilmunud 
ajalehes “Viimsi Teataja” ja samal kuupäeval 
ilmunud ajalehes “Harju Elu”, lisaks avaldati 
informatsioon koos detailplaneeringuga valla 
veebilehel. Avalikust väljapanekust informeeri-
ti ka puudutatud isikuid, kellele edastati vasta-
vasisulised tähtkirjad. Avalikul väljapanekul ei 
esitatud detailplaneeringu kohta kirjalikke ette-
panekuid ega vastuväiteid. Viimsi Vallavalitsus 
esitas detailplaneeringu 12.01.2012. a kirjaga 

nr 10-10/193 maavanemale PlanS § 23 lõike 3 
punktide 1 – 3 ja lõike 6 alusel nõusoleku saa-
miseks liigilt üldisemate planeeringute muutmi-
seks ning heakskiidu saamiseks detailplaneerin-
gu kehtestamiseks. Harju maavanem nõustus 
26.02.2012. a kirjaga nr 6-7/1052 muudatustega 
üldplaneeringutes ja andis heakskiidu detailpla-
neeringu kehtestamiseks.

Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi 
ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, “Planee-
rimisseaduse” § 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 Randvere kü-

las maaüksuse Väike-Kreiukse (endise nimega 
Kreiukse II) detailplaneering (ETuI KODU pro-
jekt töö nr 01/11), millega muudetakse kinnis-
tu maakasutuse sihtotstarve maatulundusmaast 
elamumaaks ja kehtestatakse vastav muudatus 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus ning 
määratakse eelnimetatud kinnistu ehitusõigus 
ühe üksikelamu ehitamiseks, kõrgusega kuni 
8,0 meetrit ja suurima lubatud ehitusaluse pind-
alaga kuni 350 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

10. aprill 2012 nr 23
Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti 
küla, kinnistud Uuesauna III ja Uuesauna IV

I. Planeeritava ala asukoht, detailplaneerin-
gu koostamise eesmärk ning ülesanne, pädevus 
ja menetlus.

Planeeritavad kinnistud Uuesauna III ja 
Uuesauna IV (Planeeringuala Kinnistud) on ta-
sase reljeefiga lage looduslik rohumaa, mis asub 
Viimsi vallas Metsakasti külas Randvere teest 
lõunas ja on ümbritsetud jätkuvalt riigi oman-
dis olevate maadega, elamukruntidega Uuetalu, 
Randvere tee 174, Jäätma tee 1, Taganiidu tee 34 
ja Taganiidu tee 36 ning kinnistutega Metsakasti 
IX, Vana-Jäätma I ja Taganiidu tee 32. Ühen-
dus Randvere teega toimub Jäätma tee kaudu, 
millega kinnistu Uuesauna IV edelast piirneb. 
Planeeringuala Kinnistute sihtotstarve vastavalt 
kinnistusraamatule on maatulundusmaa, Viimsi 
valla mandriosa üldplaneeringu (Üldplaneering) 
kohaselt on kinnistu Uuesauna III maakasutuse 
juhtotstarveteks osaliselt perspektiivne väikee-
lamute maa ja osaliselt looduslik rohumaa, kin-
nistu Uuesauna IV paikneb tervikuna perspek-
tiivse väikeelamute maa juhtotstarbega alal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on elamukvartali ja rohevõrgustiku koridori 
planeerimine, juurdepääsude ja tehnilise taris-
tu lahendamine. Detailplaneeringu ülesandeks 
on jagada Planeeringuala Kinnistud, määrata 
moodustatavate katastriüksuste piirid ja sihtots-
tarbed kavandatavatele elamukruntidele, teedele 
ja rohealale, samuti ehitusõigus ja arhitektuur-
sed tingimused elamute ehitamiseks, vastavuses 
“Planeerimisseaduse” (PlanS) § 9 lõigetes 2–8 
sätestatuga.

Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehi-
tusmääruse” (Ehitusmäärus) § 2 punkti 2 alu-
sel vallavolikogu 11.09.2007. a otsusega nr 83, 
kuivõrd detailplaneering on osaliselt Üldpla-
neeringut ja Üldplaneeringu teemaplaneeringut 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami-
ne. Elamuehituse põhimõtted” (Elamuehituse 
Teemaplaneering) muutev – detailplaneeringuga 
tehakse ettepanek muuta perspektiivne väikee-
lamute maa osaliselt looduslikuks haljasmaaks 
Üldplaneeringu teemaplaneeringuga “Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohevõrgustik” (Rohevõr-
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gustiku Teemaplaneering) kavandatud rohevõr-
gustiku koridori planeerimiseks ja Elamuehituse 
Teemaplaneeringu muutmiseks planeeritavate 
elamukruntide vähima lubatud suuruse osas – 
kaksikelamute ja kolme boksiga ridaelamute 
krundid planeeriti 1800 m² asemel 1100 m² suu-
rused, seitsme boksiga ridaelamu krundid 4200 
m² asemel 3566 m² ja 3780 m² ning üheksa bok-
siga ridaelamu krunt 5400 m² asemel 4537 m². 
Samuti lubati suurendada Elamuehituse Tee-
maplaneeringuga määratud kaksikelamukrunti-
de täisehitust 25 %-lt ca 36 %-ni ja vähendada 
hoonete kaugust krundi piirist 7,5 meetrilt 5,0 
meetrini. Detailplaneeringuga kavandati kokku 
kuus ridaelamut ja seitse kaksikelamut.

Detailplaneeringule ei koostatud keskkonna-
mõju strateegilist hindamist, sest Eesti Loodu-
se Infosüsteemi andmebaasi kohaselt ei paikne 
planeeringualal ega selle lähiümbruses Natura 
2000 võrgustiku alasid, kaitselasid, hoiualasid, 
püsielupaikasid, kaitstavate liikide elupaikasid 
ega kaitstavaid looduse üksikobjekte. Lisaks ei 
avalda kavandatud tegevus eeldatavalt olulist 
mõju ega põhjusta keskkonnas pöördumatuid 
muutusi, ei sea ohtu inimese tervist, heaolu, 
kultuuripärandit ega vara. Detailplaneeringu 
koostamise korraldajaks oli PlanS § 10 lõike 6¹ 
punkti 2 alusel kohalik omavalitsus – vallava-
litsus.

Informatsioon detailplaneeringu algata-
mise kohta avaldati ajalehes Viimsi Teataja 
(28.09.2007), samuti valla veebilehel www.
viimsivald.ee. Detailplaneering koostati koos-
töös Planeeringuala Kinnistute omanikega, 
olemasolevate ja kavandatavate tehnotrassi-
de valdajatega ning kooskõlastati Põhja-Eesti 
Päästekeskusega, Tervisekaitseinspektsiooni 
Tallinna Tervisekaitsetalitusega, Harju Maa-
parandusbürooga, Maa-ametiga ja Harjumaa 
Keskkonnateenistusega. Harju maavanem ei 
pidanud vajalikuks detailplaneeringule täienda-
vaid kooskõlastusi riigiasutustega määrata (vt 
13.04.2009. a kiri nr 2.1-13/1866) ja detailpla-
neering võeti vastu Ehitusmääruse § 2 punkti 5 
alusel Viimsi Vallavolikogu 15.09.2009. a ot-
susega nr 68, misjärel korraldati Viimsi valla-
majas perioodil 19.10.2009 – 15.11.2009 avalik 
väljapanek. Teated avaliku väljapaneku kohta 
avaldati ajalehtedes Viimsi Teataja (09.10.2009) 
ja Harju Elu (02.10.2009), lisaks avaldati info 
koos detailplaneeringuga valla veebilehel ning 
tähtkirjadega teavitati puudutatud isikuid. Ava-
likul väljapanekul esitati detailplaneeringu 
kohta kolm kirjalikku vastuväidet – naaberkin-
nisasja Randvere tee 174 omanik ei nõustunud 
sellega, et detailplaneeringuga oli lahendamata 
tema krundil asuva elamu drenaaži ühendamise 
võimalus pärast olemasoleva drenaažisüsteemi 
likvideerimist, millega kaasneb reaalne oht liig-
vee sattumiseks elamu all olevasse keldrisse. 
Mitmed isikud olid ühiselt esitatud vastuväites 
arvamusel, et detailplaneeringuga lubatud ma-
hus elamuehitus on vastuvõetamatu ning tegid 
ettepaneku mitte muuta kehtivaid üldplaneerin-
guid ega kehtestada detailplaneeringut esitatud 
kujul. Samal seisukohal oli ka Metsakasti küla 
elanike nimel vastuväite esitanud külavanem, 
kes lisaks oli seisukohal, et detailplaneeringuga 
kavandatu ei ole kooskõlas Viimsi valla Arengu-
kavaga aastani 2029 ja on vastuolus kvaliteetse 
ja tasakaalustatud asustussüsteemi planeerimise 
põhimõtetega ning juhtis tähelepanu Jäätma tee 
väljaehitamisega seotud küsimuste lahendamata 
jätmisele ning tegi ettepaneku detailplaneerin-
gut esitatud kujul mitte kehtestada. Vastavalt 
PlanS sätestatud korrale andis vallavalitsus 
vastuväidete esitajatele oma seisukohad ja kor-
raldas detailplaneeringu avaliku arutelu. Ava-
likkust informeeriti ajalehtede Viimsi Teataja 
(10.09.2010) ja Harju Elu (10.09.2010) vahen-
dusel. Avaliku arutelu tulemusena loobus Rand-
vere tee 174 omanik vastuväitest (vt 23.09.2010. 
a kiri nr 10-7/2523), kuivõrd drenaaži lahendust 
korrigeeriti talle sobivaks. Jäätma tee korrigee-
ritud lahendusega arutelust osavõtjad nõustusid, 

kuid ülejäänud vastuväited jäid lahendamata, 
sest jätkuvalt peavad külaelanikud vastuvõeta-
matuks planeeritavat hoonestustihedust ja piir-
konda sobimatute kaksik- ja ennekõike ridaela-
mute ehitusõiguse planeerimist.

Vallavalitsus oli lahendamata vastuväidete 
suhtes seisukohal, et rohevõrgustiku erinevate 
struktuurielementide sidususe tagamine, mida 
võimaldab rohekoridori planeerimine Planee-
ringuala Kinnistutele, kaalub üle hoonestus-
tiheduse suurendamisega ja kavandatava ela-
mukvartali monofunktsionaalsusega kaasneda 
võiva negatiivse mõju, mistõttu ei pidanud val-
lavalitsus vajalikuks detailplaneeringu lahen-
dust muuta. Vallavalitsus esitas detailplanee-
ringu 8.10.2010. a kirjaga nr 10-7/2678 Harju 
maavanemale PlanS § 26 kohase järelevalve 
teostamiseks. Harju maavanem 5.01.2011. a 
kirjas nr 2.1-13k/66 nõustus detailplaneeringu 
seletuskirja punktis 2.1 toodud Elamuehituse 
Teemaplaneeringu muutmisega ja andis detail-
planeeringule oma heakskiidu, lähtudes eeskätt 
planeeringualal Rohevõrgustiku Teemaplanee-
ringu realiseerimise vajadusest, põhjendades 
seda järgnevalt: Detailplaneeringuga on ette 
nähtud 19 456 m² suuruse maa-ala reserveeri-
mine Rohevõrgustiku Teemaplaneeringu kohase 
Viimsi valla rohealade ja Pirita jõeoru maasti-
kukaitseala ühendava rohekoridori tarbeks. Ilma 
selleta pole võimalik rohekoridori toimimist ta-
gada. Selleks tegi vallavalitsus ettepaneku pla-
neerida vähemalt 1/3 Üldplaneeringuga elamu-
maaks määratud alast ehitusõiguseta rohealaks, 
tingimusel, et rohekoridori planeerimise tõttu 
saamata jäänud ehitusõigus kompenseeritakse 
rohevõrgustikust väljajääval maa-alal. See kok-
kulepe võimaldas kohalikul omavalitsusel pla-
neerida rohevõrgustiku koridori erakinnistutele, 
mis kehtiva Üldplaneeringu kohaselt oli osali-
selt reserveeritud elamumaaks. Rohevõrgustiku 
Teemaplaneeringu elluviimise tagamine on nii 
kohalik kui ka avalik huvi, mis antud juhul on 
väga kaalukas asjaolu.

Samas palus maavanem tungivalt kohali-
ku omavalitsuse volikogu siiski enne detail-
planeeringu kehtestamist veelkord kaaluda 
Planeeringuala Kinnistutel elamuehituse vä-
hendamise võimalust, viidates Viimsi valla 
sotsiaalse infrastruktuuri ja liikluskoormusega 
seotud probleemidele, sedastades, et planeeri-
misseaduse eesmärk on muuhulgas tagada või-
malikult paljude ühiskonnaliikmete vajadusi ja 
huvisid arvestavad tingimused säästva ja tasa-
kaalustatud ruumilise arengu kujundamiseks, 
ruumiliseks planeerimiseks, maakasutuseks 
ning ehitamiseks.

Vallavolikogu nõustus maavanema ettepa-
nekuga ning hoonestustiheduse vähendamiseks 
likvideeriti detailplaneeringust ridaelamute 
ehitusõigus. Käesoleva otsusega kehtestatava 
avaliku väljapaneku järgselt korrigeeritud de-
tailplaneeringuga on kavandatud Planeeringu-
ala Kinnistutele kokku 21 kaksikelamukrunti, 
ülalloetletud vastuolud üldplaneeringutega aga 
jäävad endiselt detailplaneeringusse.

Enne detailplaneeringu avalikule väljapane-
kule esitamist ja “Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33 alusel 
vallavolikogule kehtestamiseks esitamist sõlmis 
vallavalitsus planeeringuala kinnistute omani-
kega notariaalse võlaõigusliku lepingu kinnis-
tute jagamise tulemusel tekkivate kinnistute 
tasuta võõrandamise kohta ja sellega seonduva 
kokkuleppe tee rajamiseks. Lepingu tõestas 
28.04.2011 Tallinna notar Priidu Pärna ja on 
registreeritud notari ametitegevuse raamatu re-
gistris numbriga 1026.

Detailplaneeringu menetluse käigus avalikul 
väljapanekul esitatud vastuväidete arvesse võt-
mise tulemusel korrigeeritud detailplaneering 
ja kokkulepped on fikseeritud Viimsi valla ja 
Planeeringuala Kinnistute omanike vahel sõl-
mitud lepingus “Varem sõlmitud lepingu muut-
mise leping”, mille tõestas 29.02.2012 Tallinna 
notar Priidu Pärna asendaja Signe Lehtme ja on 

registreeritud notari ametitegevuse raamatu re-
gistris numbriga 506.

Lepingu sisuks on detailplaneeringu alusel 
kinnistute jagamise tulemusel tekkivate rohe-
koridoride katastriüksuste moodustamine, pla-
neeritava transpordimaa sihtotstarbega katastri-
üksuste moodustamine ja tasuta võõrandamine 
Viimsi valla omandisse ning lepingu esemeks 
olevate teede ja Jäätma tee väljaehitamise ko-
hustus.

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

II. Üldisemate planeeringute muutmise põh-
jendused.

Nagu I osas selgitati, tehakse detailplanee-
ringuga ettepanek Üldplaneeringu ja Elamuehi-
tuse Teemaplaneeringu muutmiseks. Detailpla-
neeringu elluviimisel rajatakse Planeeringuala 
Kinnistutele maksimaalselt nelikümmend kaks 
eluasemekohta, millega lisandub Metsakasti kü-
lasse arvestuslikult 147 elanikku. Samas ei vasta 
detailplaneeringu lahendus täielikult elukesk-
konna tasakaalustatud planeerimise põhimõte-
tele – Planeeringuala Kinnistutele kavandatava 
elurajooni hoonestustihedus on vaatamata de-
tailplaneeringu korrigeerimisele endiselt üle-
määra suur ega ole kooskõlas Elamuehituse 
Teemaplaneeringu üldise eesmärgiga, aeglusta-
da Viimsi vallas elamuehituse tempot, et tagada 
põlistele vallaelanikele kvaliteetne, turvaline 
ja rahulik elukeskkond. Puuduvad ka lastele 
vajalikud mänguväljakud ja spordiplatsid, mis 
tõstaksid planeeritava ala väärtust tulevase elu-
keskkonnana. Seega võib öelda, et detailplanee-
ring ei arvesta sotsiaalse ja kultuurilise kesk-
konna suundumusi ja vajadusi. Siinkohal on aga 
oluline rõhutada, et Planeeringuala Kinnistute 
detailplaneeringu algatas vallavolikogu selleks, 
et Üldplaneeringut ja Elamuehituse Teemapla-
neeringut eelviidatud kinnistute ulatuses muu-
ta. Üldisemate planeeringute muutmine polnud 
siiski eesmärk omaette, vaid vastastikuse järe-
leandmise teel saavutatud kokkuleppe täitmi-
seks kujunenud põhjendatud vajadus. Nimelt, 
aladele, mis Üldplaneeringu kohaselt asuvad 
perspektiivsel väikeelamute maal, on äärmiselt 
oluline reserveerida nii suur maa-ala kui või-
malik rohelise võrgustiku koridorina. Viimsi 
valla rohevõrgustiku sidususe tugevdamiseks 
on eriti oluline tagada valla rohealade ühendus 
Pirita linnaosaga – Pirita jõeoru maastikukaitse-
alaga. Planeeringuala Kinnistutele kavandatava 
loodusliku haljasmaa puhul on tegu peamise ja 
väga olulise Viimsi valla ja naabervaldade ro-
hevõrgustiku sidusust võimaldava koridoriga, 
mistõttu tegi vallavolikogu ettepaneku planee-
rida Rohevõrgustiku Teemaplaneeringuga ja 
detailplaneeringuga vähemalt 1/3 Üldplaneerin-
guga elamumaaks reserveeritud alast ehitusõi-
guseta rohealaks ehk rohekoridoriks. Selle tin-
gimusega, viidates kehtivale Üldplaneeringule, 
Planeeringuala Kinnistute omanikud ei nõus-
tunud ja seetõttu tuli vallal leida kompromiss. 
Läbirääkimiste tulemusena nõustusid kinnistute 
omanikud mitte vaidlustama samal ajal koosta-
misel olnud Rohevõrgustiku Teemaplaneeringut 
ja sellega perspektiivsele elamumaale kavanda-
tavat rohekoridori, tingimusel, et rohekoridori 
planeerimise tõttu saamata jäänud ehitusõigus 
kompenseeritakse detailplaneeringuga rohevõr-
gustikust väljajääval maa-alal. See kompromiss 
eeldas Üldplaneeringu ja Elamuehituse Teema-
planeeringu muutmist. Vallavolikogu kaalus 
asja otsustamisel muid võimalikke lahendus-
variante, kuid asus seisukohale, et alternatiive 
rohekoridori planeerimiseks pole ja rohevõr-
gustiku erinevate struktuurielementide sidususe 
tagamine kaalub üle hoonestustiheduse suuren-

damisega ja planeeritava elurajooni monofunkt-
sionaalsusega kaasneda võiva negatiivse mõju. 
Ruumiline planeerimine hõlmab muuhulgas ka 
looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumu-
si ja vajadusi, mis antud olukorras osutus muu-
dest aspektidest kõige olulisemaks.

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

o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Metsakasti kü-

las kinnistute Uuesauna III ja Uuesauna IV de-
tailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ 
projekt nr 38-07), millega muudetakse nimeta-
tud kinnistute üldplaneeringu kohane maaka-
sutuse juhtotstarve perspektiivsest elamumaast 
osaliselt looduslikuks haljasmaaks ja kehtesta-
takse vastav muudatus Viimsi valla mandriosa 
üldplaneeringus ning vähendatakse planeerin-
guala ulatuses üldplaneeringu teemaplaneeringu 
“Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määrami-
ne. Elamuehituse põhimõtted.” kohast elamute 
ehitamise kauguse tingimust krundi piirist 7,5 
meetrilt 5,0 meetrile ja suurendatakse kaksike-
lamute kruntide täisehituse protsenti 25%-lt 
kuni 36%-ni ja vähendatakse planeeritavate 
kaksikelamukruntide vähimat lubatud suurust 
1800 m²-lt 1100 m²-le. Ehitusõigus määratakse 
21 kaksikelamu ehitamiseks, suurima lubatud 
ehitusaluse pindalaga 400 m² ja kõrgusega 8,5 
meetrit.

2. Käesoleva otsuse jõustumisega kii-
ta heaks Uuesauna III kinnistu (registriosa nr 
9819302) ja Uuesauna IV kinnistu (registriosa 
nr 9005902) omanikega 28. aprillil 2011 sõlmi-
tud notariaalne võlaõiguslik leping kinnistute 
jagamise tulemusel tekkivate kinnistute tasuta 
võõrandamise kohta ja sellega seonduv kokku-
lepe tee rajamiseks (registreeritud notari ame-
titegevuse raamatu registris numbriga 1026) ja 
29. veebruaril 2012 sõlmitud varem sõlmitud 
lepingu muutmise leping (registreeritud notari 
ametitegevuse raamatu registris numbriga 506).

3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

10.04.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 9 Viimsi valla haridusasutuste direktorite 
vaba ametikoha täitmiseks korraldatava ava-
liku konkursi tingimuste ja korra kehtesta-
mise delegeerimine vallavalitsusele
nr 10 Viimsi valla kalmistute kasutamise ees-
kiri
nr 11 Viimsi vallale kuuluva kinnisvara ka-
sutusse andmisest tulenevate ülesannete de-
legeerimine

10. aprill 2012 nr 10
Viimsi valla kalmistute kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 
ja “Kalmistuseaduse” § 7 lõike 1 alusel.

1. peatükk
ÜLDOSA
§ 1. Üldsätted
(1) Viimsi valla kalmistute kasutamise eeski-

ri (edaspidi eeskiri) reguleerib Viimsi valla hal-
dusterritooriumil asuvate Viimsi valla omandis 
olevate, usulisele ühendusele kuuluvate ja riigi 
maal asuvate kalmistute haldamist ja kasutamist 
tulenevalt kalmistuseadusest. Eeskiri on kohus-
tuslik kõigile kalmistul viibivatele isikutele ja 
matmiskoha kasutajatele. 

(2) Lisaks eeskirjas sätestatule lähtutakse 
eeskirja täitmisel kalmistuseadusest, Viimsi 
valla heakorra eeskirjast ja Viimsi valla avaliku 
korra eeskirjast.

Järgneb lk 13 
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Vello Jõgisoo
HOL-i juhatuse esimees

K aheksa aastat on pikk 
aeg. Eriti poliitikas ja po-
liitikutele – kunagi ei 

tea, kes su tooli vennaarmu 
tundmata alt tõmbab või kes tu-
gitooli istumiseks asemele lük-
kab.

Teist varianti esineb muidugi 
tunduvalt vähem. Ikka on jäänud 
mulje, et üks õige Eesti poliitik – 
olgu tegu siis riigi või omavalit-
suse esindajaga – tahab istuda 
mitmel toolil korraga. Õnneks 
pole mitte igal pool ja igas orga-
nisatsioonis need asjad just päris 
nii.

Näiteks Harjumaa Omavalit-
suste Liidus ehk lühidalt öeldes 
HOLis. Julgen seda üsnagi kind-
lalt väita – olen teist koosseisu 
HOL-i juhatuses, esimest koos-
seisu juhatuse esimees. Kokku 
kaheksa pikka aastat.

Tagasivaatena võin öelda, et 
minu esimesed aastad HOL-is 
sarnanesid esimesena kirjeldatud 
variandiga – elu oli täis poliitilisi 
ootamatusi. Liitu ei kuulunud 
mitmed omavalitsused – Loksa, 
Paldiski, Tallinn. Oli ka teisi, kes 
kord liitusid ja siis jälle irduda 
otsustasid. Trend oli aga selgelt 
välja joonistunud – HOL-i ei 
kuulunud keskerakondlikud 
omavalitsused.

Endine keskparteilasest riigi-
kogulane Värner Lootsmann, 
saades aga maavanemaks, tõi se-
ni kõrvaltvaatajatena püsinud 
omavalitsused Harjumaa Oma-
valitsuste Liitu. Vanarahvas teab, 
et purgi meega kaasneb alati ka 
lusikatäis tökatit. 

Sellega tahan öelda, et peale 
keskerakondlike omavalitsute lii-
tumist läks meil sisemiseks polii-
tiliseks võitluseks, kõigile sai 
järsku väga oluliseks, kes kellega 
käib, mitte enam ühis- või piir-
kondlikud huvid. Paljuski just 
selle tõttu avaldati umbusaldust 
tollasele juhatuse esimehele, re-
formierakonda kuuluvale Raasi-
ku vallavanemale Andre Sepale. 
Asemele sai keskerakondlane, 
Viimsi vallavanem Urmas Aru-
mäe. 

Leidsime kompromissi
Peale viimaseid valimisi 

2009. aastal, kui saime aga voli-
kogus teha kokkuleppe, et juha-
tusse kuuluvad kõigi kolme suu-
re erakonna – Reformierakonna, 
IRLi ja Keskerakonna 3 liiget, on 
lõppenud ka poliitilised nägele-
mised.

Olgu vaid üks näide – kui 
IRLi esindanud Keila valla voli-
kogu esimees Heiko Raamat sai 
lahti oma valitavast ametist ja ei 
kuulunud seega ka enam HOL-i 
juhatusse, leidsime poliitiliste 
läbirääkimiste korras võimaluse 
valida juhatusse taas IRL-i esin-
daja. 

Sellised poliitilised nüansid, 
teineteisega arvestamine on loo-
nud organisatsioonis tõsise töö-
meeleolu; me ei mõtle probleem-
seid küsimusi arutades enam sel-

lele, kes millisesse erakonda 
kuulub, kes kellega käib. Mõtle-
me – mis on kasulik meile kõigi-
le, ja seega Harjumaale; mis on 
kasulik piirkonnale, mis vallale. 

Keegi ei lahku enam nõupida-
miselt, rusikas taskus. See on 
ehk viimase koosseisu olulisim 
töövõit organisatsioonis, mille 
nimi on Harjumaa Omavalitsuste 
Liit.

Täna pole ka enam hirmu, et 
keegi liidust välja astuks, tõde-
des, et küll ülejäänud 23 liiget ka 
tema asja ära ajavad. Ajavad 
küll, aga kas ikka nii hästi, kui 
lahkuja oleks oodanud. On aru 
saadud, et ühistegevuses on 
jõud. Aga et jõud tekiks, tuleb 
sellesse ka panustada. 

Kuulda ei võeta
Mida oleme 24 omavalitsuse 

jõuga ära teinud? Seda on palju: 
ühistranspordikeskuse loomine, 
Haiba lastekodu ehitus ja toeta-
mine, oma kompetentsikeskuse 
ehk Omavalitsusmaja ehitamine, 
omavalitsuste teenuste standar-
dite väljatöötamine, Tallinna 
piirkonna arenguprogrammi loo-
mine. Las kirjutavad meie tege-
mistest tänases juubelilehes tub-
lid kolleegid.

Mina räägiksin hoopiski sel-
lest, mis meil kõige paremini õn-
nestunud pole. Poliitilises üks-
meeles oleme Riigikogule üle 
andnud mitmeid ühiseid seisu-
kohti väljendavad dokumendid. 
Need puudutavad nii omavalit-
suste rahastamist, haridusküsi-
musi kui teisi tähtsaid problee-
me. 

Võiks ju mõelda – need on 
24 Harjumaa omavalitsuse ühi-
sed seisukohad, vaatamata selle-
le, milline erakond üht või teist 
omavalitsust parasjagu juhib. 

Pöördumistes on leitud poliitiline 
konsensus. Meie 24 omavalitsu-
sest üheksa on Eesti kümne jät-
kusuutlikuma omavalitsuse seas. 
Järelikult on meie ühistes seisu-
kohtades nii poliitiline konsensus 
ja kompetents. Kas meid on Rii-
gikogu komisjonides kuulda võe-
tud?

Paraku tuleb tõdeda: tänase-
ni on Toompeal otsitud rohkem 
põhjendusi, miks meie arvamust 
mitte kuulata kui võimalust sel-
lega tegelda. 

Keegi ei lahku enam 
nõupidamiselt, rusikas 
taskus.

Nii et käegakatsutavat tule-
must meie ettepanekutest Riigi-
kogus pole olnud. Kolm võima-
lust – kas pole meie lobitöö üle-
val Toompeal piisavalt hea, ma-
janduslik olukord omavalitsustes 
on veel küllalt kehv või pole 
meie argumendid piisavalt põh-
jendatud, et meid kuulda võe-
taks.

Olen aga kindel – kui meie 
arvamust valitseva koalitsiooni 
poolt jätkuvalt eiratakse, polegi 
meil vaja lobitööd teha , küll elu 
teeb seda meie eest. Võimu või-
vad võtta need – esimesed mär-
gid on juba õhus –, kes rahvast 
kuulda tahavad. 

Rohkem algatusi
See ei tähenda, et me valitsu-

sega läbi ei saaks. Riigivõimu 
esindaja maakonnas on maava-
litsus. Meie suhted maavalitsu-
sega on head. Nad usaldavad 
meid niivõrd, et annavad oma 
funktsioone meile järjest üle – 

HOL-i korraldada on nüüd maa-
konna kultuuri- ja spordielu, ra-
hastatakse õpilaste aineolümpiaa-
de ja ühisüritusi. Eks see olegi 
normaalse ühiskonna tunnus – 
vähem riiki, rohkem kodaniku-
ühiskonda. Peaasi, et see riik pä-
ris otsa ei saaks. Et jätkuks ikka 
jõudu üleval pidada korrakaits-
jaid ja päästjaid, rahastada hari-
dust.

Samas käivad ka mõttetalgud, 
et Harjumaa Ettevõtlus ja Aren-
duskeskus siduda tihedamalt 
HOL-iga. Kord on neid probleeme 
juba arutatud, siis lõppes kõik 
HEAK-i emafirma EAS-i vastusei-
su tõttu. Nüüd on aga sealgi ha-
katud mõtlema, et miks mitte si-
duda HEAK Harjumaa kompe-
tentsikeskuse, omavalitsuste lii-
duga. Seda enam, et see liit aina 
tugevamaks muutub.

Et see nii läheb, näitavad kas 
või mitmed ühinemismõtted eri-
nevates omavalitsustes. Ühinemi-
se üle mõlgutatakse mõtteid Ko-
sel ja Kõuel, Keila linnas ja vallas, 
plaane peetakse Sauel. Mida tu-
gevamad on omavalitsused, seda 
tugevam on aga meie liit.

Seepärast ei saa ma kiitmata 
jätta meid kõiki. Me pole sünnilt 
küll esimene omavalitsusliit taas-
iseseisvunud Eestis, olime järje-
korras kaheksas, aga oma tegu-
delt oleme kindlalt esimene.

Selles on erilised teened 
meie endisel maavanemal Värner 
Lootsmannil, kes oskas kõik 
omavalitsused koondada, ja ka-
dunud Orm Valtsonil, tänu kelle 
ettenägelikkusele sündis meie 
oma kodu, tänane kompetentsi-
keskus. Hea koostöö eest tänud 
ka meie praegusele maavanemale 
Ülle Rajasalule. Üksmeel ja kom-
pentsus, need on meie tugevuse 
alused.

Üksmeel ja kompetentsus 
on meie tugevus

Riigivõimu esindaja maakonnas on maavalitsus. HOL-i suhted maavalitsusega on head. Nad usaldavad 
omavalitsusliitu niivõrd, et annavad oma funktsioone järjest üle. Pildil Vello Jõgisoo ja maavanem Ülle 
Rajasalu. Vello Tamm
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PILK AJALUKKU

 19. mail 2010 lõigati 
läbi lint Harjumaa Omava-
litsuste Liidu vastvalminud 
büroohoone ukselt. Maja, 
mida kaua-kaua plaaniti ja 
siis kiiresti ehitati, on val-
mis, kirjutas 22. mai Harju 
Elu.

Ülo Russak
ylo@harjuelu.ee

Ühe katuse alla kolisid toona 
Harjumaa Omavalitsuste Liit, 
Eesti Maaomavalitsuste Liit, Har-
jumaa Ettevõtlus- ja Arenduskes-
kus ja Eestimaa külade liikumine 
Kodukant.

Moodustus omamoodi oma-
valitsuste teabekeskus, esimene 
Eestimaal.

Enne aga kui linti läbi lõiga-
tud sai, pidi iga kohaletulnud 
omavalitsusjuht istutama maja 
taha parkimisplatsi servale män-
niistiku – sümboliseerimaks ka 
tulevikus omavalitsuste hulgas 
valitsevat üksmeelt ja visadust.

Ühise meele ja koostööta po-
leks see maja kerkinud, visadu-
seta mitte kunagi valmis saanud. 
Eriti siis, mil nii mitmegi omava-
litsuse eelarves kroon krooni ta-
ga nutab, märkis HOL-i juhatuse 
esimees Vello Jõgisoo.

Ühise meele ja 
koostööta poleks see 
maja kerkinud.

Saue linnapea, endine maa-
vanem Orm Valtson (tänaseks 
manalamees) ütles Harju Elule: 
“Siit majast peab oma muredele 
tuge leidma iga Harjumaa elanik, 
olgu ta siis vallavanem või oma 

ettevõttega alustav ettvõtja. 
Usun, et ühine katus ühendab ka 
inimesi ja organisatsioone.”

Orm Valtson meenutas ehitu-
se algust: maavalitsus sai riigilt 
maatüki, millel oli kunagi tegut-
senud Harjumaa Teenindusva-
litsus. Hoonest olid selleks ajaks 
jäänud vaid mälestused käest-
lastud lobudikuna, büroohooneks 
oli see sobimatu.

Et aga suure maatüki väärtus 
Paldiski maantee ääres miljoni-
tesse küündis, anti see alles oma 
esimesi samme tegevale HOL-ile. 
HOL sõlmis asustuslepingu Facio 
Ehitusega ja nii maja kerkiski.

Ühise maja sünd

Harjumaa Oma-
valitsuste Liidu maja
• HOLi büroohoone mak-

sumus koos käibemak-
suga oli 10,386 miljo-
nit krooni.

• Harjumaa omavalitsu-
sed maja eest maksma 
ei pidanud. 6 817 500 
krooni oli maja hinnast 
tasaarveldatud kinnistu 
väärtusega. Ülejäänud 
summa oli osaliselt ta-
saarveldatud ja lepingu 
järgselt tasaarvelda-
takse tulevikus hoone 
ehitaja Facio Ehituse 
AS poolt HOLile maks-
tavate hoonestusõiguse 
tasude arvelt. 

• Hoone netopind on 
865,5 m2. 

• Büroohoone asub Tal-
linnas Sirge tn. 2.

TEAVE

Lindi lõikasid läbi (paremalt) Saue linnapea Orm Valtson 
(maavanem 2004. aastal), Harju maavanem Ülle Rajasalu, HOLi 
juhatuse esimees Vello Jõgisoo, regionaalminister Siim-Valmar 
Kiisler, HOLi juhatuse liige ja Raasiku vallavanem Andre Sepp 
(HOLi esimees 2004. aastal), HOLi endine tegevdirektor Toomas 
Välimäe ja Facio Ehituse AS esindaja Igor Zubets. Ülo Russak

Omavalitsusmaja Tallinnas. Marko Tooming
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Minu aeg HOL-i esimehe-
na algas juhatuse liikme va-
limisest 2001 kevadel. Enn 
Kirsmann oli lahkunud oma-
valitsustöölt riigitööle ja 
enamus volikogu liikmeid 
toetas minu kandidatuuri nii 
volikogus kui ka hiljem ju-
hatuse esimehe ametikohale.
Andre Sepp
HOLi juhatuse esimees
2001-2007

Kuna ka omavalitsustes oli orga-
nisatsiooni ülestöötamise aeg, 
tuli sellega jätkata ka HOL-is. 
Selleks ajaks oli HOL-i koossei-
sust lahkunud Keila vald ja Tal-
linn polnud liikmeks astunudki. 
Koostöö üheks oluliseks osaks 
peeti riikliku investeeringu prog-
rammi maakondlikku jaotust. 

Ägedalt vaieldi ja sõlmiti 
kokkuleppeid, aga lõpuks ka ot-
sustati. Saajad olid rahul, ilma-
jääjad ootasid oma aegu. Sellest 
tekkis ka pingeid ja HOL-ist väl-
jaastujaid oli teisigi – Saue vald 
ja Paldiski linn. Vürtsikaid aru-
telusid pakkus ka tegevdirektori 
kallilt liisitud sõiduauto.

Sisukad koosolemised
Pidasime rea teemakoosole-

kuid HOL-i ühisosa leidmiseks ja 
maakonna arendamiseks. Koos-
töö meie seast tänaseks lahkunud 
maavanem Orm Valtsoniga oli 
väga hea. Maakonna, HOL-i ja 
Stockholmi maakonna koostöö 
viis meid kokku Rootsi eestlase 
Jaan Viiraga, kelle eestvedamisel 
saime kogemusi koostöövormi-
dest ühistranspordi ja jäätme-
majanduse korraldamisel. 

Ühistranspordikeskuse käivi-
tamine oli üks suurtest teema-
dest, mis jõudis reaalse väljundini 
ja on seni parim näide Eestis 
omavalitsuste ja riigi koostööst. 
Pidasime vajalikuks maakonna 
ühisürituste käigushoidmist ja 

sellesse panustamist läbi ühis-
kassa. 

Volikogud ja juhatuse koos-
olekud toimusid regulaarsuselt 
kord kuus nagu ka praegu ja 
need olid alati huvitavad ja tee-
maderohked. Alatised sõnavõtjad 
saalist olid Maardu linnavolikogu 
esimees hr Hans Vinkman, hil-
jem ka Rae vallavanem Raivo 
Uukkivi.

Maavanema vahetumi-
sega muutus HOL 
veelgi ühtsemaks.

Poliitilised kuuluvused ei do-
mineerinud pea kunagi, sest as-
jad vajasid lahendamist ja koos-
töö oli tähtis. Kuna korraldaja oli 
alati mõni omavalitsus, kes pak-
kus ka lõunasööki, toimus ka 
ületrumpamine söögi- ja joogi-
poolisega.

Meenuvad lahked lõunad 
koos korraliku napsuga Kernu 
vallas; alati esines suurejooneli-
selt Maardu linn. 

Poliitilist värvi
Maavanema vahetumisega 

muutus HOL veelgi ühtsemaks, 
liitusid eemal olnud omavalitsu-
sed ja Tallinn. Värner Lootsmann 
andis HOL-ile poliitilist värvi ja 
see lisas põnevust. Oma 6-aasta-
se HOL-i juhi perioodil sain esi-
mest korda tunda ka umbusalda-
mise maitset ja nii tuli teatepulk 
anda edasi poliitiliselt sobivamale 
Urmas Arumäele.

Pidasin tähtsaks meeskonna-
tööd ja Harjumaa head käekäiku 
Eesti parima maakonnana. Tä-
nan kõiki kolleege sellest ajast, 
samuti väärikat tegevdirektorit 
Toomas Välimäed ja büroo me-
toodik Ene Toonverki.

Eesti riigi tugevus sõltub 
omavalitsuste tugevustest ja 
koostööst!

 Minu silmis on HOL-i 
suursaavutuseks läbi aegade 
olnud Haiba lastekodu raja-
mise rahastamises kokku 
leppimine ning lastekodu 
hilisem rahaline ja moraalne 
toetamine. 

Toomas Välimäe
HOL-i tegevdirektor 1998-2007

Üldiselt on ikka olnud nii, et kui 
midagi on kokku lepitud, siis sel-
lest on ka kinni peetud. Jah, kõr-
gematel võimutasanditel on 
meid nii mõnigi kord eiratud või 
toimetatud risti vastupidi meie 
eelistustele, kuid kiiduväärselt 
on Harju omavalitsusjuhid olnud 
aumehed ja sõna pidanud. 

Harjumaal on piisavalt sot-
siaalset närvi, lisaks Haiba laste-
kodule on liit toetanud SOS Kei-
la Lasteküla, Harju Puuetega Ini-
meste nõukoda, hädaaabikesku-
seid ja alates 2006. a projekti 
Haraka Kodu. Aastail 2005-2007 
viis HOL läbi pikaajalistele töötu-
tele suunatud ja ESF poolt rahas-
tatud projekti “Veel üks võimalus 
pikka aega tööta olnud isikutele 
tööturule naasmiseks”.

Bussid ja prügi
Elanikele osutatavate teenus-

tega on otseselt seotud liidu 
ühistranspordi ja jäätmemajan-
duse alased tegemised. Mõlema 
algus ulatub 1990ndate teise 
poolde, mil koostöös Stockholmi 
lääni omavalitsuste liiduga (KSL) 
ning Stockolmi läänivalitsuses 
töötanud väliseestlase Jaan Viira 
(nüüdseks manalamees) eestve-
damisel alustati nii ühistranspordi 
keskuse loomise uuringut kui ka 
ühise jäätmekäitluskeskuse pro-
jekti.

Keskkonnaalases jätkuprojek-
tis lühinimega RECO (2005-06) 
olid kaasalööjateks ja HOL-i 
partneriteks SEI Tallinna filiaal, 
KSL, Tallinna linn ja Harju Kesk-
konnateenistus. Hea on tõdeda, 
et jäätmehoolduse projekt on va-
hepealsest varjusurmast üles är-
ganud ja töö selles valdkonnas 
taas käivitunud.

Ühistranspordi asjadega on 
läinud – loodetavasti – paremini, 
sai ju ÜTK asutamisleping alla 
kirjutatud juba 16. juunil 2004 
Kaberneemes kõigi Harjumaa 
omavalitsuste poolt. ÜTK käivita-
mine võttis omajagu aega, kuid 
loodetavasti on ühistranspordi 
ühtsest korraldamisest inimestele 
tulu tõusnud. Tasub meenutada, 
et esimene katse ühistranspordi 
vallas, nimelt Harjumaa Liinide 
ühine munitsipaliseerimine aas-
tal 1998, ebaõnnestus, osanikeks 
hakkasid vaid 14 omavalitsust 
26-st.

Alates 2000. a on liit on toe-
tanud turismialast tegevust Har-
jumaal ja laiemalt kogu Põhja-
Eestis ning 2006 asutati selleks 

sihtasutus Põhja-Eesti Turism. 
Alates 1990ndate keskpaigast on 
liidu esindajad osalenud Harju 
Ettevõtluskeskuse ja Harju Äri-
nõuandla tegevuses. Maakond-
like arenduskeskuste loomise 
käigus kujundati neist HOL-i ja 
maavalitsuse koostöös sihtasutus 
Harjumaa Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus, kes on HOL-i üks tõsise-
maid partnereid.

Kodanike ja seega omavalit-
suste jaoks on ühed olulisemad 
haridusküsimused, olgu siis hari-
duse kättesaadavus või selle kva-
liteet. Ühena esimesena Eesti 
maakondadest koostati Harju-
maal ja HOL-i eestvedamisel 
2003-2004 (uuendatud 2006) 
Harjumaa koolivõrgu arengukava 
(teostajad Enn Kirsman ja Georg 
Aher).

Peab tunnistama, et arengu-
kava järeldused ja ettepanekud 
on päevakohased tänagi. Kahjuks 
jäid teostamata töö teine etapp, 
sidustamine Tallinna haridusvõr-
guga, ja kolmas etapp, mis kavat-
suslikult pidi tegelema hariduse 
kvaliteediga. Lisaks toetas HOL 
aastaid valla- ja linnasekretäride 
ning maakorraldajate täiendkoo-
litusi.

Üle piiri koostöö
Nagu öeldud, ei ole liit piir-

dunud pelgalt oma mätta otsast 
maailma uudistamisega, vaid 
löönud tegusalt kaasa nii ülerii-
gilises kui piiriüleses koostöös. 
HOL osales aktiivselt Eesti Oma-
valitsusliitude Ühenduse töös 
ning Harjumaa omavalitsused 
on jätkuvalt aktiivsed Eesti Lin-
nade Liidu (ELL), aga eriti Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) 
ettevõtmistes.

EMOL-ist ongi kujunenud 
HOL-i tegusaim partner. Üksteist 
aidatakse igapäevaste problee-
mide lahendamisel ja nõustatakse 
üleriigilise ulatusega omavalit-
suslikes küsimustes.

Üsna loomulik on seegi, et 
liit teeb koostööd naaberriikide 
sõsarorganisatsioonidega. Juba 
1996. a pärineb kolmepoolne 
koostööleping KSL-i, HOL-i ja 
Tallinna vahel, lisaks osaletakse 
ka mitmepoolses lepingus, kus 
partnereiks lisaks veel Harju 
maavalitsus ja Stockholmi lääni-
valitsus.

Ühiselt läbi viidud ettevõt-
mistest oli juttu juba ülal, kuid 
need pole kaugeltki kõik.

Tihe läbikäimine meie põhja-
naabritega Uusimaa maakonnast 
ja Helsingist vormistati 22. juunil 
1999 ka Helsinki-Tallinn Euregio 
koostöövõrgustikuks. Alates 
7.11.2003 tegutseb koostöövõr-
gustik iseseisva mittetulundus-
ühinguna ja on aktiivne paljudes 
erinevates eluvaldkondades. 
Oluline on seejuures, et Euregio 
edendab koostööd mitte ainult 
avaõiguslike isikute vahel, vaid 
ka mitteformaalsete ühenduste 

ja kodanikeorganisatsioonidega 
siin ja sealpool Soome lahte.

Unarusse ei jäänud lõuna-
naabridki, käidi külas Siguldas 
ja võõrustati ka ise Läti omavalit-
susjuhte. Rahvusvahelist koos-
tööd tehti laiemaltki ja osaleti 
näiteks Balti mere riikide pealin-
naregioonide koostöös.

Aga mis oleks Harjumaa ilma 
kultuuri- ja spordieluta? Ilmselt 
üsna igav koht. Hea on tõdeda, 
et juba varasest noorusest on 
HOL pidanud oluliseks inimeste 
kultuurilisi vajadusi ja vaba aja 
sisustamist ning löönud kaasa 
nende sellealase tegevuse tun-
nustamises.

Harjumaal on piisavalt 
sotsiaalset närvi.

Päris omaks saab HOL pida-
da ühte üritust, Ilusa küla kon-
kurssi. Idee autoriks oli Mati 
Zernand, kes omakorda sai in-
nustust President Meri poolt 
1998. a algatatud Kauni kodu 
liikumisest. Konkursi mõte oli ja 
on innustada inimesi ühiselt 
väärtustama ka ümbritsevat mil-
jööd. Sellisena on see püsinud ja 
konkurss peaks tänavu toimuma 
juba viieteistkümnendat korda.

Teine pea sama pikaajalise 
traditsiooniga ettevõtmine on 
koostöö rahvusooper Estoniaga, 
mille üheks väljundiks on iga 
aasta 30. detsembril toimuv Har-
jumaa Ball. Koostöö raames an-
navad Harju maavalitsus ja HOL 
alates 1995. a Estonia näitlejatele 
ühiselt välja Harjumaa näitleja-
preemiat. Preemia laureaatide 
seas on Helgi Sallo, Teo Maiste, 
Heli Veskus, Tiit Härm jpt.

Aastast 2004 osaleb HOL ka 
Harjumaa Kultuuripärli tiitli väl-
jaandmises.

Seoses riigipoolse rahastami-
se vähendamisega on muutunud 

üha olulisemaks liidu roll laulu- 
ja tantsupidude korralduse ra-
halises toetamises. Harjumaa 
laulu- ja tantsupidu jääks ilma 
HOL-i panuseta ilmselt ruttu 
kiduma ning vähetähtis pole lii-
du osa ka üldlaulu- ja tantsupidu-
del osalejate toetamises. Lisaks 
sellele on liit aastaid toetanud 
mitmeid kollektiive nagu Harju-
maa Noorte Puhkpilliorkester, 
Noorte Meeskoor ja Harjumaa 
Keelpilliorkester.

Toetust on jagunud nii mem-
mede-taatide üritustele kui mä-
lumängijatele või võistlusmän-
gude korraldajatele, rääkimata 
mitmesugustest konkurssidest, 
festivalidest jmt.

Kindlasti väärib selles reas 
märkimist Harju maakaitsepäev, 
mille korraldajaks juba aastaid 
Harju maavalitsus ja füüsiliseks 
peakorraldajaks alati rõõmsa-
meelne ja tegus Nikolai Vojeikin. 
Kui vaadata antud toetusi, siis 
maakaitsepäevad on olnud ühed 
suuremad toetusevajajad. Eks 
riik ole jällegi oma rahakraane 
koomale tõmmanud, ei kuulu ju 
selline asi ometi maavalitsuste 
põhitegevuse hulka.

Kõiki liidu poolt toetatavaid 
tegevusi siinkohal üles lugeda ei 
jõua, iga aasta on toetust leidnud 
umbes 40 erinevat projekti.

Pisut ka spordist. Liit on päris 
algusaegadest peale toetanud 
sporditegemist, seejuures on 
pearõhk mitte tippspordil, vaid 
suurematele hulkadele määratud 
üritustel. Eraldi on peetud vajali-
kuks toetada koolinoorte sporti, 
s.h koolinoorte maakondlikke 
esivõistlusi.

Loomulikult ei saa siinkohal 
jätta mainimast meie kauaegset 
ja tublit koostööpartnerit, Harju-
maa Spordiliitu, mis on juba aas-
taid kõigi liidu poolt toetatavate 
spordiürituste peakorraldaja. 
Loodame, et Sirje Tikerpäel ja 
Rein Suppil jätkub tahtmist ja 
jõudu ka edaspidiseks.

JalajälgMEENUTUS

Kuidas leiti HOL-is 
ühisosa

Andre Sepp. Marko Tooming

Maavanem Värner Lootsmann tänab Toomas Välimäed. HOL

Harjumaa Omavalitsuste Liidu kroonika
• HOL asutati 1. aprillil 1992.
• Liidu asutasid Kehra alev, Keila linn, Loksa alev, Aegviidu 

alev, Anija vald, Harku vald, Jõelähtme vald, Keila vald, 
Kuusalu vald, Kõue vald, Padise vald, Raasiku vald, Rae 
vald, Saku vald, Saue vald, Vasalemma vald ja Viimsi vald.

• Juhatuse esimehed Andres Pärt (1992-1994), Urmas Kirtsi 

(1994-1996), Toomas Välimäe (1996-1998), Arvo Pärniste 
(1998-1999), Enn Kirsmann (1999-2001), Andre Sepp 
(2001-2007), Urmas Arumäe (2007-2009), Vello Jõgisoo 
(2009-...).

• Büroo direktorid: Mati Zernand (1994-1998), Toomas Väli-
mäe (1998-2007), Koit Prants (2007-2008), Aarne Rentik 
(2008-2011), Vello Tamm (2011-...)

AJALUGU



 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Sirje Tikerpäe
Harjumaa Spordiliidu juhataja

Harjumaa Spordiliidul on pika-
ajaline koostöö Harjumaa Oma-
valitsuste Liiduga ja see on üks 
põhjusi, miks spordil on Harju-
maal “hea elada” .Meie maakon-
nas, varem rajoonis, on sporti 
kogu aegi toetatud. Ja hästi.

Tavaliselt öeldakse, et ega 
keegi sulle raha kandikul kätte 
too – meil aga näe, vastupidi. 
Teeme spordiliidus ilusaid, uh-
keid plaane, koostame tegevus-
kava, räägime läbi ja Harjumaa 
Omavalitsuste Liit aitabki.

Igapäevane töö spordiliidus 
– üks päev ettevalmistust (ju-
hend), teine päev võistlust (see 
on pidupäev), kolmas päev pro-
tokolli, nii käib see piltlikult aas-
taringselt. Iga päev teeme ajalu-
gu – kogume, töötleme, analüü-
sime, arhiveerime. Tundub ru-
tiin? – ei, ei.

Meie kontingent on koolilap-
sed ja nendega igav ei hakka – 
katsu ise reel püsida.

Tänasel päeval on sport klu-
biline liikumine – võistlused on 
klubidevahelised. Varem oli pal-
ju vabariiklikke võistlusi, kus 
peeti arvestust maakondade va-
hel – siis pidid ka sporditöötajad 
endast parima andma, et iga 
vajalik punkt maakonda tuleks. 

Üks lõbus näide: otsustati 
osaleda maakondadevahelistel 

meeskondlikel maadlusvõist-
lustel Kadrinas. Need on sellised 
võistlused, kus igas kaalukategoo-
rias saab olla ainult üks mees. 
Maadlejad ütlevad, et maadel-
dakse “sein seina vastu”.

Asusime minekule. Võistkon-
na viimane mees pidi tulema 
bussile Loo teeotsast. Jõudsime 
sinna – meest ei kusagil. Treener 
ütles, et pole midagi, Rein (spor-
diliidu peaspetsialist), pane tri-
koo selga ja mine matile. Ainuke 
probleem oli selles, et meil oli 
juba selles kaalus mees olemas, 
tühi oli järgmine kaal. Selleks, et 
seal võistelda, pidanuks Rein 
kolm kilo rohkem kaaluma. 

Võistkonna huvides, vaja on 
– teeme ära. Mehed leidsid kol-
meliitrise purgi, see pandi vett 
täis ja Rein jõi vee ära. Kaalu-
misel oli kõik korras – Harjumaa 
lubati võistlema.

Kuid sellega asi ei lõppenud. 
Rein polnud kunagi maadlusmatil 
käinud. Kiiresti korraldati kiir-
kursused. Nagu hiljem selgus, oli 
kõige kasulikum tarkus selles, et 
võistleja saab ametlikult arsti ot-
susega võistlustelt maha võtta ja 
sel juhul ei tühistata võistkonna 
üldtulemust – saavutatud koht 
läheb kirja, punktid tulevad.

Võistlus algas, mehed maad-
lesid. Vaatasime nende ponnis-
tusi – asi see siis maadelda pole. 
Tuli Reinu kord. Vastaseks oli tal 
meistersportlane, tervituseks 
ulatatud käsi oli tõeline sepakä-
si. Oli näha – üks nendest mees-
test kardab. Küpses otsus – miks 
peaks pärast, peale matši, arsti-
abi vaja minema, kutsuks kohe. 
Diagnoos – soojendusel väljavää-
natud jalg tõi küll kaotuse, aga 
Harju sai oma punktid kätte.

Ega iga kord kõik libedalt 
lähe, küll ja küll on olnud situat-
sioone, mis sel hetkel tundusid 
katastroofidena, praegu aga lõ-
busa loona.

 Maakonna kultuuri- ja 
spordiürituste rahastamine 
toimub HOLi eelarve raha-
dega ja “vägesid” juhib 
Ruth Jürisalu. Aastaid taga-
si tuli raha maavalitsuse 
kaudu ja Ruth kirjutas kõik 
kulud-tulud ruudulisse kaus-
tikusse üles.
Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Tänu HOL-ile on maakonnas 
sündinud ja püsima jäänud 
konkurss Laululaps, memme-
taadi lustipidu koos käsitööpäe-
vaga, Harju laulu- ja tantsupidu, 
koolinoorte ja täiskasvanute 
teatrifestivalid, maakonna laulu- 
ja tantsupäev, Harju noorte 
muusikakollektiivid, spordiüritu-
sed, sõpruskontserdid Salos ja 
palju muud.

Tollase Jõelähtme vallavane-
ma Taimi Saarma sõnul lisandus 
1990ndate keskel HOL-i liikme-
maksule kultuuriürituste jaoks 
omavalitsustelt lisamaks 3 krooni 
iga inimese kohta ja see läks 
maavalitsuse arvele. Hiljem mõ-
lemad maksud ühendati. “Igasu-
guste maakondlike kultuuriüri-
tuste korraldamine oleks täna 
ilma HOL-ita olemata,” on Saar-
ma veendunud. 

Lund sadas pähe
Kui Ruth Jürisalu 1990ndate 

keskpaiku maavalitsusse tööle 
tuli, liikus omavalitsuste raha 
läbi maavalitsuse. “Igale üritusele 
määrati summa, mul oli kaustik, 
kuhu kirjutasin näiteks, et konto-
ritarbed 1 kroon 32 senti. Kogu 
raamatupidamist pidasin käsitsi,” 
meenutab ta. Kabinetis oli trüki-

masin, kirjavahetus käis “tigupos-
ti” ehk margiga ümbrikega ning 
üht arvutit kasutasid kordamööda 
kõik, kel maakonnast Ruthi juur-
de asja. 

Ruth jutustab: “Esimene 
kord, kui tegime maakonna teat-
rifestivali, sõitsime rahvamaja-
desse kohale ja vaatasime eten-
dused ära. Mäletan, kuidas Viivi 
Metslaiuga sõitsime Kuusalu rah-
vamajja, kus ei olnud veel re-
monti alustatud. Lava kohal oli 
auk, lund sadas sisse ja trupp 
mängis etendust. Istusime kahe-
kesi saalis, paksud joped seljas, 
vaatasime etendusi ja meile too-
di käte soojendamiseks soojavee 
termoseid. Järgmisel aastal toi-
mus korralik festival.”

Töömehed põõsastest
Suurima osavõtjate arvuga 

ürituse Harjumaa Laululaps kul-
gemisest räägib Ruth juhusest, 
mil lapsevanema eriarvamus žü-
riiga võimendus sel määral, et 
lapsevanem ja žüriiliige käsipidi 
kokku läksid. Toona Kose Tee-
ninduskoolis toimunud üritusel 
kähmlus lahutati ning žürii ot-
sust ei muutnud. 

Baltica folkloorifestivali Har-
ju päeva korraldamisest jutustab 
Ruth samuti ühe seiga: “Ühel 
aastal toimus see Viimsi vaba-
õhumuuseumis. Mul oli vaja 300 
inimest toitlustada, festivali reg-
lement seda lageda taeva all te-
ha ei luba. Suure sõjaväetelgi tõi 
Kaitseliit sel tuulisel päeval koha-
le, aga abijõudu ei olnud. Käisin 
poes, tõin pudeli viina ja otsisin 
ümbruskonna põõsaste alt me-
hed kokku. Nii hoidis iga mees 
vapralt poste, mina turgutasin 
neid sortsu kangemaga, kuni 
telgi püsti saime.”

20 aastat sportides – 
hea elada Poleks HOL-i, poleks 

kultuuriüritusi

Tänu HOL-ile on maakonnas sündinud ja püsima jäänud Harju 
laulu- ja tantsupidu. HOL

HOL-i AJALUGU PILDIS

ÕNNITLEME KÕIKI HOL-i TÖÖTAJAID JA LIIKMEID SÜNNIPÄEVA PUHUL!



 28. septembril 2004 asu-
tas veerandsada omavalit-
sust koos Tallinnaga Harju 
Ühistranspordikeskuse 
(ÜTK). Kui HOL-is on olnud 
lahkumisi ja uuesti liikmeks 
astumisi, siis ÜTK on täna-
seni ühtselt tegutsev ettevõt-
mine. 
Allar Viivik
allar@harjuelu.ee

Mullu kevadel valiti Riigikogu 
saadikuna tööd alustanud And-
re Sepa asemel ÜTK juhatuse 
etteotsa Andrus Umboja. Jõe-
lähtme vallavanem on tänaseks 
ametit pidanud 11 kuud. Milli-
sed on suurimad tegemised ja 
ettevõtmised?

Juhatuse esimees üksi ei tee 
midagi, senitehtut saab pidada 
kindlasti kaheksa juhatuse liikme 
ja tegevjuhi ühistööks. Olulisei-
maks saab pidada keerulises ra-
handuslikus ja majanduslikus 
situatsioonis hakkamasaamist, et 
tagada liinivõrgu toimimine vä-
hemalt olemasolevas mahus. 

Samas oleme suutnud vara-
semate perioodide kahjumit vä-
hendada. Väga oluline teema on 
ka koostöö Tallinnaga ühtse 
elektroonilise piletisüsteemi han-
kega edasiliikumisel. 

11 kuud tagasi oli ÜTK väga 
hästi toimiv organisatsioon ja on 
seda minu hinnangul ka tänasel 
päeval. Vahetult enne seda oli 
tehtud ära suur töö liinivõrkude 
parajaks tegemisel, et kohaneda 
muutunud majandusliku olukor-
raga. Ning masust tingitud kah-
jumile on suudetud anda vastu-
löök. 

Kas riigi tugi ja dotatsioon 
Harju avalikele liinidele on pii-
sav?

Raha ja dotatsioone võiks 
alati rohkem olla. See võimaldaks 
pakkuda meie inimestele kvali-
teetsemat ühistranspordi teenust. 
Kui 2012. aasta riigieelarve koos-
tamisel olid sõnumid ühistrans-
pordi rahastamiseks masendavad 
ja räägiti dotatsiooni vähenda-
misest (-3,5%), siis saavutatud 
tulemit (+5,6%) võib pidada ra-
huldavaks. 

Kas ja kui palju mõjutab Harju 
ühistransporti pealinna küsit-
lus tasuta transpordist?

Küsitlus ise ei saa kuidagi 
mõjutada ei Tallinna ega ka Har-
jumaa ühistransporti.

Tasuta transport on kindlasti 
võimalik, küsimus on selles, kes 
selle kinni maksab. Olen kindel, 

et Harjumaa omavalitsused ei 
ole võimelised (v.a. Tallinn, kes 
väidab, et seda suudab) leidma 
oma eelarvest vahendeid, et kin-
ni maksta piletituluga kaetavat 
osa ühistranspordi kuludest. 
2012. aasta prognoosi kohaselt 
on see 2,2 miljonit eurot. 

Olukorda Harjumaal komplit-
seerib kommertsliinide asenda-
mine tasuta avalike bussiliinide-
ga. Harjumaal on 2/3 veomahust 
kommertsliinide käes ja vaid 1/3 
avalik liinivedu. 

Harjumaal on 2/3 
veomahust 
kommertsliinide käes.

Tasuta sõidu puhul tuleks 
avalikku liinivedu suurendada 
vähemalt 100%. Rahaliselt toob 
see kaasa ligi 11 miljonit eurot 
lisakulutusi. 

Tasuta ühistranspordi korral-
damine läheks Harjumaal täien-
davalt maksma üle 13 miljoni 
euro. See tähendab et Harjumaa 
omavalitsuste kulud ühistrans-
pordile suureneksid ligi 39 kor-
da.

Kuidas mõjub Tallinna tasuta 
ühistransport Harjumaa teiste-
le omavalitsustele?

Selline käik mõjutab Harju-
maad kindlasti. Eelkõige on ju 
Tallinna eesmärk tõmmata linna 
registrisse inimesi, kes Harju-
maalt Tallinna tööle käivad, 
meelitades neid tasuta bussisõi-
duga linnas. See mõju avaldub 
rahvastikuregistri andmetes ja 
2013. aasta tulumaksu laekumis-
tes. Valdade toimetulek saab sel-
lest kindlasti mõjutatud, kui suu-
res mahus, selgub järgmise aasta 
alguses.

Kaupo Reede
SA Harju Ettevõtlus- ja 
Arenduskeskuse juhataja

Harju maakonnas on käivitatud 
HOL-i abiga kaks olulist omava-
litsuste ühisteenust: ettevõtjate 
ja kodanikeühenduste nõustami-
ne ning ühistranspordi korraldus. 
Mõlemad on valdkonnad, mida 
ei ole mõttekas korraldada ainult 
ühe omavalitsuse piires. 

SA Harju Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus (HEAK), mille ülesan-
deks on ettevõtjate ja kodanike-

ühenduste nõustamine, on asuta-
tud 1995. aastal. Seega saame 
öelda, et HOL on toetanud ette-
võtluse arengut maakonnas juba 
üle 16 aasta. 

Millest selline järjekindlus? 
On selge, et ettevõtlus ja tööko-
had on omavalitsuse jätkusuut-
likkuse alus. Palju jutuainet pak-
kunud haldusreform ja haridus-
reform on tagajärjed. Kui piir-
konnast on kadunud töökohad, 
siis lahkuvad ka inimesed, kaob 
tulumaks ning lõpuks pole vaja-
dust ka koolide ja muude teenus-
te järele. 

Järelikult on ettevõtluse 
arendamine väga tähtis. Oluline 
on piirkonnas elavate inimeste 
elukvaliteet. Tähtis on see, et ini-
mesed saaksid tegelda kodukohas 
oma meelistegevustega ja võtta 
osa piirkonna elukeskkonna 
arendamisest. Selleks on olulised 
kodanikeühendused. HOL-i ko-
gunenud omavalitsused on seda 

mõistnud ning pakuvad läbi 
HEAKi neid teenuseid. Sihtasutu-
sena loodud HEAK saab toimida 
täpselt seni, kuni omavalitsused 
peavad neid teenuseid vajalikuks. 
Kuigi suurem osa HEAK-i eelar-
vest tuleb EASist, siis ilma oma-
valitsusliidu kaasfinantseeringuta 
ei tuleks ka sealt sentigi. Tänases 
lehes tutvustame kolme HEAKi 
teenust, mis on suunatud ette-
võtlusele ja suurendavad sellega 
omavalitsuste jätkusuutlikkust.

Üldiselt arvatakse, et ettevõt-
ja võtab arenduskeskusega ühen-
dust ainult juhul, kui soovib taot-
leda toetust ja koostada selle tar-
beks äriplaani. Levinud on ka ar-
vamus, et äriplaani valmimisega 
on raskem osa läbitud.

Sellest aastast soovime roh-
kem tähelepanu pöörata äri alus-
tanud ettevõtjatele, pakkuda nei-
le pikemaajalist tasuta konsultat-
siooni võimalust, nn järelnõusta-
mise teenust. 

Järelnõustamise teenuse ees-
märk on pakkuda HEAK klien-
tidele pikaajalisemat tuge oma 
äri edukaks käivitamiseks.

HEAKi jaoks on oluline, et 
Harjumaal alustanud ettevõtted 
saaksid ka käivitamise järgselt 
tuge ja nõustamist, et luua edu-
kad ja jätkusuutlikud ettevõt-
ted.

HEAK lõi sellest aastast koos-
töös HOL-i ja maavalitsusega 
konsultant-turismikoordinaatori 
ametikoha, mida täidab HEAKis 
Hülle Saarts. Tema tööülesan-
neteks on Harjumaa turismiinfo 
kogumine ja jagamine, maakon-
na vaatamis- ja huviväärsuste 
turundustegevuse koordineerimi-
ne, kaasaaitamine turismiette-
võtjate koostöövõrgustiku loomi-
sele ning partnerina osalemine 
Põhja-Eesti regiooni töös. Lisaks 
toetab HEAK kohalikke omavalit-
susi maakonna turismiarengule 
suunatud projektides.

Andrus Umboja: “Ühistranspordi-
keskus toimib hästi” 

Andrus Umboja. Ülo Russak

Kommertsliine on Harjumaal rohkem kui avalikke liine. Allar Viivik

ÜHISTEENUSED LÄBI HOL-i

Rohkem jätkusuutlikke 
uusi ettevõtteid

 Haiba asenduskodu on 
teiste Eesti asenduskodude 
hulgas unikaalne, sest see 
kodu on sündinud Harjumaa 
kõigi omavalitsuste koos-
töös. Haiba on HOL-i “laps” 
ja omavalitsuste liidu eel-
arves on tal kindel koht.

Regina Lilleorg
regina@harjuelu.ee

Kernu vallas Haiba asenduskodu 
(varasem nimetus “lastekodu”) 
on koduks orbudele ja vanemliku 
hoolitsuseta jäänud lastele. 45-
kohalise peresüsteemiga kodu 
rajamist alustati siis, kui Muraste 
lastekodu likvideeriti ja uue las-
tekodu ehitamine muutus häda-
vajalikuks.

Maavalitsus pöördus Kernu 
valla poole palvega rajada uus 
lastekodu Kernu valda.

Enn Karu: “Meie territooriu-
mil oli olemas pooleliolev Haiba 
lasteaed, mille rajamist alustati 
sotsialismiaja lõpul. Lasteaed pi-
di tulema 75-kohaline, ringikuju-
line maja, mille keskel bassein. 
Ehitamist alustas Haiba kolhoos. 
Põllumajanduse reformiga jäid 
need hooned maha, enam ei osa-
nud ka Kernu vald leida vahen-
deid, et lasteaed lõpuni ehita-
da.”

Toetus on olemas
Selgus, et lasteaiahoone so-

bib ümberehitatuna lastekoduks 
hästi ja Kernu vallavolikogu an-
dis selleks nõusoleku. Haiba Las-
tekodu kui vallaasutus on asuta-
tud Kernu vallavolikogu otsusega 
1995. aastal. Hoone sai nurgakivi 
7. septembril 1998, lastekodu 
avamine toimus 29. detsembril 
1999. aastal. 

Nii esimese juhataja Sigrid 
Petofferi kui praeguse juhataja 
Sirje Justi sõnul on tugi ja mõist-
mine on omavalitsusjuhtide 
poolt kogu aeg olemas. Vallava-
nemad ja linnapead on lastekodu 

külastanud ja selle käekäigu vas-
tu huvi tundnud.

HOL-i toetus Haiba 
lastekodu püsimisel on 
Eestis ainulaadne.

Petofferi lahkumise järel sai 
juhatajaks Sirje Just, kes juhib 
asenduskodu tänaseni. 

“HOL-i toetus on see, mille 
najal me püsime. Rahaline toetus 

on tänasel päeval väga oluline, 
lastekodu on eelarves alati sees,” 
ütleb Just.

“HOL-i toetus Haiba lasteko-
du püsimisel on Eestis ainulaad-
ne,” lisab juhataja.

Vaja noortekodu
Sirje Just meenutab 2010. 

aasta esinemist linnade ja val-
dade päeval. Aeg oli raske, riigi 
rahad olid veel kinni, pearaha ei 
tõusnud. “Oli veebruari lõpp ja 
olime võlgades, elame ju ka pea-
rahast. Kui esinemise lõpetasin, 

tuli minu juurde HOL-i tegevdi-
rektor ja küsis, kas saab aidata 
ning pakkus, et saab kanda aasta 
esimese HOL-i toetuse varem 
üle.”

Esimesed Haibasse elama 
saabunud lapsed on suureks sir-
gunud ja lastekodu praeguse ju-
hataja Sirje Justi sõnul on suur 
vajadus rajada Haibasse noorte-
kodu. Harju Omavalitsuste Liit 
on vajadusest teadlik ja küllap 
näitab aeg, millal seda hoonet 
kavandama ning ehitama haka-
takse.

Haiba asenduskodu on HOL-i laps

Esimesed lapsed Kaarel ja Sirli saabusid Haiba koju 1999. aastal enne jõule. Haiba lastekodu
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Algus lk 8
(3) Viimsi valla omandis olevad kalmistud, 

mis on hõlmatud käesoleva eeskirjaga, on Ro-
huneeme kalmistu ja Prangli kalmistu. Riigi 
maal olevad kalmistud on Naissaare kalmistu ja 
Prangli saarel asuv Eestiranna kalmistu. Usuli-
se ühenduse omandis olev ja ühenduse juhatuse 
taotluse alusel käesoleva eeskirjaga kohaliku 
omavalitsuse poolt hallatav kalmistu on Rand-
vere kalmistu. Kõik Viimsi vallas asuvad kal-
mistud on muinsuskaitsealused mälestised.

§ 2. Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tä-

henduses:
1) kalmistu – tähistatud, vajalike ehitistega 

maa-ala inimeste surnukehade või nende tuha 
matmiseks ja surnute mälestamiseks; 

2) hauaplats – kalmistul asuv maa-ala ühe 
või mitme surnu matmiseks kirstus või tuhaur-
nis;

3) matmiskoht – hauaplats, kolumbaarium, 
ridahaud või tuhapuiste ala; 

4) hauakoht – koht hauaplatsil kirstu või urni 
matmiseks või urnikamber kolumbaariumis;

5) kolumbaarium – ehitis tuhaurnide hoid-
miseks, ka urnimüür;

6) urnikamber – kolumbaariumis asuv õõn-
sus ühe või mitme tuhaurni hoidmiseks;

7) ridahaud – hauaplats tundmatute surnute 
matmiseks kirstus; 

8) tuhapuisteala – maa-ala kalmistul, mis on 
eraldatud surnute tuha puistamiseks;

9) kalmistu haldaja – kalmistu kasutamist 
korraldav Viimsi Vallavalitsuse amet;

10) matmiskoha kasutaja – isik, kellel on 
matmiskoha kasutamise õigus;

11) matja – isik, kes korraldab surnu mat-
mise;

12) hauarajatis – hauaplatsil paiknev maa-
pinnaga kohtkindlalt ühendatud ehitis (piirde-
aed, betoonrant, hauakamber vms);

13) hauatähis – ühte või mitut hauakohta 
tähistav rist, plaat, sammas, kivi või muu tähis.

§ 3. Kalmistu haldamine
(1) Viimsi valla omandis olevate, riigimaal 

asuvate ja kokkuleppe alusel hallatava usulise 
ühenduse kalmistu haldaja on Viimsi Vallavalit-
sus (edaspidi Vallavalitsus). Haldaja ülesandeid 
teostab Vallavalitsuse kommunaalamet (edaspi-
di kommunaalamet), kui kalmistu haldamisega 
seotud ülesandeid ei ole Vallavalitsuse poolt an-
tud halduslepinguga kellelegi teisele.

(2) Kalmistu haldaja või haldaja poolt mää-
ratud isik tagab kalmistu heakorra ja korraldab 
kalmistu kasutamist, sh eraldab matmiskohad 
või võtab kasutajata matmiskohad arvele, kor-
raldab jäätmehooldust, täidab kalmistu kujun-
damisega seotud ülesandeid, peab Viimsi valla 
kalmistute registrit ning täidab teisi õigusakti-
dest tulenevaid ülesandeid. 

(3) Vallavalitsus kehtestab kommunaalame-
ti ettepanekul kalmistute kujunduspõhimõtted 
lähtuvalt kalmistu muinsuskaitse eritingimus-
test, usulisele ühendusele kuuluva kalmistu 
puhul vastava ühenduse ettepanekust, vanades 
matmiskvartalites ajalooliselt väljakujunenud 
kujundusnõuetest ja kalmistu looduslikust eri-
pärast. 

§ 4. Nõuded kalmistule
(1) Kalmistut peab ümbritsema piire.
(2) Kalmistu maa-ala jaotatakse kirstuma-

tuste, urnimatuste ja tuhapuiste aladeks, mis 
jaotatakse kvartaliteks. Kalmistu vanas osas 
jäävad kasutusele ajalooliselt väljakujunenud 
kvartalite nimetused. 

(3) Kalmistu peamise sissekäigu, kiriku, 
kabeli või muu kalmistul asuva hoone juurde 
pannakse teadetetahvel, millele pannakse välja 
kalmistu plaan, kus on ära näidatud kirik või 
kabel, kvartalid, teed, veevõtukohad, jäätmema-
hutid ning ajaloolise ja kultuuriloolise tähtsu-
sega hauaplatsid ja hauarajatised ning kalmistu 

ajalugu, lisaks kiriku või kabeli lahtioleku ajad, 
haldaja või tema poolt määratud isiku kontak-
tandmed, teenuste loetelu, kalmistu kujundus-
põhimõtted ja käesolev eeskiri.

§ 5. Kalmistu kasutamise nõuded
(1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida kor-

da, puhtust ja hauarahu.
(2) Kalmistu territooriumil on keelatud:
1) kahjustada hooneid, väravaid, piirdeid, 

veevõtukohti, kalme, hauatähiseid ja -rajatisi;
2) eemaldada hauatähiseid ja -rajatisi kal-

mistu haldajaga kooskõlastamata;
3) murda lilli, puude ja põõsaste oksi ning 

raiuda puid ilma raieloata;
4) omavoliliselt avada kolumbaariumi urni-

kambrit;
5) istutada puid kalmistu haldaja kooskõlas-

tuseta;
6) panna maha olmejäätmeid ja rikkuda jäät-

mete kogumise nõudeid, sh paigutada jäätmeid 
väljapoole mahuteid või selleks mitte ette näh-
tud kohtadesse;

7) suurendada omavoliliselt hauaplatsi mõõt-
meid;

8) sõita mootorsõiduki või jalgrattaga kal-
mistu haldaja loata; 

9) paigaldada inventari ja rajatisi kalmistu 
haldaja kooskõlastuseta;

10) teha lõket;
11) viibida lemmikloomaga, v.a selleks ette-

nähtud kohad;
12) matta loomi;
13) muu avalikku korda, heakorda ja hauara-

hu rikkuv tegevus.
(3) Kalmistul viibiv isik peab kalmistu terri-

tooriumil täitma Viimsi valla jäätmehooldusees-
kirjas sätestatud jäätmekäitlusnõudeid.

2. peatükk
MATMISKOHT
§ 6. Matmiskoha suurus
(1) Matja võib matmiskohaks taotleda kas 

hauaplatsi või urnikambri eraldamist. Matjal, 
kes ei soovi matmiskoha eraldamist, on võima-
lik puistata tuhk tuhapuistealale.

(2) Hauaplats eraldatakse kas kirstus või ur-
nis matmiseks. 

(3) Matja soovi kohaselt eraldatakse kas 
ühe- või kahekohaline, erandjuhtudel kuni nel-
jakohaline hauaplats (nn pereplats) või ühe- või 
mitmekohaline urnikamber. 

(4) Hauaplatsi mõõtmed kirstus matmise 
korral: 

1) ühe hauakohaga hauaplats 1,25 x 2,50 m;
2) kahe hauakohaga hauaplats 2,50 x 2,50 m;
3) kolme hauakohaga hauaplats 3,75 x 2,50 

m; 
4) nelja hauakohaga hauaplats 5 x 2,50 m. 
(5) Hauaplatsi mõõtmed urnis matmise kor-

ral:
1) kalmistu urnimatuste alal üldjuhul 1,0 x 

1,0 m.
§ 7. Matmiskoha eraldamine ja selle kasuta-

mise õiguse andmine
(1) Matmiskoha eraldamisel sõlmib kal-

mistu haldaja matjaga matmiskoha kasutamise 
lepingu (edaspidi kasutusleping) vastavalt käes-
olevas paragrahvis ning §-des 8 ja 25 toodule. 
Kasutuslepingu vormi kinnitab Vallavalitsus.

(2) Kasutuslepingusse kantakse matmiskoha 
kasutaja andmed, matmiskoha asukoht ja kasu-
tusse antava matmiskoha suurus. 

(3) Kasutuslepingus määratakse kindlaks 
kasutuslepingust tulenevad poolte õigused ja 
kohustused, kasutuslepingu kehtivuse tähtaeg, 
selle muutmise ja lõpetamise ja kolmandale isi-
kule üleandmise kord, hauaplatsi kujundamise 
ja hooldamise nõuded, poolte vastutus matmis-
koha kasutamisel ja vaidluste lahendamise kord 
ning matmiskoha kasutaja kinnitus kalmistu ka-
sutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

(4) Juhul kui matmiskoha kasutaja soovib 

kalmistu haldajalt tellida teenuseid, sõlmitakse 
matmiskoha kasutaja ja kalmistu haldaja vahel 
eraldi teenuse osutamise leping, milles sätesta-
takse tellitud teenused, nende maksumus ja tee-
nuste eest tasumise kord.

§ 8. Kasutuslepingu tähtaeg
(1) Kasutusleping sõlmitakse tähtajaga kuni 

15 aastat.
(2) Kasutuslepingu tähtaja saabumisel loe-

takse kasutusleping lõppenuks. Kuus kuud enne 
kasutuslepingu lõppemist teavitab kalmistu 
haldaja matmiskoha kasutajat kasutuslepingu 
lõppemisest, saates kirjalikku taasesitamist või-
maldavas vormis teate kasutuslepingus toodud 
aadressile.

(3) Matmiskoha senisel kasutajal on eesõi-
gus uue kasutuslepingu sõlmimiseks. Uue ka-
sutuslepingu sõlmimiseks esitab matmiskoha 
kasutaja kalmistu haldajale kirjaliku avalduse 
hiljemalt ühe kuu jooksul enne kasutuslepingu 
tähtaja möödumist. 

(4) Uue kasutuslepingu sõlmimise avalduse 
esitamata jätmisel loetakse kasutusleping lõppe-
nuks ka juhul, kui matmiskoha kasutaja jätkab 
matmiskoha kasutamist.

§ 9. Kasutuslepingu üleandmine ja üleminek
(1) Matmiskoha kasutaja võib kasutuslepin-

gu üle anda kolmandale isikule kalmistu haldaja 
nõusolekul. Kasutuslepingu üleandmine vor-
mistatakse kirjalikult kalmistu haldaja juures.

(2) Matmiskoha kasutaja surma korral on 
tema perekonnaliikmel, matjal või pärijal õigus 
astuda kasutuslepingusse matmiskoha kasutaja 
asemele. Matja võib astuda kasutaja asemele 
juhul, kui ta on ise pärija, pärija puudub või 
pärija loobub matja kasuks. Kasutuslepingusse 
astumise vormistab kalmistu haldaja kirjalikult 
matmiskoha kasutaja surmatõendi esitamisel. 

§ 10. Kasutuslepingu lõppemine
(1) Kasutusleping lõppeb tähtaja möödumi-

sel või lepingu ülesütlemisel.
(2) Matmiskoha kasutaja võib kasutuslepin-

gu erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu 
üles öelda, esitades kalmistu haldajale kirjali-
kult kasutuslepingu ülesütlemise avalduse.

(3) Kalmistu haldaja ütleb kasutuslepingu 
erakorraliselt ühepoolselt enne tähtaja lõppu 
üles, kui hauaplats on tunnistatud hooldamata 
hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 22.

(4) Matmiskoha, mille kasutusleping on lõp-
penud, võtab kalmistu haldaja arvele kui kasuta-
jata matmiskoha vastavalt eeskirja §-le 21. 

§ 11. Erandid matmiskoha eraldamisel ja ka-
sutuslepingu sõlmimisel

(1) Erandina võib Vallavalitsus vastava 
korralduse alusel (nõusolekul) eraldada mitme 
matmiskohaga matmisala juriidilisele isikule 
või kutse- või loomeliidule, kelle tegevusalasse 
kuulub Eesti ja Viimsi valla avalikus elus silma-
paistvate isikute kultuuripärandi säilitamine.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud 
mitme matmiskohaga eraldatud maa-ala kohta 
sõlmitakse kasutusleping.

(3) Matmiskohale, mille kasutaja on juriidi-
line isik või kutse- või loomeliit, maetakse ka-
sutaja liikmeskonda kuulunud või nende poolt 
tunnustatud Eesti või Viimsi valla avalikus elus 
silma paistnud isikute surnukehad või tuhk.

3. peatükk
MATMINE
§ 12. Matmise korraldamine
(1) Surnu maetakse hauaplatsile kirstus või 

urnis. 
(2) Tuhk maetakse hauaplatsile, paigutatak-

se urniga kolumbaariumisse või puistatakse tu-
hapuistealale. 

(3) Kõik matmised, sh urni paigutamine 
kolumbaariumisse ja tuha puistamine tuhapuis-
tealale, tuleb registreerida haldaja või haldaja 
poolt määratud isiku juures vähemalt kaks päe-
va enne matuse toimumist. 

(4) Kalmistu haldaja või haldaja poolt mää-
ratud isik registreerib matmise surnu surmatõen-
di ja matja isikut tõendava dokumendi alusel 
samaaegselt matjaga matmiskoha kooskõlas-
tamisel ja matja poolt tellitud teenuste eest ta-
sumisel või hiljemalt matmise toimumise ajaks 
eelpool nimetatud dokumentide alusel. 

(5) Kalmistu haldaja või haldaja poolt mää-
ratud isik kannab kalmistute registrisse surnu ja 
matja andmed, matmiskoha andmed ning toi-
mingu kuupäeva.

(6) Matmine toimub ainult valgel ajal. Püha-
päeval, esmaspäeval ja riiklikel pühadel matuse-
talitusi üldjuhul ei korraldata. Käesolevas lõikes 
nimetamata juhtudel kooskõlastatakse matuse-
talitus kalmistu haldajaga.

§ 13. Matmine hauaplatsile
(1) Haua kaevab ja matmise teostab kalmis-

tu haldaja või haldaja poolt määratud isik või 
kooskõlastatult haldajaga matja. Matmine ja 
hauakääpa kujundamine toimub matja osavõtul.

(2) Matmist takistavate hauatähiste ja haua-
rajatiste ajutise kõrvaletõstmise ja taaspaigalda-
mise kulud kannab matja või hauaplatsi kasu-
taja. 

(3) Kirstuhaua sügavus maapinnast haua-
põhjani peab jääma vahemikku 1,5–2 m.

(4) Surnu tuhk maetakse hauaplatsile urniga 
või ilma selleta. Urnihaua sügavus maapinnast 
peab olema vähemalt 0,7 m. 

(5) Kui haua kaevamisel tuleb pinnasest väl-
ja varem maetu säilmeid, maetakse need tagasi 
sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena 
säilinud kirst jäetakse puutumata.

(6) Haua kaevamise ja teiste matusega seo-
tud teenuste osutamise käigus hauaplatsi kõrval 
olevatele hauaplatsidele tekitatud kahjustused 
kõrvaldab kalmistu haldaja või haldaja poolt 
määratud isik kolme päeva jooksul pärast ma-
tuse toimumist.

(7) Matuse käigus hauaplatsi kõrval oleva-
tele hauaplatsidele tekitatud kahjustused kõr-
valdab hauaplatsi kasutaja kolme päeva jooksul 
pärast matuse toimumist. Hauaplatside korras-
tamata jätmisel kõrvaldab tekitatud kahjustused 
kalmistu haldaja hauaplatsi kasutaja kulul.

§ 14. Urni paigutamine kolumbaariumi ur-
nikambrisse

(1) Kolumbaariumisse tuhaurnide paiguta-
misel kohaldatakse eeskirja §-s 12 sätestatud 
üldiseid aluseid. 

(2) Urni paigutamisel kolumbaariumi urni-
kambrisse eemaldab katteplaadi ja asetab selle 
tagasi kalmistu haldaja või haldaja poolt mää-
ratud isik.

§ 15. Tuha puistamine tuhapuistealale
(1) Tuha puistamise toimingu registreerib 

matja kalmistu haldaja või haldaja poolt mää-
ratud isiku juures, kes kannab kalmistute re-
gistrisse surnu ja matja andmed ning toimingu 
kuupäeva.

(2) Tuhk puistatakse selleks ettenähtud maa-
alale kalmistu haldaja või haldaja poolt määra-
tud isiku juuresolekul.

(3) Tuha puistamise korral ei vormistata ka-
sutuslepingut. 

(4) Tuhapuistealale on hauatähiste paigal-
damine keelatud. Tuhapuistealale võib surnu 
mälestamiseks lilli ja küünlaid asetada ainult 
selleks ettenähtud kohta. 

(5) Tuhapuisteala hooldab ja heakorrastab 
kalmistu haldaja või haldaja poolt määratud isik. 

§ 16. Tundmatu või omasteta surnu matmine
(1) Tundmatu või omasteta surnu matmise 

korraldab kommunaalamet.
(2) Tundmatu surnu säilmed maetakse Ro-

huneeme kalmistul asuvasse ridahauda. 
(3) Omasteta surnu tuhastatakse ja tuhk 

maetakse ühishauda Rohuneeme kalmistu tuha-
matuste maa-alal. 

(4) Ühishauda ja ridahauda maetud surnu re-
gistreerib kommunaalamet kalmistute registris.
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(5) Ühishauda ja ridahauda matmisel mat-
miskohta ei eraldata ja kasutuslepingut ei sõl-
mita.

(6) Ridahaudasid ja ühishaudasid hooldab ja 
heakorrastab kommunaalamet.

§ 17. Pealematmine 
(1) Samale hauakohale võib peale matta kõi-

ge varem 20 aastat pärast viimast matmist. 
(2) Kultuurimälestiseks või Vallavalitsuse 

poolt kohaliku tähtsusega kultuuriobjektiks tun-
nistatud hauale peale ei maeta.

§ 18. Ümbermatmine 
(1) Ümbermatmise korraldab kalmistu hal-

daja. Ümbermatmiseks esitab matja kalmistu 
haldajale Terviseameti piirkondliku talituse loa 
ja ümbermatmiseks kasutatava matmiskoha ka-
sutuslepingu või kasutaja notariaalselt kinnita-
tud allkirjaga nõusoleku juhul, kui ta ise ei ole 
kasutaja. 

(2) Säilmete ümbermatmiseks mälestiseks 
tunnistatud hauaplatsilt on lisaks käesoleva pa-
ragrahvi lõikes 1 nimetatule vajalik Muinsus-
kaitseameti nõusolek.

(3) Enne ümbermatmist peab liivapinnase 
puhul olema matmisest möödunud vähemalt 
üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt kolm 
aastat. 

(4) Säilmete väljakaevamine hauast peab üld-
juhul toimuma külmal aastaajal. 

4. peatükk
HAUAPLATSI KUJUNDAMINE JA HOOL-

DAMINE
§ 19. Kalmistu ja hauaplatsi kujundamine
(1) Hauaplats on kalmistu osa ja selle ku-

jundamisel tuleb järgida kalmistute kujunduse 
head tava ja Vallavalitsuse poolt kehtestatud ku-
junduspõhimõtteid nii hauarajatiste, hauatähis-
te kui ka haljastuse osas. Hauaplatsi kujundab 
hauaplatsi kasutaja.

(2) Kujunduspõhimõtetest erineva kujundu-
sega hauaplatsi rajamiseks tuleb koostada töö-
joonised, mis tuleb kooskõlastada Muinsuskait-
seameti ja kalmistu haldajaga.

(3) Hauaplats peab olema tähistatud risti, 
hauaplaadi, hauakivi, hauasamba või muu tähi-
sega. Hauatähised, rajatised ja haljastus peavad 
asuma hauaplatsi piirides. 

(4) Hauaplatsile paigutatud hauatähised ja 
-rajatised (piirdeaed, betoonrant, äärekivi jms) 
loetakse hauaplatsi kasutaja omandiks. 

(5) Hauaplatsi ääristena on soovitatav ka-
sutada mätasääristust või looduslikke äärekive. 
Uute monoliitsete betoonist valatud hauaplatsi-
ääriste rajamine ei ole üldjuhul lubatud (v.a Ro-
huneeme kalmistu uus osa).

(6) Hauaplatsi kujundamisel tuleb vältida 
keskkonda sobimatuid tehismaterjale (plastid, 
kergkruus, kunstmuru jmt). Uute hauarajatiste 
paigaldamisel jälgida nende sobivust keskkon-
da.

(7) Kalmistu haljastuses tuleb lähtuda vaja-
dusest kaitsta hauarajatisi ja -tähiseid puude ja 
põõsaste kahjuliku mõju eest. Eemaldada tuleb 
puud, mis kahjustavad juurestiku, tüve või võra-
ga hauarajatisi, põhjustades nende purunemist, 
deformeerumist või sammaldumist. Tagada tu-
leb ajalooliste alleede, kujundatud puuderühma 
ja memoriaalpuude säilimine.

(8) Haljastamisel tuleb eelistada madal-
haljastust, puude leina- ja minivorme. Kõrge-
kasvulisi (üle 6 m) puid hauaplatsile üldjuhul 
istutada ei ole lubatud ning isetekkelised puu-
võrsed tuleb õigeaegselt eemaldada. Põõsaste 
soovitavaks kõrguseks on kuni 1,5 m, hekkidel 
kuni 1 m. 

(9) Hauatähiste või -rajatiste teisaldamine 
või eemaldamine tuleb kirjalikult kooskõlastada 
kalmistu haldajaga. 

(10) Hauaplatsi, mille puhul ei ole järgi-
tud kalmistu kujunduspõhimõtteid, tähistab 
kalmistu haldaja hoiatussildiga ning edastab 

hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist 
võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus 
toodud aadressile. Hoiatuses märgitakse haua-
platsi olukord, hauaplatsi korrastamise kohus-
tus ja tähtaeg ning kohustuse täitmata jätmise 
tagajärjed. 

(11) Kui hoiatuse edastamisele järgneva 
6 kuu jooksul hauaplatsi kasutaja ei kõrvalda 
kalmistu kujunduspõhimõtetele mittevastavaid 
hauarajatisi, hauatähiseid või haljastust, kõrval-
dab kalmistu haldaja need hauaplatsi kasutaja 
kulul.

(12) Kasutajata hauaplatsiks tunnistatud 
hauaplatsi eraldamisel uuele kasutajale säili-
tatakse väärtuslikud hauatähised või -rajatised 
ning lisatakse vastav kohustus uue hauaplatsi 
kasutajaga sõlmitavasse kasutuslepingusse. 

(13) Kalmistu miljöölise väärtuse säilita-
mise eesmärgil tuleb nii kasutusel olevatel kui 
mahajäetud hauaplatsidel vanemad kui 50 aas-
tased hauatähised ja –piirded jätta oma algsele 
kohale. Jalalt murdunud ning katkised ristid ja 
muud hauatähised või nende tükid ning piirete 
fragmendid, mida ei ole võimalik algsel kohal 
eksponeerida, tuleb viia kalmistu haldaja poolt 
määratud kohta. Vanad metallist ja kivipostide-
ga piirded ja hauatähised tuleb võimalusel taas-
tada.

§ 20. Hauaplatsi hooldamine
(1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab 

hauaplatsi kasutaja. Hauaplats peab vastama 
kalmistu kujunduspõhimõtetele ning järgmiste-
le nõuetele:

1) hauaplatsile istutatud taimed on terved ja 
elujõulised;

2) hauaplatsilt on eemaldatud kuivanud ja 
murdunud taimed, pärjad;

3) hauaplatsi piiravaid hekke pügatakse re-
gulaarselt; 

4) hauatähised ja piirded on terved ja neil 
olev tekst loetav;

5) hauaplatsi kattev liiv on puhas;
6) hauaplatsilt on ära riisutud lehed ja muu 

praht;
7) hauaplatsi katteplaadid on terved.
(2) Hauaplatsi võib hauaplatsi kasutaja ja 

kalmistu haldaja vahel sõlmitud lepingu koha-
selt tasulise teenusena hooldada kalmistu halda-
ja või tema poolt määratud isik.

(3) Raieloa hauaplatsil kasvava puu maha-
võtmiseks taotleb hauaplatsi kasutaja kooskõ-
lastatult kalmistu haldajaga ja Muinsuskait-
seametiga. Kalmistu territooriumil väljaspool 
hauaplatsi kasvava puu mahavõtmiseks taotleb 
raieloa kalmistu omanik või haldaja samadel 
alustel. Raieluba taotletakse vastavalt Viimsi 
valla raiemääruses sätestatule.

5. peatükk
KASUTAJATA MATMISKOHA ARVELE-

VÕTMINE
§ 21. Matmiskoha kasutajata matmiskohana 

arvelevõtmine
(1) Kasutajata matmiskohana võetakse arvele 

hauaplats või kolumbaariumi urnikamber, mille 
kasutuslepingu tähtaeg on möödunud, kasutusle-
ping on erakorraliselt enne tähtaja lõppu lõpeta-
tud või hauaplats, mis on tunnistatud hooldamata 
hauaplatsiks vastavalt eeskirja §-le 22.

(2) Kasutajata matmiskoha võib kalmistu 
haldaja eraldada uuesti kasutamiseks, kui vii-
masest matmisest on möödunud vähemalt 20 
aastat.

(3) Kasutajata matmiskohana arvele võetud 
kolumbaariumi urnikambris olev tuhk maetakse 
tuhapuistealale.

§ 22. Hooldamata hauaplats 
(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse haua-

plats, millel esineb vähemalt üks järgmistest 
tunnustest: 

1) hauaplatsi pinnasest olulises osas, st üle 
poole pindalast, on läbi kasvanud rohi ja võsa; 

2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sam-
maldunud, läbiroostetanud või lagunenud ning 
hauatähisel olev tekst on loetamatu;

3) hauaplatsile kogunenud prahist ja lehte-
dest on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega 
hooldatud.

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tun-
nistamiseks ja kasutajata hauaplatsina arvelevõt-
miseks korraldab kalmistu haldaja selle ülevaa-
tamise. 

(3) Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab 
kalmistu haldaja komisjoni, kuhu kuuluvad kal-
mistu haldaja esindaja, kalmistu eripära tundev 
isik, kommunaalameti esindaja (kui haldajaks ei 
ole kommunaalamet), Muinsuskaitseameti esin-
daja (kui tegemist on kultuurimälestiseks tunnis-
tatud kalmistuga) ja usulisele ühendusele kuulu-
va kalmistu puhul nende esindaja.

(4) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel 
korral:

1) esimene ülevaatus, mille käigus tuvas-
tatakse, et hauaplats on hooldamata. Ülevaata-
mise korral märgistatakse see kollase sildiga, 
millel on musta värviga kiri “hooldamata haua-
plats”. Sildile märgitakse ülevaatuse järjekorra-
number, ülevaatuse kuupäev, järgmise ülevaatu-
se kuupäev ja kalmistu haldaja kontaktandmed. 
Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale 
kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 
hoiatuse kasutuslepingus toodud aadressile;

2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui 
aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus 
kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud 
hauaplatsi seisukorda ja võetakse vastu otsus 
hauaplatsi kasutajata hauaplatsiks tunnistamise 
või tunnistamata jätmise kohta.

(5) Ülevaatuse kohta koostatakse protokoll, 
milles tuuakse ära hooldamata hauaplatsi asu-
koht, suurus ja kirjeldus. Teise ülevaatuse ajal 
lisatakse protokolli märge otsusest hauaplatsi 
kasutajata hauaplatsiks tunnistamise kohta. Pro-
tokollile kirjutavad alla kõik ülevaatusel osale-
nud komisjoni liikmed. 

(6) Hooldamata hauaplatsina arvele võetud 
hauaplatside kohta avaldatakse teade Viimsi 
valla kodulehel ja ajalehes Viimsi Teataja, an-
des hauaplatsi kasutajale võimaluse kolme kuu 
jooksul pärast teate avaldamist võtta ühendust 
kalmistu haldajaga ja korrastada hauaplats või 
loobuda hauaplatsi kasutamise õigusest ja kasu-
tusleping erakorraliselt üles öelda.

(7) Pärast kolmekuulise tähtaja möödumist 
võib kalmistu haldaja kasutuslepingu ühepool-
selt üles öelda. 

(8) Hauaplatsi, millele ei ole kasutuslepin-
gut sõlmitud, kasutusõigus loetakse lõppenuks 
kolme kuu jooksul pärast käesoleva paragrahvi 
lõigetes 5 ja 6 nimetatud toimingute tegemist, 
kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud 
tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud. 

6. peatükk
MÄLESTISED
§ 23. Mälestistena kaitse all olevad objektid 
(1) Rohuneeme kalmistu, Randvere kalmis-

tu, Naissaare kalmistu, Prangli kalmistu ja II 
maailmasõjas hukkunute ühishaua (Eestiranna 
kalmistu), kui muinsuskaitsealuste kinnismä-
lestiste kaitseks on kehtestatud kaitsevöönd, 
millele kohaldatakse muinsuskaitseseaduse § 24 
lõikes 2 sätestatud kitsendusi ja milles tehtavad 
leevendused märgitakse kaitsekohustuse teatis-
se. Kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mä-
lestise väliskontuurist või piirist arvates. 

(2) Kalmistutel võib asuda üksikobjektidena 
ajaloo-, arheoloogia-, kunsti- ja arhitektuurimä-
lestisi.

(3) Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on 
kalmistu kaitsevööndis keelatud:

1) püstitada ehitisi, rajada teid, kraave ja 
trasse ning teha muid mulla- ja ehitustöid;

2) istutada, maha võtta ja välja juurida puid 

ja põõsaid.
(4) Mälestiste ja kalmistul asuvate ehitiste 

muinsuskaitse eritingimused, konserveerimise 
ja restaureerimise projektid ning mälestistel ja 
kalmistutel tehtavate mulla- ja ehitustööde pro-
jektid tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseameti-
ga ja Vallavalitsusega.

(5) Mälestiseks tunnistatud hauaplats, haua-
rajatis ja sakraalehitis tähistatakse eritähisega. 
Mälestise tähistamist korraldab Muinsuskaitse-
amet vastavalt muinsuskaitseseadusele.

(6) Muudatused mälestiseks tunnistatud 
hauaplatsil peavad olema kooskõlastatud vasta-
valt muinsuskaitseseadusele.

(7) Kui mälestiseks tunnistatud hauaplatsi 
kasutaja loobub hauaplatsi kasutamise õigusest, 
läheb hauaplatsi kasutamise õigus üle kalmistu 
haldajale. 

7. peatükk
JÄRELEVALVE JA VASTUTUS
§ 24. Järelevalve ja vastutus
(1) Vastutus käesoleva eeskirja rikkumise 

eest on sätestatud seadusega. 
(2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teosta-

vad Vallavalitsus ja Muinsuskaitseamet vasta-
valt oma pädevusele.

8. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 25. Rakendussätted
(1) Senisel matmiskoha kasutajal, st isikul, 

kelle nimele on kalmistute registris või vastavas 
nimistus vormistatud matmiskoha kasutamise 
õigus, on kohustus esitada kalmistu haldajale 
taotlus kasutuslepingu sõlmimiseks kolme aas-
ta jooksul pärast käesoleva eeskirja jõustumist. 
Kalmistu haldaja tagab pärast andmete kontrol-
limist esitatud taotluste alusel lepingute sõlmi-
mise hiljemalt viie aasta jooksul arvates eeskirja 
jõustumisest. 

(2) Eeskirja § 4 lõikes 3 nimetatud teadetah-
vel paigaldatakse hiljemalt viie aasta jooksul ar-
vates käesoleva eeskirja jõustumisest. 

(3) Enne eeskirja jõustumist sõlmitud kasu-
tusleping on jõus selle kehtivuse tähtaja lõpuni, 
välja arvatud tähtajatu leping, mis lõppeb viie 
aasta möödumisel käesoleva eeskirja jõustumi-
sest, kui matmiskoha kasutaja ei ole selle aja 
jooksul sõlminud uut kasutuslepingut. 

(4) Määrusega tunnistatakse kehtetuks Viimsi 
Vallavolikogu 13.04.1999. a määrus nr 46 “Viim-
si valla avalike kalmistute kasutamise kord”.

(5) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebile-
hel ja ajalehes Viimsi Teataja. 

(6) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

30. märts 2012 nr 9
Viimsi valla avalike teede sulgemise loa vor-
mi kehtestamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse“ § 30 lõike 1 punkti 
3, “Liiklusseaduse“ § 6 lõike 4 ja § 12 lõike 1, 
“Teeseaduse” § 25 lõike 3, § 33 lõike 2, § 36 
lõike 1 ja § 37 lõike 1 ning Viimsi Vallavoliko-
gu 08.03.2005 määruse nr 10 “Teede sulgemise 
maksu määrus“ § 4 lõike 1 ja § 8 lõike 1 alusel. 

§ 1. Määrusega kehtestatakse tee sulgemise 
loa vorm vastavalt määruse lisale.

§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
MäärUSED
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Määruse lisa on avaldatud Viimsi valla vee-

bilehel www.viimsivald.ee

13. aprill 2012 nr 10
Viimsi valla koolieelse lasteasutuse, üldhari-
duskooli ja huvikooli direktori vaba ametiko-
ha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi 
tingimused ja kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkti 4, 
“Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 21 lõike 5, 
“Huvikooli seaduse” § 15 lõike 1, “Põhikooli- 
ja gümnaasiumiseaduse” § 71 lõike 6 ja Viimsi 
Vallavolikogu 10.04.2012.a määruse nr 9 “Viimsi 
valla haridusasutuste direktorite vaba ametikoha 
täitmiseks korraldatava avaliku konkursi tingi-
muste ja korra kehtestamise delegeerimine valla-
valitsusele” § 1 alusel. 

§ 1. Üldsätted
Määrusega kehtestatakse koolieelse laste-

asutusena, üldhariduskoolina ning huvikoolina 
tegutseva munitsipaalõppeasutuse (edaspidi ha-
ridusasutus) direktori vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava avaliku konkursi tingimused ja kord.

§ 2. Konkursi väljakuulutamine ja avalduste 
esitamine

(1) Konkursi direktori vaba ametikoha täit-
miseks kuulutab välja Viimsi Vallavalitsus (edas-
pidi vallavalitsus) korraldusega.

(2) Konkursi väljakuulutamise kohta avalda-
takse konkursiteade vähemalt ühes üleriigilises 
päevalehes, Õpetajate Lehes, Viimsi Teatajas ja 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) arvestu-
sega, et konkursil osalejal (edaspidi kandidaat) 
oleks alates konkursiteate üleriigilises päeva-
lehes avaldamise päevast avalduse esitamiseks 
aega vähemalt kaks nädalat.

(3) Konkursiteates märgitakse:
1) haridusasutuse nimi ja aadress;
2) konkursi korras täidetava ametikoha ni-

metus;
3) kandidaadile esitatavad nõuded;
4) avalduse esitamise tähtaeg;
5) koos avaldusega komisjonile esitatavate 

dokumentide loetelu.
(4) Kandidaat esitab konkursil osalemiseks 

järgmised dokumendid:
1) kirjalik avaldus;
2) elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
3) ametikohale esitatud nõuetele vastavust 

tõendavate dokumentide koopiad;
4) kandidaadi visioon ja tegevuskava hari-

dusasutuse juhina;
5) muud dokumendid, mida kandidaat peab 

oluliseks.
(5) Konkursist saab osa võtta isik, kelle 

avaldus koos käesoleva paragrahvi lõikes 4 ni-
metatud dokumentidega laekub vallavalitsuse-
le hiljemalt konkursiteates märgitud tähtajaks. 
Konkursiteates märgitud tähtpäeval postitatud 
avaldus loetakse tähtajaks esitatuks.

§ 3. Komisjoni moodustamine ja kokkukut-
sumine 

Konkursi korraldamiseks moodustab valla-
valitsus korraldusega hiljemalt konkursiteates 
märgitud avalduste esitamise tähtajaks viieliik-
melise konkursikomisjoni (edaspidi komisjon), 
nimetades nende seast ka komisjoni esimehe ja 
sekretäri. 

§ 4. Komisjoni töökord
(1) Komisjoni töövorm on koosolek.
(2) Komisjoni koosolekut juhatab komisjoni 

esimees ning protokollib sekretär. Protokollile 
kirjutavad alla komisjoni esimees ja sekretär.

(3) Komisjonil on õigus kaasata kandidaati-
de hindamiseks eksperte. 

(4) Komisjoni esimene koosolek peetakse 
kümne päeva jooksul alates konkursiteates mär-
gitud avalduste esitamise tähtajast.

(5) Konkurss toimub kahes voorus: doku-
mendivoor ja vestlusvoor.

(6) Dokumendivoorus, mis võib toimuda 

side- ja infotehnoloogiliste vahendite teel koos-
olekut kokku kutsumata:

1) vaatavad komisjoniliikmed konkursile esi-
tatud dokumendid läbi ja langetavad otsuse kan-
didaatide vestlusvooru lubamise kohta; 

2) määratakse vestlusvooru toimumise aeg 
ja koht.

(7) Kandidaatidele, kes ei vasta kvalifikat-
siooninõuetele ja keda vestlusvooru ei kutsuta, 
teatab komisjoni esimees otsustest kirjalikult 
kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(8) Vestlusvooru läbiviimisel lähtutakse 
järgmisest:

1) vestlusvooru kutsub kokku komisjoni esi-
mees;

2) vestlusvooruks kokkukutsutud komisjoni 
koosolek on kinnine;

3) vestlusvooru lubatud kandidaatidele tea-
tab komisjoni sekretär vestluse aja ja koha ar-
vestusega, et kandidaadid saaksid teate kätte 
vähemalt kolm tööpäeva enne teates märgitud 
kuupäeva;

4) enne vestluse algust tutvustab komisjoni 
esimees kandidaatidele nende õigusi, komisjoni 
koosseisu ning konkursi tingimusi ja korda;

5) kandidaadil on õigus anda vestluse käigus 
lisaks komisjoni küsitule muid selgitusi ning 
saada komisjonilt lisateavet konkursi korralduse 
kohta.

(9) Komisjon võib vajadusel korraldada 
konkursi käigus täiendavaid vestlusvoore. 

§ 5. Komisjoni otsus
(1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui 

koosolekust võtavad osa peale komisjoni esi-
mehe vähemalt pooled komisjoni liikmed. Side- 
ja infotehnoloogiliste vahendite teel toimuvast 
koosolekust peavad osa võtma kõik komisjoni 
liikmed.

(2) Komisjon valib direktori kandidaadi 
vestlusvooru lõpus kinnisel koosolekul.

(3) Komisjon võtab otsused vastu avalikul 
hääletusel. Igal komisjoniliikmel on üks hääl.

(4) Valituks osutub kandidaat, kelle poolt hää-
letab üle poole koosolekul viibivatest komisjoni 
liikmetest. Juhul, kui hääled jagunevad võrdselt, 
on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

(5) Vestlusvooru tulemusena võtab komis-
jon iga kandidaadi kohta vastu ühe järgmistest 
otsustest:

1) tunnistada kandidaat ametikohale sobi-
vaks; 

2) tunnistada kandidaat ametikohale mitte-
valituks; 

3) tunnistada kandidaat koosolekule mitteil-
munuks.

(6) Mittevalituks ja koosolekule mitteilmu-
nuks tunnistatud kandidaatidele saadab komisjo-
ni sekretär kirjaliku teate komisjoni otsuse kohta 
kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

(7) Ametikohale sobivaks tunnistatud kan-
didaadi kohta esitab komisjoni esimees seitsme 
tööpäeva jooksul otsuse tegemisest ettepaneku 
vallavalitsusele kandidaadi ametisse kinnitami-
seks.

§ 6. Konkursi tulemuste tühistamine
Kui komisjon on rikkunud käesoleva korra-

ga sätestatud protseduurireegleid, tühistab val-
lavalitsus konkursi tulemuse.

§ 7. Konkursi luhtumine ja uue konkursi 
kuulutamine

(1) Konkurss on luhtunud, kui:
1) konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi 

avaldust;
2) kõik kandidaadid osutusid dokumendi-

voorus ametikohale mittevastavaks;
3) ükski kandidaat ei kogunud vestlusvooru 

hääletusel nõutavat arvu hääli;
4) ühegi konkursitingimustele vastava kan-

didaadiga ei sõlmita töölepingut;
5) vallavalitsus tühistab protseduurireeglite 

rikkumise tõttu konkursi tulemuse.
(2) Kui konkurss loetakse luhtunuks, kuulu-

tab vallavalitsus hiljemalt kolme nädala jooksul 
välja uue konkursi.

§ 8. Ametisse kinnitamine ja töölepingu sõl-
mimine

(1) Vallavalitsus kinnitab komisjoni poolt 
valitud kandidaadi.

(2) Vallavanem sõlmib komisjoni poolt esi-
tatud ja vallavalitsuse kinnitatud kandidaadiga 
töölepingu.

(3) Vallavanem ei sõlmi kandidaadiga töö-
lepingut, kui:

1) kandidaat teatas kirjalikult, et ei soovi 
asuda direktori ametikohale;

2) kandidaat ei ilmunud määratud tähtajal 
töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui 
töölepingu sõlmimine lükkus edasi kandidaadi 
haiguse tõttu või ootamatult tekkinud isiklikel 
või perekondlikel põhjustel ning kui kandidaat 
oli nendest viivitamatult teatanud.

(4) Kui vallavanem ei sõlmi esitatud kandi-
daadiga käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 1 
nimetatud asjaoludel töölepingut, kutsub komis-
joni esimees esimesel võimalusel kokku komis-
joni koosoleku, et otsustada, kas esitada valla-
valitsusele konkursi tulemuste alusel järgmine 
enim hääli saanud kandidaat või lugeda konkurss 
luhtunuks.

§ 9. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsu-

se 19.12.2003. a määrus nr 60 “Viimsi valla mu-
nitsipaalharidusasutuse juhi vaba ametikoha täit-
miseks korraldatava konkursi läbiviimise kord”.

(2) Määrus avaldatakse Viimsi valla veebi-
lehel. 

(3) Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

Korralduste lisad on avaldatud Viimsi valla 
veebilehel www.viimsivald.ee 

30. märts 2012 nr 217
Tee nimetuse määramine Haabneeme alevikus

Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 
1 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
14.03.2012.a koosolekuprotokolli:

1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale tee-
le, mis algab Rohuneeme teelt ja lõpeb merega, 
nimetuseks Mõisaranna tee, vastavalt joonisele 
korralduse lisas.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

3. aprill 2012 nr 235
Randvere külas G. H. Schüdlöffeli tee piken-
damine

Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 
1 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
14.03.2011.a koosolekuprotokolli:

1. Pikendada Randvere külas olemasolevat 
G. H. Schüdlöffeli teed kuni ristumiseni Mäe-
aluse ja Pärnaõie teega, vastavalt joonisele kor-
ralduse lisas.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

  Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

3. aprill 2012 nr 236
Lubja külas Paenurme tee pikendamine

Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 
1 punkti 3, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määra-
mise korra” punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 
14.03.2011.a koosolekuprotokolli:

1. Pikendada Lubja külas olemasolevat Pae-
nurme teed kuni katastriüksuseni Viimsi tule-
paak 232, vastavalt joonisele korralduse lisas.

2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

3. aprill 2012 nr 237
Tee nimetuse ja lähiaadressi määramine Püün-
si külas

Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” § 5 lõike 
1 punkti 3, “Ruumiandmete seaduse” § 54 lõike 
1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega 
nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
punkti 2.2 ning kohanimekomisjoni 14.03.2012 
koosoleku protokolli:

1. Määrata Püünsi külas asuvale teele, mis al-
gab Ülase teelt ja lõpeb tupikuga, vastavalt jooni-
sele korralduse lisas, nimetuseks Ülase põik.

2. Määrata katastriüksusele Platsi (katastri-
tunnusega 89001:003:0196) lähiaadressiks Üla-
se põik 3, vastavalt joonisele korralduse lisas. 

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tal-

linna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Haldo Oravas
vallavanem

Kristo Kallas
vallasekretär

4. aprill 2012 nr 43
Viimsi Vallavolikogu liikme Jaan Alveri voli-
tuste peatumine ja asendusliikme määramine 

Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsu-
se 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 
27.03.2012. a avalduse (reg. nr 9-2.2/1349) alusel:

1. Peatada Jaan Alveri vallavolikogu liikme 
volitused tema avalduse alusel kuni 30.09.2012.a 
ja määrata asendusliikmena Viimsi Vallavoliko-
gu koosseisu Enn Sau (Eesti Reformierakond).

2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel 
ja ajalehes Viimsi Teataja.

3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse voliko-

gu valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik 
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna 
Valimiskomisjonile.

Kristo Kallas 
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
KOrrALDUSED

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUS
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sport

Meie Viimsi MrJK väik-
semad jalgpallipoisid 
(sündinud 2006. aastal) 
pidasid läinud pühapäeval, 
15. aprillil algusega kell 
18 kodustaadionil Mõisa 
pargis oma elu esimese 
sõpruskohtumise jalg-
pallis. Külla oli kutsutud 
spordiseltsi Kalev sama-
vanused pealinna poisid. 

Et tegemist oli tulevaste vutiäs-
sade esimese päriskohtumise-
ga, oli elevust ja ärevust pois-
tes tunda juba hommikust saati 
– “Millal mäng juba algab?”; 
“Kas vastased on tugevamad 
kui meie?” jne – küsimusi oli 
rohkem, kui vanemad vastata 
oskasid.

Siis aga oligi käes õhtu. 
Õnneks oli ilm väga ilus ja 
päikseline, mis tõi staadionile 
päris palju toetajaid, nii lapse-
vanemaid kui ka sõpru laste-
aiast. Kell 17.45 olid kõik noo-
red mängumehed vutimurul 
ning algas soojendus ja harju-

Tee suurtele võitudele

tused treener Signe juhenda-
misel. Kui kõlas kohtuniku-
vile, koguneti keskväljakule, 
hüüti vastasvõistkonnale “Ter-
vist!” ning mäng võis alata. 

Tõe huvides peab mainima, 
et Tallinna Kalevi meeskond 
sai kokku 5 poissi meie 10 vas-
tu, mistõttu vastased vahetusi 
kahjuks teha ei saanud – see 
aga ei seganud mängurõõmu ja 
MRJK poistel kiirelt 3:0 juhti-

ma minna. Mäng oli hoogne 
ja emotsionaalne, üle väljaku 
kõlasid treenerite ja lastevane-
mate ergutushüüded. Kui esiti 
oli pall valdavalt Kalevi-poiste 
värava all ja väljaku poolel, siis 
ajapikku said ka nemad oma 
mängu käima ning ohustasid 
kontrarünnakutest meie koll-
kiipri Ericu väravaraame. 

Küll aga aitasid jooksvad 
vahetused Viimsi poistel ja-

lad värskematena hoida ning 
mängu lõppfaasis pommitasid 
MRJK 5-aastased kasvandikud 
juba väsinud Kalevi-poegade 
väravat juba sellise hooga, et 
asjaosalistele on senini tead-
mata mängu täpne lõppseis – 
oli see 6:1 või 7:1 või hoopis 
8:2..., igatahes oli see VÕIT! 
Pärast mängu suruti mehiselt 
vastu hakanud kalevlastel kätt 
ja seejärel tehti ühispilti ja ja-
gati võidupreemiaks (Kalevi!) 
šokolaadimedaleid.

Viimsit/MRJK: Aksel An-
nist, Alex Ikim, Carl Ronald 
Ilves, Erich Vään, Georg Aron 
Ummelas, Kaspar Martin, Kert 
Klaas, Rasmus Rabtšuk, Ras-
sel-Rait Rumma, Sander Tovs-
tik. Treener Signe Pärtel.

Mäng oli ettevalmistavaks 
peaprooviks 22. aprillil Sauel 
toimuvale SpringCup rahvus-
vahelisele turniirile (www.
springcup.ee), kus MRJK/2006 
poiste meeskond üles astus. 

Jaanus rumma
lapsevanem

Pärast mängu tehti ühispilt ja jagati šokolaadimedaleid. Foto Jaanus 
rumma

31. märtsil toimus rullilu-
uisutamise üksiksõidu ja 
neljaste kavade võistlus 
Viimsi Cup, millest võttis 
osa rulluisuklubi rullest 
62 võistlejat ja esinejat.

Võistlus toimus algajate, kol-
mikhüppe, salchowi, ühekord-
sete hüpete ja axeli kategoorias.

Kõige tugevamas, axeli 
kategoorias saavutas esimese 
koha Kirke Marta Süld, teise 
koha Elis Lemberg ning kol-
manda koha Lisanne Siniväli.

Ühekordsete hüpete klassis 

Viimsi Cup rulliluuisutamises
tuli esimesele kohale Jaanika 
Kiolein, teisele kohale Hanna-
Stiina Kivinurm ning kolman-
dale kohale Emily Kahro. Axeli 
ja ühekordsete hüpete kategoo-
ria tüdrukud on rulluisutamise-
ga tegelenud 3–8 aastat.

Salchowi klassis saavutas 
esikoha Kaia Mia Kalda, teise 
koha Simone Viidas ning kol-
manda koha Kaisa Kasekamp.

Kolmikhüppe A-klassis tuli 
esimesele kohale Belinda Perk, 
teisele kohale Janeli Sööt ning 
kolmanda koha saavutas Chiara 
Viidas.

Kolmikhüppe B-klassis sai 
esikoha Maria Heinsar ning al-
gajate klassis tuli võitjaks Oona 
Linda Prohhorov.

Neljaste kavade kategoorias 
saavutas Cotton Eye Joe esime-
se, Vampiiri kava teise ning 
Deemoni kava kolmanda koha.

Võistluste raames esines ka 
Rullesti eliitrühm.

Rullest võtab maist vastu 
uusi huvilisi vanuses 6–16 elu-
aastat. Registreerimine: piret@
rullest.ee ja www.rullest.ee. 

Piret rink
Rulluisuklubi Rullest treener

9-aastane Kaia Mia Kalda – 
1. koht (salchowi klassis).

Spordiuudised
Jäähoki
Islandil Reykjavikis toimunud jäähoki II divisjoni MM-i 
A-grupi turniiril saavutas Eesti koondis esikoha ning tõu-
sis sellega kõrgemasse divisjoni. Ühena resultatiivsema-
test mängijatest märgiti ära ka viimsilane Ken Kuusk.

Motokross
Kodune hooaeg motokrossis on edukalt alanud Erki Kah-
role (Yamamoto,Yamaha), kes Balti mere karikasarjas 
saavutas MX2 klassis etapivõidu.

Motoklubi Kahro Racing, kust oma isa Valdur Kahro 
juhendamisel ka Erki Kahro võidusõitja tee on alguse saa-
nud, hakkab Viimsis vastu võtma uusi liikmeid vanuses 6 
ja ülespoole alates 1. maist. Info tel 50 48 275 või kahro-
racing@gmail.com.

Karate
15. aprillil toimunud Eesti meistrivõistlustel Kimura Shu-
kokai karates võitsid kokku seitse medalit spordiklubis 
Impact treener Kätlin Kiviranna käe all harjutavad Viim-
si noored. 10–11-aastaste poiste kumites oli kokku 18 
võistlejat, finaalis kohtusid Krevon Alet-Märtson ja Jakob 
Haud. Esikoha nii kumites kui ka katas võttis Krevon, ka-
tas oli ta finaalis parem oma klubikaaslasest Carl Christjan 
Bogoslovskist. Samas vanuseklassis kohtus Markus Oli-
ver Hirv pronksimatšis Jakob Haudiga ning pidi leppima 
4. kohaga.

Viimsi poiste medalid Eesti meistrivõistlustelt 2012:
Krevon Alet-Märtson – kata kuld, kummite kuld
Jakob Haud – kata pronks, kummite hõbe
Carl Christjan Bogoslovski – kata hõbe
Marti Himbek – kata hõbe
Martin Kirbits – kata pronks
Palju õnne!

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Spordivõistlustest tulemas
5. mai k 12.00 26. Viimsi jooks / Viimsi Kool / Korraldaja: 
Spordiselts Marathon
12. mai k 11.00 Välishooaja avaturniir tennises – Igamehe 
paarismäng / Viimsi mõisaplatsi tenniseväljakud / Registree-
rimine 11. maini: kristjanpakk@gmail.com
13. mai k 12.00 Viimsi 3:3 turniir korvpallis / Viimsi Kool / 
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi

Viimsi PaRGi TenniseVÄLJaKuTeL
ToimuB 12. mail 2012

Välishooaja avaturniir 
Igamehe paaris-
mängus
1. Koht: Viimsi Laidoneri pargi väljakud
2. Aeg: Laupäev 12.mai 2012, algusega 
kell 11.00
3. Registreerimine: ainult eelregistree-
rimine tel. 56 226 004 või kristjanpakk@
gmail.com  11. maini kella 19.00´ni
4. Kohtunik: Peakohtunik Kristjan Pakk tel. 
56 226 004
5. Osavõtjad: osa võivad võtta  kõik ten-
nisehuvilised, kel vanust 18 ja rohkem 
6. Võistlussüsteem: mängime oma tra-
ditsioonilist turniiri, kus paarid moodusta-
takse eeldatava tugevusrea alusel – “tuge-
vam + nõrgem”                                                  
7. Osavõtumaks: 20.- euR
8. Autasustamine: Karikad kolmele pari-
male paarile 
NB! Vihmase ilma korral lükkub turniir edasi. 



27. aprill – 19. mai

Viimsi valla kultuurikalender
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Püsiekspositsioon 
“Eesti sõjaajalugu muinasajast 
tänapäevani”
Fotonäitus “Eesti Kaitsevägi 20” 
– kuni 12. mai
Eesti Ajaloomuuseumi koosta-
tud rändnäitus “Hüvasti Charlie! 
20 aastat kommunismi kokku-
varisemisest Euroopas“ 
Uus näitus! “1809–1815 Napo-
leoni ajastu lõpp gravüüridel” 
– alates 3. maist
Avatud K–L k 11–18 
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee, 
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Püsiekspositsioonid rannarahva 
elust-olust muinasajast täna-
päevani, näitused kalapüügi-
vahenditest, hülgeküttimisest, 
Kirovi kalurikolhoosist jpm
Muuseum ja kingipood avatud 
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu vaba-
õhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada 
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine: 
info@rannarahvamuuseum.ee, 
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Mudilaste kunstiprogramm 
“Kunstiköök“ 
(lapsed vanuses 1,5–3 aastat) 
N  k 10
Info ja registreerimine: 
katrin.mustonen@gmail.com
Rannarahva Muuseumis 

Püsiekspositsioon rannatalude 
ajaloost 
Muuseumi taluhooned ja käsi-
tööpood külastamiseks avatud 
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet 
sisaldab ka sissepääsu Ranna-
rahva 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 Vabaõhumuuseumis

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

Fotonäitus “President 
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

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

Alari Kivisaare fotonäitus 
“Islandi lummuses“
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

Viimsi Kunstikooli õpilastööde 
näitused:

Viimsi Raamatukogus 
Viimsi Kunstikooli 28. lennu 
õpilastööde näitus Viimsi Koolis
Viimsi Vallamajas

Fotokursuse lõpetajate näitus
Kuni 30. aprill  
Niplipitsi näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumis

Kuni oktoober 2012
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

Kuni 4. mai
Raul Meele isikunäitus “Valge 
piir punane piir“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Mis lind see 
on?“
Prangli Raamatukogus

Kuni 30. aprill
Raamatunäitus “Arhitektuuri 
lummuses“
Lastele: “Mängime ja nupu-
tame“
Viimsi Raamatukogus

Kuni 3. mai
Raamatunäitus “Eesti film 100“
Emadepäeva jutuvõistlus “Ema, 
kallis ema“
Info: jane@viimsivald.ee
Viimsi Raamatukogus

Kuni 10. mai
Jelena Davõdova maalid ja 
graafika
Viimsi Päevakeskuses

27. aprill k 18
Perekontsert Veemuusika 
Viimsis
Esinevad Maire Eliste Muusika-
kooli õpilased
Klaveril Jaak Jürisson
Pilet 5 € Piletilevist ja 1 h enne 
kontserti kohapealt
Viimsi Koolis 

28. aprill – 24. mai
Raamatunäitus “Sinu unistuste 
aed ja kodu“
Lastele: “Loodus meie ümber“
Viimsi Raamatukogus

28. aprill k 12
Viimsi Muusikakooli kevad-
kontsert
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

28. aprill k 14
Kevadine suurpuhastus
Viimsi Noortekeskuses

28. aprill k 21
Vello Orumets
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

28.–29. aprill
Harjumaa Laululaps 2012 
Viimsi Huvikeskuses

29. aprill k 11
Jalgsimatk – kepikõnd eakatele
Mäealuse maastikukaitseala 
läänepoolses osas
10.33 buss V2 väljub Viimsi 
Haigla juurest
Info: tel 601 2354
Kogunemine Tammneeme tee 
bussipeatuses

29. aprill k 11
Jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. aprill k 11 
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus

29. aprill k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

30. aprill k 17
Foorumteatri etendus
Külla tulevad näitlejad Eesti 
Lastekaitse Liidust
Viimsi Noortekeskuses

3. ja 4. mai k 16 ja 19
Tsirkuseetendus “Tavaline ime“
Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas (Randvere tee 6)

3. mai k 18
Toorjuustutortide valmistamise 
õpituba 
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

4. mai k 19
Esietendus “Tom Sawyeri 
seiklused“
Muusikaline lasteetendus ühes 
vaatuses
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne eten-
dust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

5. ja 6. mai k 13 ja 16
Tsirkuseetendus “Tavaline ime“
Viimsi Kaubanduskeskuse 
parklas

5. mai k 10
Püünsi küla laupäevak
Püünsi Kooli suusaradade 
orrastamine
Püünsi küla spordiplatsi 
korrastustööd

5. mai k 11
Lubja küla koristuspäev
Lubja küla klindiastangul

5. mai k 11–15
“Teeme ära!“ – Rannarahva 
kevadtalgud!
Lisainfo: ehakai@rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis ja 
Viimsi Vabaõhumuuseumis

5. mai k 11–14
“Teeme ära!“ – Pärnamäe küla 
kevadtalgud
Registreeri talgutele: 
www.teemeara.ee
Lisainfo: tel 56 647 630, 
Annika Vaikla
Pänamäe külas

5. mai k 12–14.30
XXVI Viimsi Jooks
Korraldaja: Spordiselts 
Marathon
Viimsi Kooli territooriumil ja 
Randvere tee kergliiklusteel

5. mai k 21
SULO

Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

6. mai k 10–14
Viimsi Laste Rattaralli
Korraldaja: MLA Viimsi Laste-
aiad
Viimsi mõisa pargis

6. mai k 11
Jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

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

6. mai k 12
Tänujumalateenistus
Rootsi-Mihkli kiriku tagasta-
mise 20. ja taasõnnistamise 
10. aastapäeva puhul 
k 15 kiriku taasõnnistamist ka-
jastav filmiprogramm
Rootsi-Mihkli kirikus (Rüütli 9, 
Tallinn)

6. mai k 13
Jumalateenistus 
Rohuneeme kabelis

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

6. mai k 17
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne eten-
dust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

7.–13. mai
Raamatunäitus “Ema, kallis ema“
Viimsi Raamatukogus

7.–31. mai
Raamatunäitus “Tunne 
Euroopat“
Prangli Raamatukogus

8. mai k 16.30
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne 
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

8. mai k 18
Kokakursus “Umbrohutoidud” 
Broneerimine: info@harmoo-
nikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

9. mai k 19
Emadepäeva kontsert
Esineb Maarja-Liis Ilus
Kitarril Peeter Rebane
Piletid alates 11 € müügil 
Piletilevis
Piletid müügil kohapeal 1 h 
enne kontserdi algust 13 €
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

10.–17. mai
Raamatunäitus “Heino Kiik 85“
Viimsi Raamatukogus

10. mai k 18
Saiaküpsetamise õpituba ehk 
pärmitaigna saladused
Broneerimine: 
info@harmoonikum.ee
Lisainfo: www.harmoonikum.ee
Harmoonikumis

11. mai k 13
Emadepäeva kontset
“Emadele ja vanaemadele 
mõeldes…”
Esinevad Viimsi Huvikeskuse 
laululapsed
Black & White tantsustuudio
Viimsi Päevakeskuses

12. mai k 10
Viimsi III JazzPopFest
Jazz- ja popmuusikafestival 
kooridele ja vokaalansamblitele
K 10 Tulevikukoorid ja B-kate-
gooria
K 13 A-kategooria koorid
K 16.30 Vokaalansamblid
K 19.30 Lõppkontsert
Pilet 5/3 € müügil kohapeal
Lisainfo: www.viimsivald.ee/
jazzpopfest
Viimsi Kooli aulas  

12. mai k 11
Välishooaja avamine – Igamehe 
tenniseturniir
Viimsi mõisapargi tennise-
väljakutel

12.mai k 12
Emadepäeva kontsert
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

12. mai k 12
Emadepäeva tähistamine 
Esineja Artjom Savitski – Eesti 
Otsib Superstaari 2011 2. koht
Kohvilaud
Kõigile tasuta!
Prangli Rahvamajas

12. mai k 21
Kurvits ja Krall – mehed 
kitarridega
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

13. mai k 17
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne 
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

13. mai k 11
Jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

13. mai k 11  
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakoguduse kirikus

13. mai k 12
Viimsi 3:3 korvpall
Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi
Viimsi Kooli spordikompleksis

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

15. mai k 14
Viimsi Päevakeskuse huvi-
ringide näituse avamine
Näitus avatud kuni 1. juuni 
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses

16. mai k 19
Teatriõhtu
Viimsi Kooli Teatrirühmad
Viimsi Kooli aulas 

18. mai k 19
Rakvere Teatri etendus “Elu ja 
kuidas sellega toime tulla“
Pileti hind 11 €
Broneerimine: tel 606 6838 
või viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses

19. mai k 11
Harjumaa Laste Tantsupäev 
e Koduõue Simman
Osalevad 1.–5. klassi õpilased
Viimsi Kooli õuel

19. mai k 17
Muusikaline lasteetendus 
“Tom Sawyeri seiklused“
Viimsi Huvikeskuse Harrastus-
teatri esituses
Pilet 5/3 €, müügil enne 
etendust kohapeal
Info: tel 50 59 043, 606 6838
Viimsi Huvikeskuses

19. mai k 18–23
MuuseumiÖö – “Öös on kino“
Lisainfo: www.rannarahva-
muuseum.ee
Rannarahva Muuseumis

19. mai k 18–23 
Muuseumiöö 
Militaartehnika mudelite eri
Lisainfo: www.esm.ee
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – 
Kindral Laidoneri Muuseumis

Marje Plaan 
Viimsi valla kultuuritöö 

koordinaator
Tel 606 6866, e-post marje@

viimsivv.ee
www.viimsivald.ee 

rEgISTrEErITUD SÜNNID SEISUgA 23.04.2012

Tere tulemast!
l Ruta Ottessonil ja Toomas Rinnel sündis 16. märtsil poeg 
Karl Friedrich.
l Hedi ja Paavo Leegol sündis 22. märtsil poeg Hugo-
Alexander.
l Jaana Kurilovitšil ja Nikolai Šošinil sündis 31. märtsil 
poeg Alexander.
l Mariann Idasaarel ja Henry Liimalil sündis 2. aprillil tütar 
Lovise.
l Olga ja Dmitri Proskurninil sündis 3. aprillil tütar Alina.
l Carmen Kõrvekul ja Silvio Jazelil sündis 12. aprillil poeg 
Jesper.
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l Hoolivat uut kodu otsib Värvuke – pooleaastane kolme-
värviline kassitüdruk, kodune, sõbralik, puhas ja leplik. Oma-
nikeotsingud on jäänud tulemusteta. Kui tunned, et Sinu 
kodus on ruumi vaprale Värvukesele, võta ühendust MTÜ 
Kass ja Pojad hoiukoduga tel 55 553 894 või kirjuta kassja-
pojad@gmail.com.
l Ilusalong Elegance Viimsis pakub seoses töömahu suure-
nemisega tööd juuksurile, kosmeetikule ja küünetehnikule. 
Ootame head suhtlemisoskust ja sõbralikkust, professionaal-
set suhtumist töösse, vastutustunnet ja heale teenindajale 
vajalikke omadusi. Küsimused ja oma CV saada kohe e-posti 
aadressile kaire@salongelegance.ee, www.salongelegance.ee.
l Müüa või vahetada Pärnu 2-toaline rannarajooni korter 
Viimsis asuva merelähedase krundi vastu. Uue viimistlusega 
korter asub rahulikus piirkonnas esimesel korrusel ja on 
suure, 10 m2 päikeseterassiga. Tel 51 31 009, e-post eleriv@
hot.ee.
l Tänavakivide paigaldus, haljastustööd ja aedade ehitus. 
Teeme teie majaümbruse korda! Tel 58 292 266.
l Keemiline puhastus Viimsis otsib töötajat operaator-
viimistleja-klienditeenindaja ametikohale. Väljaõpe koha-
peal. Info tel 53 725 315, puhas.pirita@gmail.com. 
l Müüa pliidipuud, pikkus vastavalt tellija soovile, hind 
32 eurot/rm, miinimumkogus 10 rm. Tel 58 783 619.
l Vahetada 3,9 ha ilus privaatne kinnistu 45 km kaugusel 
Tallinnast Kuusalu vallas Kursi külas (võimalik jagada kol-
meks ehituskrundiks) krundi, suvila või korteri vastu Viimsis. 
Tel 53 313 914. 
l Soovin üürida 2-toalise korteri Viimsis. Tel 56 40 844.
l Soovime vahetada väiksema maja (130 m2) privaatsel 
krundil Viimsis suurema maja vastu. Võimalikud variandid – 
võib vajada remonti, kompensatsiooni võimalus. Tel 51 40 
044.
l Loeng “Inimhinge teekond iseendani“. Lektor MTÜ Maria 
Hingeabikeskus juhataja Sirje Salem. Loengud toimuvad 
kolmapäeviti 9., 16., 23. ja 30 mail kell 18.00–19.30 Har-
moonikumis, Pargi tee 8. Ühe loengu osalustasu 7 eurot, 
pensionäridel 5 eurot. Registreerimine tel 56 205 468.
l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus, puitaiad, 
haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus, tänavakivide paigal-
dus, trepid, terrassid, katuste ehitus, lammutustööd. Küsi lisa 
tel 55 17 825, evaron@hot.ee, www.evaron.ee.
l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib ideaal-
selt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse, kiviktaimlale, 
aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on 
suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud 
ning väga hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 110 €. 
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632. 
l Otsime tegusat inimest, kes oleks abiks koduõue hooldus-
töödel: riisumine, niitmine, taimede lõikus jms. Tel 52 300 33.
l Tasuta äravedu – mööbel, kodutehnika, riided jm, mis on 
veel kasutuskõlbulikud, kuid teie kodus enam kasutust ei 
leia.  Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame 
teie asjad uutele õnnelikele omanikele. Tel 53 226 290.

l Helen Doron Early English Viimsi Huvikool võtab tööle 2 
inglise keele õpetajat lastele vanuses 2–14 a. Lisainfo: 
viimsi@helendoron.ee, tel 53 012 360. www.helendoron.ee.
l Helen Doron Early English Viimsi Huvikool soovib üürida 
laste õppetööks sobivaid ruume, soovitavalt eramaja Viimsi 
või Pirita piirkonnas. Kontakt: viimsi@helendoron.ee, 
tel 53 012 360.
l Müüa aastaringselt kütte- ja kaminapuud, klotsid, tuleha-
katus ning saepuru kotis, koos veoga. Tel 50 18 594.
l Ära anda 2,5-aastane isane iiri setter. Helistada tel 56 
658 872.
l Maja projektid. Ehitusluba, kasutusluba. Mõõdistamine. 
Tel 52 20 023, M. Mikk.
l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisatööd. 
Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaru-
andeni, programm HansaRaama. Uuele kliendile esimene 
kuu tasuta! Tel 51 19 966.
l Kui vajad abi aia koristamisel, puude ladumisel või on 
muud nipet-näpet teha, siis helista tel 55 935 863. 
l Paigaldame tänavakive ja teeme ka haljastust. Kogemust 
üle 10 aasta. Tel 56 487 738 ja 52 16 037.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd. Saunade 
ehitus. Tel 51 10 992.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa liiva, mulda, 
sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936. 
l Viin ära tasuta vanametalli, suuremate koguste puhul 
maksan ka, hind kokkuleppel. Pakkuda võib kõike, mis 
rauast, ka värvilist metalli. Äravedu tasuta Viimsis ja lähi-
ümbruses. Utiliseerimiseks kõik vajalikud riistad olemas! 
Külmkappe ja boilereid eriti ei soovi, neid on võimalik viia 
ainult jäätmejaama! Võta ühendust ja saame kokkuleppele! 
Tel 58 912 522.
l Metalli koristamine. Tel 56 957 713, Aleksander.
l Kollektsionäär ostab münte, märke, medaleid, ordeneid, 
raamatuid, postkaarte, pakkuda võib ka paberrahade, kom-
mipaberite, õllesiltide jms kogusid. Küsi lisainfot tel 53 996 
098, Rene.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud ennustajad 
Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil 24 h. Hind 1,09  €/min, 
vaata ka sooduspakkumist: www.ennustus.ee.
l Kvalifitseeritud pottsepp teostab ahjude, pliitide, kamina-
te, soojamüüride, korstnate ehitust. Samas vanade kütteke-
hade remont ja puhastus. Töödele garantii. Tel 50 15 320. 
l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Ohtlike puude/
okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388 994. Vt ka: puhastu-
sed – kpe.ee.
l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy õhksoo-
juspumbad koos paigaldusega. Alates 869 eurot. Tel 666 
1355, www.kodukliima.ee.
l Teostame viljapuude ja hekkide lõikust, puude langeta-
mist. Tel 55 637 666.
l Müüa mulda, loomasõnnikut, killustikku ja liiva. Tel 54 
575 873, e-mail taluaed@hot.ee.
l Puude lõhkumine. Ootame pakkumisi. Tel 58231174. 

Kevad on käes!
Oma aiamööbli, terrassid, fassaadid 
ja põrandad saad korda Osmo Color 
õlivahadega.

Tallinna salong: Pärnu mnt 110
Ladu/pood:Laki 5b,Tallinn

tel. 684 4100, mob 56508307
Ruutmeeter@ruutmeeter.ee

www.ruutmeeter.ee

AvAtud 
õmblussAlong

Heki tee 6-61

tel: 52 98 020
tel: 60 91 490

-õmblusteenused
-parandustööd

Poes 
“Riietering” 

viimsi Comarketis, 
II korrusel.

Ainult meilt laias valikus 
ja soodsa hinnaga 

madratseid ja voodipesu. 
Veel hea hinnaga naiste- 
ja lasteriideid, jalatseid, 

ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Kallid kliendid
VENUS ILUSALONG 
uus aadress: Kaluri tee 3 
(perearstikeskuse vastas)
tel: 600 0444
Maikuus: maniküür 11 €, Orly geellakiga 15 €, 
pediküür 20 €, näohooldused -20%, pensionä-
ri juukselõikus: meestele 7 € naistele 10 € (kl 
10.00–16.00). Olete oodatud!
Pakkuda töökoht massöörile 2 päeva nädalas ja 
ripsmetehnikule.

nüüd avatud püsiv kirbuturg viimsis
second Hand boutique
aadressil Rohuneeme tee 12

l Rendi endale nädalaks müügikoht ja meie müüme Sinu 
kauba Sinu eest.
l Toodetele ei lisandu komisjonitasu. 
l Olete oodatud meie kirbukal tegema ainulaadseid leide!

oleme avatud: T–R 10–18, L 10–15, P 10–14, E suletud
lisainfo: tel 530 20 930, www.peokeksused.ee



27. aprill 2012  19

Konsultatsioonivõimalused 
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600, 
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine – 
ämmaemanda vastuvõtud 
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi, 
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia, 
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu 
esimesel neljapäeval kl 16
diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mam-
mograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja 
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane 
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia, 
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised, 
laboratoorsed testid jm
vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi 
vastu

*     teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
**   teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Polikliinilised filiaalid tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
täiendav info: www.fertilitas.ee

As Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, viimsi

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine 
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus 
tasuta!

Vinnal Production OÜ 
valmistab tellimustööna vääris-

puidust välisuksi, siseuksi, treppe, ja 
mööblit. 

Lisainfo: www.vinnal.ee
e-mail: info@vinnal.ee

Mob. 545 01 377

KRÄKEL REHVITööD

Uued ja kasutatud 
suverehvid

Viimsi kaubanduskeskuse kõrval
Randvere tee 6, tel 56 491 535

www.krakelrehvid.ee

- Teede ja platside ehitus
- Asfalteerimine
- Äärekivide ja tänavakivide paigaldus
- Haljastuse rajamine
- Haljasalade niitmine, trimmerdamine
- Bobcati rent

tel: 53 990 245, e-post: info@infraroad.ee
www.infraroad.ee

Kvaliteetsed 
kasutatud riided 

Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.

K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

Hea hind. Mai alguses tuleb uut kaupa.

WeCKman’i katuse- ja seinakatteprofiilide tootjana on as esCo tegutsenud 
Viimsis ehitusmaterjalide tootmise ning turustamise valdkonnas 1989 aastast. 

OtsIme OmA KONtORIsse

sekretär- asjaajajat
Kelle tööülesandeks on:
- ettevõtte büroo asjaajamise korraldamine
- üldtelefonile vastamine, kõnede suunamine
- kontoritarvete tellimine
Kandidaadilt eeldame
- vähemalt kesk- või kesk-eriharidust
- soome ja vene keele oskust suhtlustasandil
- eelnevat kontoritöö kogemust     
Firma pakub
- kaasaegset töökeskkonda
- huvitavat tööd
- täiendkoolituse võimalust
- väärilist tasu

Kandideerimiseks palun saatke oma CV hiljemalt  30.04.2012.a.
e-maili aadressile info@weckman.ee  või helistage 60 55 690

WeCKman’i katuse- ja seinakatteprofiilide tootjana on as
esCo tegutsenud Viimsis ehitusmaterjalide tootmise ning
turustamise valdkonnas 1989 aastast. 

PAKume HOOAjAlIselt (mAIst KuNI sePtemBRINI) tööd

Lao ja tootmise abitöölistele
Kelle tööülesandeks on:
- Kauba pakendamine
- Tootmistöötajate assisteerimine
- Laotöötajate assisteerimine
Kandidaadilt eeldame
- tahet teha tööd
Firma pakub
- võimalust lühiajaliseks tööks
- tulemusele väärilist palka

Kandideerimiseks palun saatke oma CV hiljemalt  30.04.2012.a.
e-maili aadressile info@weckman.ee  või helistage 555 91 651
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KELLASSEPP
Pirital, Merivälja tee 24 Kauperis.

Kellarihmad, metallketid, kellad, 
suur valik patareisid. 

Kellassepatööd ja -teenused.
Tel 56 688 427.

OÜ UUS õIgUSbÜrOO –  
SINU PArTNEr JUrIIDILISTES 
KÜSIMUSTES
Austatud ettevõtja, 
Kas Sinu ettevõtte kapital on ikka veel 
kroonides?
või
Kas keegi on Sulle jätnud tasumata tehtud 
tellimuste eest?
või
Tunned vajadust juriidilise nõu järgi teis-
tes küsimustes?
Võta meiega julgesti ühendust juba täna, 
leiame koos lahenduse!

LISAINFO

Tel: 514 6273
info@rendijurist.ee, www.rendijurist.ee


