
Pastor Indrek Luide näeb valla autasus tunnustust kogu Viimsi Vabakoguduse tööle.

Viimsi vaal läks seekord 
pastor Indrek Luidele

Haabneemes mere lähedal 
asuvas vabakoguduse ma-
jas on hingeharidust jaga-
tud mitme põlvkonna 
viimsilastele. 

Vallavolikogu esimehe Madis 
Saretoki sõnul on kirikul praegu-
se kiire elutempoga ajal üha suu-

rem tähtsus püsiväärtuste hoidjana ja 
kogukonna kasvatajana. 

«Täna paraku erutab meie meeli 
suht vähe seegi, et Pika Hermanni tor-
nis lehvib sini-must-valge lipp,» lausus  
Saretok. «Rohkem näib meile korda mi-
nevat, kas meie lapsed õpivad eliitkoo-
lis, kus poes on üks või teine asi odavam 
või millise autoga sõidab naaber. Mõel-
gem aga ka täna sellele, mis õieti toob 
meile südamerahu ja kas me ikka mu-
retseme õigete asjade pärast,»  sõnas 
Saretok Viimsi vaala pidulikul üleand-
misel Laidoneri mõisas.

Pastor Luide sõnul on valla autasu 
tunnustuseks koguduse liikmete rohkem 
kui 80 aastat kestnud tegevusele. Pastor 
Evald Timmase ettevõtmisel ehitatud 
avar kirikuhoone võimaldab pakkuda 
seal köitvat tegevust igale eale. «Taha-
me käia valla vajadustega käsikäes,» 
mainis Luide. 

Kirikutöö on mitmekesine
«Pooled meie koguduse liikmetest 

on nooremad kui 30 aastat, seepärast 
on ka noorteüritusi palju,» rääkis Luide. 
Koos käib teismeliste ring «Tere klubi», 

igal teisel reedel toimub kaminasaali-
tund noortele. 

Koguduse liikmed korraldavad val-
larahvale ka huvipakkuvaid seminare, 
näiteks  septembris toimus mitmete las-
tepsühholoogide ja suhtlemistreenerite 
osavõtul kasvatusalane loengupäev. Ap-
rillis alustab taas pühapäevakool.

Koguduse juures tegutseb ka «Loo-
jangu klubi», mis seob pensionipõlve 
veetvaid liikmeid. Gospelkooris on üle 
30 laulja. Praegu valmistab koori juha-
tav Luide ette juuli keskel Viimsis toimu-
vat Eesti gospelkooride festivali. 

«Ootame oma koori uusi energilisi 
noori, nii tüdrukuid kui poisse,» sõnas 
Luide. «Oleme andnud kontserte üle 
Eesti ja vastuvõtt on alati olnud väga 
soe.» Pühapäevaõhtustel kontsertidel 
saab vabakoguduses kuulata Eesti pari-
maid muusikuid, muusika ja laul on ka 
reedeste ja pühapäevaste tavateenistus-
te oluline osa.

Kirikuaasta tähtsaimal pühal Suurel 
Reedel teeb muusikat koguduse keelpil-
liorkester, esimesel ülestõusmispühal 
laulab gospelkoor. Pärast teenistust 
ootab kirikukohv.

Esimene vaal kuulub Randvere 
koguduse juhile

Esimese Viimsi vaala pälvis 2003. a 
Randvere koguduse nõukogu juhataja 
Urmas Kiviselg, kes on ümbruskonna ki-
rikuelu eest hoolitsenud rohkem kui 
veerandsada aastat.         

Siis võttis autasu vastu Kaljo Alakü-
la – mees, kel on võrdseid teeneid nii 
Viimsi ülesehitamisel omaaegse Kirovi 
kalurikolhoosi ühe juhina ja seejärel val-
lavolikogu mitme koosseisu liikmena 

kui ka paljude menukate Eesti ja Viimsi 
valla ajalugu ja pöördelisi sündmusi ka-
jastavate raamatute autorina. 

Mullu tunnistati laureaadiks Ants-
Hembo Lindemann kauaaegse ja kohu-
setundliku töö eest Viimsi valla ja 
Kelvingi külaelu arendamisel. Külli 
Talmarile andis vallavanem detsembris 
autasu üle paljude Viimsi-teemaliste la-
vastuste ning Viimsi kooliteatri arenda-
mise eest.

Viimsi vaala laureaadiks võivad sta-
tuudi kohaselt saada Eesti ja välisriigi 
kodanikud või juriidilised isikud vallale 
osutatud eriliste teenete eest. Väike-
skulptuuri «Viimsi vaal» autor on skulp-
tor Simson Seakülast. Skulptuuri idee 
põhineb tõsielulool, kus kalurid püüd-
sid Viimsi vetest koguka vaala. 

Kai Maran

Viimsi vald peatas 
elamualade planeerimise 
Viimsi volikogu peatas planeeringute 
algatamise uute elamualade loomi-
seks looduskeskkonna arvelt kuni 
valla üldiste elamuehituse põhimõte-
te kehtestamise ja rohealade määrat-
lemiseni. 

«Volikogu määrus ei puuduta ju-
ba menetluses olevaid detailplanee-
ringuid, samuti ei jää ükski pooleli-
olev ehitis sellest määrusest tulene-
valt seisma,» lausus vallavanem Enn 
Sau (pildil). «Kuid enne uute detail-
planeeringute algatamist peame ehi-
tustingimused veel kord üle vaata-
ma.» 

Vallavalitsu-
ses ootab praegu 
detailplaneerin-
gu algatamist 
paarkümmend 
taotlust korter-
majade rajami-
seks. Vallavane-
ma hinnangul 
lükkub uute de-
tailplaneeringute 
algatamine vä-
hemalt aasta võrra edasi. 

Viimsi rahvaarv on pidevalt kas-
vanud. Kehtestatud detailplaneerin-
gutega on juba praeguseks loodud 
eeldused 10 000-13 000 elaniku 
juurdetulekuks. «Kuid inimeste juur-
detulekuga kaasneb koormuse kasv 
infrastruktuurile, ühistranspordi üm-
berkorraldamise vajadus, samuti ko-
hustus rajada pidevalt uusi sotsiaal-, 
kultuuri- ning haridusobjekte,» nentis 
Sau. Lisaks tehnilistele küsimustele 
tuleb vallal tagada looduskeskkonna 
säilimine ja puhkealade kasutamine 
avalikes huvides.

Möödunud aasta lõpul andis roh-
kem kui 1700 
elukeskkonna 
kvaliteedi lange-
mise pärast mu-
res olevat valla-
elanikku allakir-
ja oma metsade 
kaitseks. «Oleme 
volikogu otsuse-
ga tõepoolest vä-
ga rahul,» ütles 
koos teiste valla 
külavanematega 
poolsaare metsade kaitseks allkirjade 
kogumise algatanud Kelvingi külava-
nem Ants-Hembo Lindemann (pildil). 
«Eriti hea meel on, et otsus valla loo-
duse kaitseks sündis täies üksmeeles, 
kui kaks vastuhääletanud volikogu 
liiget välja arvata.» (VT)

Randvere algkooli 
projekt selgub 11 
võistlustöö hulgast
Viimsi vallavalitsuse poolt jaanuari 
alguses väljakuulutatud arhitektuuri-
konkursile Randverre rajatavale alg-
koolile sobivaima projekti leidmiseks 
laekus tähtajaks 11 võistlustööd. 
Võidutöö valib vallavalitsuse ja arhi-
tektide liidu ühiskomisjon märtsi lõ-
puks. 

Võistluse siht on saada koolihoo-
ne parim eskiislahendus koos ala ül-
dise  planeeringuga, mis paneb paika 
ala liiklusskeemi, parkimise ja hal-
jastuse põhimõtted. (VT)
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«Teeme koos Viimsi 
valla paremaks!» 

Abivallavanem 
Rein Frolov pakub 
ettevõtjaile valla 
tuge ja kinnitab, 
et Viimsi naiset-
tevõtluse tulevik 
on isikuteenuste 
pakkumises.

 Loe lk 3

Hambatohter Merike 
Immato: «Oma tööd 
tehes tunnen suuri-

mat rõõmu sellest, et 
saan kedagi aidata!» 

Loe lk 3

Madis 
Saretok

vallavolikogu 
esimees

«Läbi aastaküm-
nete on Viimsi 
Vabakogudus 
olnud valla 
identiteedi 
hoidja ja 
kasvataja.»

ÜTLES

Mäealuse kaitseala 
moodustamine ootab 
vallaelanike arvamusi
Viimsi vallavolikogu plaanib võtta 
kaitse alla Lubja, Pärnamäe, Tamm-
neeme ja Randvere külades asuva 
maa-ala, et säilitada maastiku loodus-
lik mitmekesisus.

Kaitsealas säiliksid pangaaluse 
metsaalad ja pärandkultuurmaastik, 
samuti väärtuslikud soo- ja metsakoos-
lused.  

Lõuna poolt piirneb ala Pärnamäe 
tee äärse klindiastanguga,  põhja poolt 
Randvere teega. Ala hõlmab klindias-
tangu, selle kõrval oleva põllumaa 
ning metsaala ja Pärnamäe külas asu-
va Soosepa raba. 

Kaitseala loomise otsuse, kaitse-
eeskirja eelnõuga ning vastava kaardi-
materjaliga on võimalik tutvuda 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
ku väljapaneku kestel, mis toimub  
21. märtsist 15. aprillini tööpäeviti 
kella 8.30-17.

Vastuväited ja ettepanekud tuleb 
esitada vallavalitsusele kirjalikult hil-
jemalt 15. aprilliks. Loodusobjekti 
kohaliku kaitse alla võtmise avalik 
arutelu toimub vallamajas 20. aprillil 
kell 15.

UUDISED

Viimsi poolsaarel on metsi roh-
kem kui tuhat hektarit.

Ülestõusmispüha 
jumalateenistused 

Randvere kirikus
Suurel Reedel kell 14
1. ülestõusmispühal kell 14.30
24. aprillil kell 16
Randvere kirikus
Tallinna Vanalinna segakoori kontsert

Evangeeliumi Kristlaste Viimsi 
Vabakoguduses
(Haabneemes Rohuneeme tee 40)
Suurel Reedel kell 11.30
1. ülestõusmispühal kell 11
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Eesti loodus on väga mit-
mekesine nii liikide, elupai-
gatüüpide, maastiku kui ka 
geoloogia poolest.  Mitme-
kesisust suurendab veelgi 
maastiku kiire vaheldumi-
ne. See kõik on rikkus, mi-
da peame loomulikuks ega 
oska seetõttu alati väärtus-
tada.

Möödunud aasta maikuuni oli 
väärtuslike loodusobjektide 
kaitse alla võtmine taasiseseis-

vunud Eestis võimalik vaid riigi tasan-
dil. Sageli ei peetud vallaelanike jaoks 
väärtuslike metsade, soode, parkide või 
ka üksikpuude kaitse alla võtmist küllalt 
oluliseks. Nüüd annab looduskaitsesea-
dus aluse selliste loodusobjektide kaitse 
alla võtmiseks ka kohalikule omavalit-
susele. 

Viimasel ajal ongi mitmed omavalit-
sused algatanud metsade ja parkmetsa-
de, soode ja miljööväärtuslike alade 
kaitse alla võtmist. Vastavat huvi on il-
mutanud peamiselt kiire kinnisvara-
arenduse ja elamuehitusega silma paist-
vad  omavalitsused: Viimsi ja Pärnumaa 
Sauga vald, Tallinnas Haabersti linna-
osa Kakumäel ja Nõmme linnaosa.

Natura kaitsealadest ei piisa
Võib ju küsida, kas Natura protsessi 

käigus loodavatest aladest ei piisa. Siin-
kohal tuleb aga pidada silmas asjaolu, 
et Natura alad moodustatakse eelkõige 
Euroopas ohustatud elupaigatüüpide ja 
liikide elupaikade kaitseks. Samas on ro-
healade säilitamine oluline mitte ainult 
ohustatud liikidele, vaid eelkõige koha-
like elanike virgestusalana, tiheasula 
«kopsudena» ja paikkonna mikrokliima 
hoidjana. 

Pahatihti reklaamivad kinnisvarafir-
mad elamukrunti looduskaunis kohas, 
lisades pildi veel kasvavast metsast või 
niidust. Mainimata jääb aga tõsiasi, et 
juba paarikümne meetri kaugusele ker-
kib varsti teine ja kolmaski maja, ning 
pildil kujutatud metsast jääb heal juhul 
alles vaid mõni puu. 

Selliste arengute vältimise heaks 
näiteks on Viimsis algatatud Mäealuse 
maastikukaitseala moodustamine. Tule-
vase kaitseala pindala on ligikaudu 650 
ha. Selle peaväärtused on klindiastang, 
pangaalused taimekooslused, pärand-
kultuurmaastik, Lubja ja Randvere va-
helised metsad ning Soosepa raba soo- 
ja metsakooslused. 

Kaitseala säilitab paiga 
loodusliku mitmekesisuse

Lubja ja Randvere vahelised metsad 
on omamoodi looduslik saar poolsaarel 
paiknevate tiheasustusalade vahel. Siin 
paiknevad loomade, taimede ja seente, 
sealhulgas ohustatud liikide olulised 
elupaigad. Metsaalale jääb ka kuus vää-
riselupaikade inventuuri käigus piiritle-
tud metsaosa kogupindalaga üle 17 hek-
tari. 

Vääriselupaik on koht, kus saavad 
elada ja paljuneda metsakooslusele põ-
liselt omased, kuid elutingimuste muu-
tuste suhtes tundlikud, kergesti häirita-
vad liigid. Vääriselupaikade kaitsmine 

aitab säilitada liikide ja koosluste loo-
duslikku  tasakaalu. 

Märkimisväärne on kahe kõrvuti 
asuva vääriselupaiga suurus, kokku vei-
di üle 10 hektari, samal ajal kui Eesti 
vääriselupaikade keskmine suurus on 
vaid ligikaudu 2 hektarit. 

Metsade kaitse alla võtmine ei tä-
henda siiski igasuguste raiete keelamist. 
Siin jätkub metsa majandamine kaitse-
metsades lubatud viisidel. 

Tulevane kaitseala pakub head või-
malust õppida tundma poolsaare mit-
mekesist loodust. Riiklikult kaitstavatest 
loodusobjektidest asub loodaval kaitse-
alal Tädu kuusk.

Kaitseala moodustamine on jõudnud 

järku, kus kavandatava  kaitsekorra koh-
ta küsitakse iga kaitsealale jääva maa-
omaniku arvamust. Peatselt on tulekul 
ka kaitseala moodustamist käsitlev ava-
lik rahvaarutelu. Missugust elukeskkon-
da Viimsis tulevikus näha tahetakse, sel-
le kohta saavad oma poolt- ja vastuar-
vamusi esitada kõik vallaelanikud ning 
piirkonnaga seotud huvirühmad. 

Jätkuvalt on kavas ka kogu Põhja-
Eesti klindi esitamine UNESCO maail-
mapärandi nimekirja. 

Uudo Timm
keskkonnaministeeriumi info- ja 
tehnokeskuse keskkonnaregistri 

büroo juhataja

Valla leht kasvab 
koos vallaga

Sel kuul alustas Viimsi Teataja 
oma 15. ilmumisaastat. Esime-
ne Viimsi Teataja ilmus 1991. 

aasta veebruari lõpus ja kirjutas sel-
lest, kuidas Harjumaal taastati esi-
mene vald – Viimsi. Taastati seepä-
rast, et elanikele eluliselt vajalik – 
koolid, huvikeskused ja ka põhiline 
asjaajamiskoht vallamaja – oleksid 
kodu lähedal ja nende toimimine või 
siis mittetoimimine igaühele jälgitav 
ja arusaadav. 

«Viimsi valla saatus on meie kä-
tes» –  selline oli avanumbri avaloo 
pealkiri äsja vallavanemaks saanud 
Ants-Hembo Lindemanni sulest. Ka 
hiljem pole vallaelanikud avaldanud 
soovi ohje käest anda. Aastal 2002 
Turu-uuringute AS korraldatud kü-
sitluses tunnistab tervelt 92% viim-
silastest end iseseisva valla poolda-
jaks. Teavet vallas toimunust saab 
85% elanikest valla lehest, näitab sa-
ma uuring.  

Leht areneb koos vallaga. On ju 
meil kõigil oma ettekujutus Viimsist 
tervikuna, ja ongi hea, kui  koduko-
hatunne ei lõpe koduvärava taga. 
Toimetuse siht on olnud vahendada 
kõigi nende viimsilaste mõtteid, kel-
lele valla areng korda läheb. 

Kui pärisime suvel lugejate arva-
must lehe formaadi muutmise koh-
ta, leidis osa, et väikeformaat on har-
jumuspärasem. Teisalt tunnistasid 
eakamad, et loevad lehte luubi abil. 

Esimene Viimsi Teataja ilmus 
ühel lehel meresinises trükikirjas. 
Mere ja valla vapi värvidest on läh-
tunud ka meie lehe uus kujundus. 
Parema tulemuse nimel on näinud 
vaeva Postimehe kujunduskonsultant 
Vahur Kalmre, toimetaja Eva Tamm-
saar ja kujundaja-küljendaja Tõnis 
Vesper. 

Seekord on lehes peateemaks 
poolsaare metsade kaitse. Ühine te-
gutsemine selle nimel on kindlasti 
üks paremaid näiteid vallaelanike ja 
omavalitsuse koostööst. Et aga ar-
mastus metsa vastu ei jääks liiga pla-
tooniliseks, tasub üles otsida sügisel 
valminud poolsaare esimese loodu-
se õpperaja teeots. Viimsi metskon-
na rajatud õpperada algab Randve-
re bussipeatuse lähedalt Tädu kuu-
se juurest ja annab ülevaatliku pildi 
valla metsatüüpidest. 

VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja rek-
laame e-posti aadressil 
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toi-
metusse või saata postiga aad-
ressil
Nelgi tee 1, Viimsi 74001,
Harju maakond.
Reklaamid palume esitada hilje-
malt kümme päeva enne ilmumist.

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
neljapäeval, v.a juulis.
Detsembrinumber ilmub tavapä-
raselt enne jõule.

Peatoimetaja  Kai Maran
                       tel 606 6833.

Toimetuse kolleegium: 
Enn Sau, Madis Saretok, 
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, 
Eino Pe da nik.

Trükki toimetanud AS Postimees
Trükiarv 5500.
Väljaandja Viimsi Vallavalitsus

KUUJUTT

Kai Maran
Peatoimetaja

Meie elukeskkond vajab kaitset

Tulevasel looduskaitsealal kasvab ka kuulus Tädu kuusk. Kai Maran

Seadus lubab metsi 
kaitse alla võtta 
kodanikualgatusena

On rõõm näha, et inimesed vaatavad 
enda ümber laiemalt kui pelgalt oma 
aia piires.

Metsaalade säilitamiseks on mitu 
varianti – näiteks ala kaitse alla võtmi-
ne või olukorra lahendamine planeeri-
mistegevuse kaudu. Igaühel on õigus 
teha ettepanek loodusobjekti kaitse al-
la võtmiseks (looduskaitseseadus, § 8 
lg 1). Selline ettepanek peab sisalda-
ma kaitse alla võtmise põhjendust, 
eesmärki, loodusobjekti pindala ja asu-
koha kirjeldust, kaitseks kavandatava-
te piirangute kirjeldust ning kaitse alla 
võtmisega ja kaitse korraldamisega 
seotud kulutuste hinnangut. 

Viimsi elanike ettepanekut analüü-
sides võib järeldada, et inimesed pea-
vad vajalikuks poolsaare metsade säili-
mist rekreatiivse kasutuse tagamiseks 
ja elukeskkonnale rohelisema väärtuse 
andmiseks. 

Selleks, et ettepanekut saaks edasi 
menetleda, tuleks pöördujatel seda 
vastavalt looduskaitseseadusele täp-
sustada; näiteks millises ulatuses ja 

milliste piirangutega kaitse alla võt-
mist nad vajalikuks peavad. 

Looduskaitseseadusele vastava et-
tepaneku alusel saaks keskkonnami-
nisteerium astuda juba edasisi samme 
– korraldada loodusobjekti kaitse alla 
võtmise põhjendatuse ja kavandatava-
te piirangute otstarbekuse ekspertiisi.

Samas tuleb märkida, et metsaala-
de täisehitamist saab märksa efektiiv-
semalt lahendada mõtestatud planee-
rimistegevuse kaudu. Planeerimine on 
demokraatlik kavandamine, mis tasa-
kaalustatult arvestab majandusliku, 
sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna 
ning looduskeskkonna arengu pikaaja-
lisi suundumusi ja vajadusi. 

Planeerimismenetluses on määrav 
tähtsus kohalikul omavalitsusel, kelle 
otsused kujundavad ehitustegevuse 
põhimõtteid. Kuna pöördumisele alla-
kirjutanute hulgas oli ka Viimsi valla-
vanem Enn Sau, siis peaksid kohalik 
omavalitsus ja Viimsi elanikud metsa-
alade säilitamise suhtes üksmeelel ole-
ma.

Selle piirkonna metsaalad ei ole 
esitatud Eesti Natura 2000 võrgustikus 
ning seal pole ka kaitsealasid. Ala ei 
oma praegu erilist tähendust loodus-
kaitseobjektina. Ala peamine funkt-

sioon on lisaks puidu tootmisele elani-
kele puhkevõimaluste pakkumine ja 
piirkonna õhusaaste neeldamine. 
Kahtlemata on need funktsioonid äär-
miselt olulise tähendusega nii Viimsi 
valla elanikele kui ka Tallinna linna 
ning teiste Harjumaa valdade elanike-
le.
VILLU REILJAN, keskkonnaminister

Okaspuumets kaitseb 
meretuulte eest

Meie valla elanikud hakkavad üha 
enam väärtustama oma elukeskkonda 
ning seisavad vajadusel üksmeelselt 
selle kaitsmise eest. Ja see on väga te-
retulnud.

Poolsaare okaspuumetsade oluli-
sim väärtus on kaitse ilmastiku kahju-
like mõjude eest. Metsad kaitsevad ka 
pinnast avamere tugevate tuulte eest. 
Metsamassiivide hävitamise korral 
muutub küsitavaks paljude praeguste 
asustusalade elamisväärsus, tuultele 
avatud aladel kiireneb pinnase ero-
sioon. Puistu hävinemisel kandub sa-
janditega moodustunud kerge viljakas 
pealispinnas tuulte mõjul enamuses 
minema. Tugevnenud meretuulte kait-

seks tuleks elanikel rajada oma kodu-
de ümber kõrged plankaiad.

Seepärast on äärmiselt vajalik ta-
gada poolsaare tuulepealsete alade, 
s.o Pringi, Püünsi, Rohuneeme, Lepp-
neeme, Tammneeme ning Randvere 
piirkondade okaspuumetsade säilimi-
ne olenemata nende maakasutuse siht-
otstarbest. 

Kehtiv poolsaare üldplaneering se-
da ka arvestab, tähistades kaitsmisele 
kuuluvad metsad märgistusega KM. 
Siiski vajavad mitmete piirkondade 
üldplaneeringujärgsed, praegustele 
okasmetsaaladele elamuehitust või-
maldavad maakasutuse sihtotstarbed 
ümberhindamist.

Lisaks rändrahnudele ja põlispuu-
dele tuleks Viimsi metsades kaitsta ka 
paljusid loodusliku mitmekesisuse sei-
sukohalt olulisi loomi ja taimeliike.  
Nendeks on põhja nahkhiir, siil, rohu-
konn, arusisalik, tähnik vesilik, vask-
uss, nastik, rästik, kanakull, hiireviu, 
raudkull, laanepüü, rukkirääk, must-
rähn, väike kirjurähn, must kärbse-
näpp, kaheleheline käokeel, kuradi 
sõrmkäpp jne. Nemadki saavad elutse-
da ja kasvada vaid rohealadel.
FRED LAINJÄRV, Viimsi keskkonnakaitseins-
pektor

KIRJAD kai@viimsivv.ee
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Volikogu pakub 
Esmarile koolihoone 
vastu mereäärset maad
Viimsi volikogu tegi taas AS-le 
Esmar ettepaneku vahetada 
Esmarile kuuluv Viimsi koolimaja 
kahe mereäärse maatüki vastu Mii-
durannas.

Viimsi vald soovib lõpetada 
Esmariga kõik vaidlused ja pakub 
koolimaja eest kahte mereäärset 
maatükki, millest ühe pindala on 
27560 ja teise 5628 ruutmeetrit. 
«Viimsi on neid maatükke juba 
2003. aastal Esmarile pakkunud, 
loodame, et firma otsustab seekord 
vahetuse ära teha,» lausus vallava-
nem Enn Sau. 

2003. aastal sai Viimsi selles va-
hetuses Esmariga kokkuleppele. Kõik 
dokumendid olid olemas, kuid 
Esmari esindajad jätsid toona notari 
juurde tulemata. «Kaks aastat tagasi 
otsustas Esmar kurnavate ja mõtte-
tute kohtuvaidluste kasuks, mis pole 
tänaseks kuskile viinud. Viimsi voli-
kogu näitas oma 8. märtsi istungil 
head tahet vaidlused lõpetada,» lau-
sus Sau. (VT)

Harju ettevõtluskeskus 
nõustab Viimsi 
ettevõtjaid
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse 
(HEAK) konsultant nõustab valla et-
tevõtjaid Nelgi tee 1 Viimsi Halduse 
ruumides iga kuu teisel teisipäeval 
kella 14-17.

«Kasulik on eelnevalt HEAKi 
telefonil 6 507 976 registreeruda 
ja kindel aeg kirja panna,» sõnas 
arenduskeskuse konsultant Annela 
Orasi.

SA Harju Ettevõtlus- ja Arendus-
keskus on maakonna arengu huvides 
tegutsev organisatsioon, mis aitab 
kaasa Harjumaale investeeringute 
toomisele ning seeläbi uute töökohta-
de loomisele. 

Keskus on partner avalikule ja 
erasektorile paikkonna arengut toe-
tavate projektide planeerimisel ja el-
luviimisel. (VT)

Kohaliku omaalgatus 
saab tuge 
Kohaliku omaalgatuse programm pa-
kub koolitust, mis tuleb kasuks aren-
gukavade koostamisel, aitab väärtus-
tada kodukandi ajaloopärandit ja 
elukeskkonda paremaks muuta.

Taotlusi toetuse saamiseks võivad 
esitada mittetulundusühingud, selt-
singud ja sihtasutused, mille liikmed 
ja asutajad on füüsilised isikud. 
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. ap-
rill.

Uus taotlemise kord ja taotlusan-
keet koos lisadega on kättesaadav 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
kodulehel www.eas.ee. 

Lisainfot saab Harju maavalitsu-
se telefonidel 611 8780, Jüri Muru, 
e-post jyri.muru@mv.harju.ee või 
611 8773 Maret Välja, e-post 
maret.valja@mv.harju.ee.

Viimsi abikeskus 
aitab olmemuresid 
lahendada
Abikeskus annab vallarahvale asja-
kohast teavet argiküsimuste ning iga-
päevaste olmeprobleemide kohta.

Keskus suunab kommunaal- ja 
olmealased päringud edasi vastava 
teenuse osutajale (vajadusel asja-
omasele vallavalitsuse töötajale) või 
annab helistajale vajaliku telefoni-
numbri. Ühendus on kliendile kõne-
paketikohase minutihinnaga. 

Politsei, kiirabi ja tuletõrje vald-
kondade info jaoks toimib lühinum-
ber 112.

Viimsi valla ja päästeameti vahel 
sõlmitud lepingu kohaselt saab abi-
keskuse numbrile 14455 ööpäev läbi 
päringuid esitada alates 1. juunist. 
E-posti aadress on 14455@rescue.ee.

UUDISED

Elanike arvuga käsikäes 
kasvanud isikuteenuste 
turg vallas lubab oletada, 
et mõne aasta pärast on 
naisettevõtjaid Viimsis tun-
duvalt rohkem.

Viimase nelja aasta jooksul on et-
tevõtlus meie vallas arenenud 
poole kiiremini kui Harjumaal 

tervikuna. Kui aastal 2001 oli Harjumaal 
kokku 4000 ettevõtet ja 491 neist Viim-
sis, siis praegu tegutseb maakonna 6796 
firmast ligi tuhat Viimsis. 

Naiste juhitavaid ettevõtteid on nen-
de hulgas viiendik. Vallavalitsuse poolt 
märtsi alguses korraldatud konverentsil 
arutleti naisettevõtluse tuleviku üle.

Naistel on märkimisväärsed 
eelised

Arvud harituse kohta lubavad oleta-
da, et meesettevõtlusest võib saada ka-
duv nähtus ja ettevõtluse tulevik on 
naiste päralt, ütles erahaigla Fertilitas 
juht dr Ivo Saarma. Kui veel mõni aasta 
tagasi oli Eestis kõrgharidusega naisi 
63% ja mehi 37%, siis paaril viimasel 
aastal on viimaste osakaal vähenenud 
30%ni. «Nii võivad mehed muutuda 
hoopiski ülalpeetavaiks, sest hariduse 
tähtsus läheb üha rohkem hinda,» mai-
nis Saarma.

Naiste loomeperiood on tänu nende 
kümmekond aastat kõrgemale elueale 
pikem, mehed vananevad rutem, mär-
kis dr Saarma. Oma osa mängib see ka 
ettevõtluses, sest äri luuakse ju pika 
perspektiiviga. 

Loomult on naised alahoidlikumad 
ja püüavad vältida liigseid riske. Mehed 
on enesekindlamad ja ettevõtluse aren-
damisel seni olnud agaramad, nentis 
Saarma. 

Eri andmeil on meeste hulgas ette-

võtjaid praegu 8-10% ja naiste seas 2-
5%. Suurte ja edukate firmade juhtkon-
dades on naisi vaid 4-6% ja väikefirma-
des 11%. «On väga tähtis, et ettevõttes 
ja samuti firma juhtkonnas oleks roh-
kem naisi,» soovitas Saarma. «Neil on 
teravam reaalusetaju ja nad on ka pare-
mad meeskonnatöö tegijad, pühendu-
numad ja valmis tooma firma nimel suu-
remaid ohvreid.»

Euroopa naisi aitasid 
tugisüsteemid

Eesti Naisettevõtjate Liidu presiden-
di Kersti Krachti sõnul saavutasid Euroo-
pa riigid 90ndail majanduskasvu eelkõi-
ge tänu sellele, et naised tulid kodust 
välja ja alustasid oma firmadega. Täna 
on nt Soomes 52% uutest ettevõtetest 
asutatud naiste poolt. Enamus neist on 
ka püsima jäänud (81%), samal ajal kui 
meeste asutatud firmadest on elujõuli-
seks osutunud vähem kui pooled (42%). 

Rootsis alustasid riikliku programmi 
toel omavalitsuste juures tööd naisette-
võtluse nõustajad. Naiskonsultantide 
võrk ehitati üles aastatel 1993-1997 ja 
aastaks 2003 oli selliseid nõustajaid sa-
jas omavalitsuses. Tulemuseks on 1700 
uut naiste asutatud ettevõtet. Ka USAs 
on naisettevõtlus tõusev trend. Ettevõt-
likud naised on seal  praeguseks asuta-
nud rohkem kui pooled uutest firma-
dest.

Eestis 2002. aastal asutatud Naiset-
tevõtluse Liit  tahab ühiskonnas olla see 
survegrupp, kes mõjutab majanduspo-
liitilisi otsuseid naisettevõtlusele sood-
sas suunas. Eesmärk on ka anda vajalik-
ku koolitust ja julgustada naisi oma fir-
masid asutama, sõnas Kersti Kracht, kes 
ise juhib konsultatsioonifirma Kermon 
tööd. Kõige rohkem kuulub praegu liitu 
teeninduse ja kaubandusega tegelevaid 
naisi. 

Eesti maanaiste hulgas mullu no-
vembris-detsembris korraldatud küsit-
lus näitas, et 90% naisi on loonud oma 
firma eelkõige selleks, et saaks tegelda 

meelepärase tööga. Vajalikuks peeti nais-
ettevõtluse nõustamiskeskuse loomist ja 
pankadepoolseid naisettevõtlusele ka-
vandatud laenuvõimalusi. Krachti sõnul 
on analoogsed laenud end Soomes iga-
ti ära tasunud, sest naised on kohuse-
tundlikud maksegraafikust kinnipida-
jad.   

Kõige suurem kunst on jagada aega 
pere ja kodu vahel, rääkis nelja lapse 
ema ja Lumen Erakliiniku juhataja Me-
rike Immato. 

Temal langes oma firma asutamine 
ajale, mil lapsed polnud veel kümneaas-
tased ja vajasid seetõttu kõige rohkem 
ema lähedust. Samuti nõudis pidevat 
enesetäiendust viimase kümnekonna 
aasta jooksul tormiliselt arenenud ham-
baravi eriala koos üha uueneva tehnika-
ga. Lisaks vajas oma firma asutamine ka 
ärikoolituskursustel osalemist. «Olen 
loomult iseseisev, seepärast olin oma fir-
ma loomise nimel paljuks valmis,» sõ-
nas Immato. 

Merike on pärit arstide perekonnast 
ja juba lapsest saati harjunud sellega, et 
hädaliste aitamisel ei hoolitud kella-
ajast. «Oma tööd tehes tunnen ka mina 
suurimat rõõmu sellest, et saan kedagi 
aidata,» rääkis hambaarstina praktisee-
riv Immato. «Tegelemine ettevõtlusega 
on muutnud mind otsusekindlamaks ja 
julgemaks, aga ka paindlikumaks ja ar-
vestavamaks.» 

Kõigega peab jõudma tegeleda, mil-

leks tahtmist on, ja kõike tuleb teha rõõ-
muga, siis tuleb ka edu, nentis Immato. 
Pole ju häid ega halbu aegu, on ajad, 
milles elame praegu! Väga tähtis on te-
ma sõnul ka ümberkaudsete ja ühiskon-
na tähelepanu. «Sellise ürituse korralda-
mine on juba isegi tubli tunnustus meie 
tööle,» mainis Immato.

Vald pakub nõuabi ja 
sujuvat asjaajamist

Abivallavanem Rein Frolov näeb 
naisettevõtluse arenguvõimalust mitme-
suguste isikuteenuste pakkumises. «Eel-
kõige mitmesuguste haridusteenuste 
osutamine nagu lastehoid, huviringid, 
lastelaagrid, samuti arstiabi, kaubandus 
ja iluteenused,» märkis Frolov.  Pakuta-
vad teenused peaksid tema sõnul olema 
nii hea kvaliteediga, et tõmbaksid klien-
te pealinnast ja lähivaldadestki. «Omalt 
poolt püüame teha asjaajamise vallas nii 
lihtsaks kui võimalik,» lausus Frolov. 

Iga kuu pakuvad ettevõtjale valla-
maja hoones tasuta nõuabi Harju ette-
võtluskeskuse konsultandid. Võimaliku 
ühishuvi leidmiseks vallaga soovitas 
Frolov täpsemalt uurida ka valla aren-
guplaane (www.viimsivald.ee).  

Vallavalitsuse eesmärk konverentsi 
korraldades oli eelkõige tagasiside saa-
mine ettevõtlike naiste tegelike problee-
mide ja vajaduste kohta. «Konverentsi 
tegus meeleolu lubab eeldada, et selline 
üritus ei jää kindlasti viimaseks ja valla-
juhtide ning ettevõtjate kokkusaamised 
muutuvad regulaarseks,» sõnas ürituse 
algatanud abivallavanem Frolov. 

Kohalviibinute ankeedivastustest sel-
gub, et kõige enam ajendas iseseisvaks 
ettevõtjaks saama eneseteostuse soov. 
Julgustust selleks on siiani saadud ena-
masti sõpradelt, pereliikmeilt ja klienti-
delt, vähem omavalitsuselt ja riiklikelt 
tugiorganisatsioonidelt. Üksmeelsed ol-
di selles, et taolised kokkusaamised jät-
kuksid. 

Kai Maran

NAISETTEVÕTJATE 
ÜMARLAUD 

toimub 7. aprillil kell 17 
Nelgi tee 1 volikogu saalis
teemal «Väikettevõtja ja tema 
partnerpank»
Päevakorras ka võimaliku naiste-
seltsingu asutamine.

Ettevõtluse tulevik on naiste päralt, väidab Fertilitase erahaigla juht dr Ivo Saarma (paremal).

Naisettevõtlus areneb Viimsis 
tõusvas tempos



4 Viimsi TeatajaViimsi Teataja Märts 2005

Aastaid tagasi halva juhti-
mise tõttu eelarvekahju-
misse sattunud Viimsi pan-
sionaat Rannapere on tänu 
uuele juhatajale ja nõuko-
gule kujunenud elujõuli-
seks sotsiaalettevõtteks.

Pärast seda, kui selgus, et pansio-
naadist on raha kadunud,  soovis 
toonane vallavalitsus näha asutu-

se raamatupidamisdokumente. Selgus, 
et pabereid pole, ja kontrollijad kuulsid 
nende asukoha kohta erinevaid selgitu-
si. Rikkumiste tõttu tagandas vallavalit-
sus Rannapere juhatuse, vallandas juha-
taja Rein Milleri ja algatas raamatupida-
mise uurimise. 

Uue juhataja ja nõukogu ametisse 
nimetamisega algas pansionaadis uus 
ajajärk. Asutuse etteotsa sai tegus ini-
mene, ärimees ja idamaiste võitluskuns-
tide treener Peeter Saar. Temale oli see 
uus väljakutse, sest varasemad kogemu-
sed taolise sotsiaalasutuse juhtimiseks 
puudusid. Uus juhatus ja raamatupida-
ja hakkasid lahendama rasket ülesannet 
– tuua Rannapere kahjumist välja.

Koostöös Viimsi vallavalitsuse ja 
Rannapere nõukoguga on läinud korda 
muuta kahjumis pansionaat elujõuliseks 
sotsiaalettevõtteks. Hoone on saanud 

moodsa köögiploki ja ventilatsiooni, re-
monditud tubadel on uued soojapida-
vad aknad.   Hoo on saanud sisse päe-
vakeskuse töö ja tulevikus ootab ees kes-
kuse laiendamine.

Ette on võetud ka Rannapere hoone 
laiendamine. Peagi   avatavas teise kor-
ruse idatiivas leiab koha raamatukogu 
koos valgusküllase lugemissaali ja uue-
nenud avaliku internetipunktiga, mis 
pakuvad paremaid võimalusi inimeste 
teenindamiseks. Esimesel korrusel va-
banevad senise raamatukogu ruumid 
võimaldavad laieneda päevakeskusel. 

Teisel korrusel valminud ruumides 
hakkavad paiknema  tänapäevased 
sotsiaal- ja ametikorterid. Sotsiaalkorte-
rid tulevad ka teise korruse läänetiiba, 
mis on samuti väljaehitamisel. 

Rannapere oma meeldiva töökollek-
tiiviga moodustab mitte enam pansio-
naadi, vaid Ranna pere. Seal on endale 
uue kodu leidnud inimesed nii meie ko-
duvallast kui ka pealinnast. 

Rannapere juhtimises on 
toimunud otsustav pööre

Pansionaadi teise korruse juurdeehitusse tulevad mugavad raamatukoguruumid.

Toomas R. Raist
AS Rannapere 

nõukogu esimees

Volikogu täpsustas 
külavanema staatust
Volikogu märtsikuu istungil kinnita-
tud uus statuut täpsustab aleviku- ja 
külavanema valimise protseduure, 
umbusalduse algatamist, üldkoosole-
ku ja üldnõupidamise korraldamist. 

 Külavanemaks saab kandideeri-
da vähemalt 18-aastane aus, sõnapi-
daja ja aktiivne vallaelanik, et kaits-
ta ja esindada  piirkonna huve. Va-
nem valitakse küla üldkoosolekul, 
kus hääleõigus on rahvastikuregistris 
oma elukoha selles paigas registree-
rinud või kinnistut omaval vähemalt 
18-aastasel elanikul. Kandidaadiks 
ei saa esitada Viimsi vallavolikogu 
liiget ega Viimsi vallavalitsuse amet-
nikku.

Külavanema kohus on korralda-
da infovahetust vallavolikogu ja val-
lavalitsuse ning külaelanike vahel, 
organiseerida üritusi ja ühistegevust 
ning aidata abivajajaid. Vanem alga-
tab aleviku või küla arengukava 
koostamise ja esitab selle vallavalit-
susele eelarve koostamisel arvesse 
võtmiseks. Samuti korraldab ta hea-
korratöid. Oma tööaruande esitab 
vanem aleviku- või külarahvale aas-
takoosolekul.

Külavanemal on õigus osaleda 
sõnaõigusega vallavolikogu ja -valit-
suse istungitel, volikogu komisjonide 
koosolekutel ning nõupidamistel, kus 
otsustatakse küla arengule olulisi kü-
simusi.

Alevikuvanema umbusaldamise 
algatamiseks on tarvis vähemalt 5% 
aleviku täisealiste elanike kirjalik 
nõusolek. Külavanema umbusaldami-
se algatamiseks on tarvis vähemalt 
20% küla täisealiste elanike kirjalik 
nõusolek.

Vallavolikogu võttis aleviku- ja 
külavanema senikehtinud statuudi 
vastu 2002. aasta mais. Uus statuut 
on tervikuna avaldatud õigusaktide 
leheküljel. (VT)

UUDISED INTERVJUU

Külavanemad 
saavad koolitust

Sõnum Randvere küla-
elanike algatusest koos-
tada külale oma arengu-
kava pakkus vallavalitsu-
sele idee jagada asjako-
hast koolitust kõigile kü-
laelu edendajaile. 

Koolituse läbiviija Rivo Noor-
kõiv konsultatsioonifirmast 
Geomedia, mida see koolitus 
sisaldab ja mis teemasid käsit-
leb?

Koolitus toimub nelja mooduli-
na. Kursuslased saavad teadmisi kü-
laelu korraldamisest, kindlasti tuleb 
teha ka iseseisvaid kodutöid. 

Tahame toetada külavanemate 
eneseusku ja suutlikkust kogukonna 
arengut juhtida. Suurt rõhku pane-
me külavanemate omavahelise koos-
töö süvendamisele ja parima prakti-
ka tutvustamisele. 

Küla arengukava koostamine on 
ju eelkõige kokkuleppe saavutami-
ne eri osapoolte vahel.

Keda veel osalema ootate?

Külavanemate kõrval ootame ka 
kõiki teisi, kes aktiivselt külaelu vea-
vad. 

Eesmärgiks on külakogukonna 
suurem identiteet ja omaalgatus. 
See aitab kohaliku külaelu edenda-
mise kõrval arendada ka valda ter-
vikuna.

Millise tulemuseni tahate jõu-
da?

Soovime jõuda olukorrani, kus 
igal külal on olemas oma arenguka-
va, mis sündinud kogukonna liikme-
te kokkuleppest küla arenguvajadus-
te ja tuleviku kohta. 

Küla arengukavad peaksid val-
mima mais ja neid saab arvestada 
valla arengukava uuendamisprotses-
sis, sh investeeringute kavandamisel 
vallaeelarvest. Samuti on küla aren-
gukavad vajalikud projektitaotluste 
ettevalmistamiseks. Näiteks Euroo-
pa Liidu struktuurifondidest projek-
tide kaasrahastamise taotlemisel.

Rivo 
Noorkõiv
konsultant

Teiste hulgas osales koolitusel 
Lubja külavanem Elle Kristlepp 
(paremal).

   KORTERIÜHISTUD 
•  KÜ Pargi põik 6 (22.-24. aprill) Pargi põik 6, Viimsi 
•  KÜ Ubina (20.-22.  mai) Pargi põik 4, Viimsi
•  KÜ Männi tee 6 (5.-7.  mai) Männi tee 6, Haabneeme
•  KÜ Aiandi tee 14 (6.-8.  mai) Aiandi tee 14, Viimsi
•  KÜ Ankrupaik (13.-15.  mai) Kaluri tee 6, Haabneeme
•  KÜ Kajakas (27.-29.  mai) Kaluri tee 4, Habneeme
•  KÜ Lille 1/ Aiandi tee 4 (29., 30. aprill, 1. mai) 

Aiandi tee 4, Viimsi 
•  KÜ Roosi 10 (13.-15.  mai) Roosi 10, Viimsi
•  KÜ Okasroosioks (29., 30. aprill, 1. mai) Roosi 8, Viimsi
•  KÜ Aiandi tee 8 (20.-22.  mai) Aiandi tee 8, Viimsi
•  KÜ Lainer (29., 30. aprill, 1. mai) Randvere tee 15
•  KÜ Nord (27.-29.  mai) Randvere tee 13

   KÜLAD 
•  MTÜ Kelvingi (29., 30. aprill, 1. mai) Kelvingi küla

Lubja  
•  15.-17. aprill Paekaare tee, Krillimäe, Lubja tee 21

Randvere
•  (29., 30. aprill, 1 mai) Silva/Kvartsi peavärava ees, 

Nurmenuku tee, Aiaotsa tee 13, Kaevuaia tee 1, Tiitsu tee

Pringi
•  Ühistu «Tuulepesa» (27.-29.  mai) Tuulepesa tee 2 (elamu 

vastas)
•  Uus- Kooli  (29., 30. aprill, 1. mai) Nurme tee
•  Ühistu «Suurevälja» (27.-29.  mai) Rannavälja tee 71-73 

(tupiku märgi juures)

Haabneeme alevik
•  (15.-17 aprill) Männi/Sõstra nurk
•  Vee- ja teedeühistu «Haabneeme» (29.,30. aprill, 1. mai) 

Pihlaka/Õuna ristmik
•  Vee-ja Teedeühistu «Haabneeme» (13.-15. mai) 

Muuga  
•  A/Ü Vana-Muuga (20.-22.  mai) Tammekännu tee 60
•  A/Ü «Maardu Tehnovõrgud» (20.-22  mai) Puhkuse tee/Ko-

duranna tee nurk
•  (20.-22. mai) Meriste tee/Ojakääru tee nurk, Meriste tee/

Randoja tee nurk
•  A/Ü «Kungla» (mai viimane) Kungla tee 12-16 vahel

Tammneeme
•  (27.-29. mai) Hallikivi tee 2 (kõrval tühi plats), Tammnee-

me/Luhaääre nurk

Leppneeme  
•  (6.-8. mai) Lasteaia juures, Lännemäe tee, Leppneeme tee 

Pihlaka talu juures

Püünsi  
•  (6.-8.  mai) Püünsi tee 12, Koskla tee 4
•  (29., 30. aprill, 1. mai) Staadion

Äigrumäe  
•  (6.-8.  mai) Liivamäe/Äigrumäe ristis.-pumbamaja juures

Rohuneeme  
•  (22.-24.  aprill) Väike-Ringtee pumbamaja juures
•  (13.-15. mai) Bussipeatuse juures, Liiva tee lõpus metsa 

ääres

Miiduranna  
•  (6.-8. mai) Miiduranna/Kallaku tee nurk, Muuli/Tormi tee nurk
•  (13.-15. mai) Miiduranna/Varju tee nurk, Muuli/Rünka tee 

nurk, Miiduranna/Kalda 

Pärnamäe   
•  (13.-15. mai) Soosepa tee 50

Viimsi alevik  
•  (22.-24.  aprill) Astilbe tee 10
•  (27.-29.  mai) Pojengi tee, Astri tee

PRÜGIKONTEINERITE TELLIMUSED
Liinil 270 hõrenes 
sõidugraafik 
AS Harjumaa Liinid teatel vähenes 
kuu alguses bussiliini nr 270 Tallinn-
Mähe-Randvere-Tammneeme-Rand-
vere-Mähe-Tallinn reiside arv seniselt 
kümnelt väljumiselt neljale.
AS Harjumaa Liinide juhataja 
Margo Tominga sõnul tingisid liini-
graafiku hõrendamise majanduslikud 
põhjused, ennekõike reisijate vähe-
sus. «Kui liin ennast ära ei tasu, ei 
saa bussiettevõte seda kahjumiga 
käigus hoida,» sõnas Toming. 
Täpne teave uute väljumisaegade 
kohta on Harjumaa Liinide kodulehe-
külje sõidugraafikutes. 

Märtsi keskel kohtus Viimsi val-
lavalitsus Harjumaa ühistranspordi-
keskuse juhtkonnaga, et leida liini nr 
270 toimimisele parem lahendus. 
Kommunaalameti juhataja Indrek 
Mäeküngase sõnul hakkab ajutiselt 
seda marsruuti katma valla liin. Ve-
daja leidmiseks korraldab vald kon-
kursi. (VT)

Vallavalitsus 
on juulikuus 
kollektiivpuhkusel
Juulis ei toimu vallaelanike vastuvõt-
tu, kuid tööpäevadel kella 8.30-17 
on vallamaja avatud sünni- ja surma-
dokumentide vastuvõtmiseks.

Vallavalitsus palub mõistvat suh-
tumist.
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Stress on tänapäeval rahva 
hulgas pea kõikide haigus-
te põhjustajaks peetud pa-
hategija. Tavaliselt mõel-
dakse stressi all nn nega-
tiivset stressi ja tervisega 
seoses räägitakse just sel-
lest. Stress mõjustab meid 
kõiki, keda vähemal, keda 
suuremal määral. 

Laiemalt vaadatuna on kogu elu 
stress ja ainuke stressivaba olek on 
surm. Meie õnneks eksisteerib ka 

nn positiivne stress, mis väljendub tuge-
vates meeldivates emotsioonides – 
rõõm, armastus, edu. 

Mis asi see stress õigupoolest on, po-
le keegi selgelt ja ühemõtteliselt lahti se-
letatud. Enamasti käsitletakse stressi kui 
organismi häireseisundit ülemäärasele 
koormusele töö- või eraelus. See võib ol-
la lühiaegne või kestev. Pikaajaline ja la-
henduseta stress viib sageli depressioo-
nini. Stress võib olla põhjustatud keha-
lisest ja psüühilisest ülepingest. Omaet-
te nähtus on keemiliste ühendite pinnal 
tekkinud stress  (põhjuseks ravimid, al-
kohol, narkootikumid, keskkonnamür-
gid). 

Kuidas meie organism 
stressile reageerib? 

Vallanduvate stressihormoonide toi-
mel kiireneb südametegevus (pulss), 
tõuseb vererõhk, sageneb hingamine, 
tõuseb üldine lihaspinge, suureneb ärri-
tatavus ja higieritus. Kaasneda võivad 
peavalu ja unehäired, isutus või järsk 
söögiisu tõus, ka kõhulahtisus.

Keemilistest ühenditest põhjustatud 
stressi ilmingud on veelgi mitmekesise-
mad, olenedes konkreetsest ainest, sel-
le kogusest ning toimimise ajast. Üks 
vastuolulisemaid stressiga seotud kee-
milisi ühendeid on alkohol. Väikestes 
kogustes vallandab see enamasti posi-
tiivsele stressile omased tunnused – sü-
dametegevus kiireneb ja vereringe in-
tensiivistub, tuju paraneb ja vastuvõtlik-
kus meeldivatele emotsioonidele suure-
neb. 

Suuremad annused, millega kaas-
neb märgatav joove, soodustavad aga 
negatiivset stressi ning see kipub süve-
nema sedamööda, mida sagedamini en-
nast purju juuakse. 

Tugev süda talub stressi hästi 
Terve süda talub tugevat kehalist ja 

vaimset stressi reeglina hästi, sama ei 
kehti aga eelpoolnimetatud keemilise 
stressi kohta. Põhjus on lihtne. Inim-
kond on kogu oma eksisteerimise jook-
sul  kokku puutunud ja seega kohastu-
nud küll vaimse ja kehalise stressiga, 
keemilised mõjustajad on aga esile tõus-
nud alles uuemal ajal. 

Kahjustatud südame stressitaluvus 
on oluliselt langenud. Ohtlikum on siin-
juures tugev ning lühiaegne stress, mis 
võib vallandada südamelihase infarkti, 
vererõhukriisi või eluohtlikud  rütmihäi-
red. Nii jääb kõrvaltvaatajale mõnikord 
mulje, et järsk füüsiline pingutus või äki-
line vihahoog põhjustas südameinfark-
ti. Ka haiged ise peavad kõrgvererõhk-
tõve, südameinfarkti ja rütmihäirete 
peasüüdlaseks stressi. Tegelikult on 
ootamatult haigestunud või äkksurma 
surnud inimene olnud pikka aega mõne 
tervistkahjustava faktori mõju all, samal 
ajal kui tervel inimesel ei vii ka tugev 
stress raske haiguseni. 

 Risk suureneb pikaajalise stres-
si all kannatava ja alkoholiga liialdava 

mehe puhul. Kahjuks vastab meil selle-
le kirjeldusele suur hulk kodanikke – 
seega ei tasu imestada, et juba keskeast 
alates on Eestis suremus südamehaigus-
tesse üks Euroopa kõrgeimaid.

Pikaajaline vaimne stress, mida on 
sageli raske eristada depressioonist, soo-
dustab kõrgvererõhktõve teket, see oma-
korda südame-veresoonte ja neerukah-

justuse arenemist. Südame-veresoonte 
kahjustus e ateroskleroos on otsene sü-
dameinfarkti põhjus. Samuti on tõesta-
tud, et kauakestev stress langetab orga-
nismi vastupanuvõimet nakkushaigus-
tele ning soodustab pahaloomuliste kas-
vajate teket. 

Perekriis ja üksindus, alkoholisõltu-
vus, parandamatu haigus ja rahamured 
on Eestis sagedasemad stressipõhjused 
ja näivad tihtipeale lahendamatuina. 
Kergem on neil, kel on võimalus kelle-
gagi oma probleemidest rääkida. Kuna-
gi ei tohi lootust kaotada – elame seni, 
kuni loodame! 

Määrava tähtsusega on just oskus 
kestva vaimse stressiga toime tulla. Täh-
tis on loobuda tervisele kahjulikest stres-
simaandajaist (suitsetamine, rohke alko-
hol, liigsöömine). Kasuks tuleb positiiv-
ne mõtlemine ja valmidus oma elus 
muudatusi teha. Soovitav on palju liiku-
da ja tegelda meeldivate harrastustega.

Raamatukogu kolib
Aprillikuus hakkab Viimsi raamatu-
kogu kolima sama maja teisele kor-
rusele, teatas raamatukogu juhataja 
Eevi Kiling. 

Kolimise ja sisseseadmise ajal on 
raamatukogu suletud. Raamatuid on 
võimalik tagastada kogu kolimispe-
rioodi jooksul. 

Jätkub koerte ja kasside 
vaktsineerimine
Kommunaalamet korraldab lemmik-
loomade vaktsineerimise 27. märtsil 
kell 12  Lubja külas.

Järgmisel kuul on marutaudivas-
tane vaktsineerimine 3. aprillil kell 
12 Hansunõmmel ja 10. aprillil kell 
12 Kelvingi külas.

UUDISED

Kevadel on üks kindel stressimaandaja jalutuskäik mere äärde. Kai Maran

SÜDAMEHAIGUSE 
RISKIFAKTORID

• ülemäärane kehakaal 
• kõrgevererõhktõbi ja diabeet
• suitsetamine
• alkoholiga liialdamine
•  narkomaania (tuntuim infarkti val-

landaja ja soodustaja on kokaiin)

Reumaliit ootab 
viimsilasi luutihedust 
mõõtma
Eesti Reumaliit  pakub vallaelanikele 
9. aprillil kella 11-15 võimalust 
mõõta oma luutihedust Viimsi huvi-
keskuse ruumides.

«Luutiheduse mõõtmise protse-
duur võtab aega vaid minuti,» sõnas 
reumaliidu pressisekretär Lea Nõu-
lik. «Patsient paneb oma randme 
aparaadi alla ning monitorile kuva-
takse pilt luu tiheduse kohta.» Vaja-
dusel annab kohe konsultatsiooni os-
teoporoosikabineti õde. Luutihedust 
tasub jälgima hakata juba varakult, 
kuna   vanemas eas ohustab see nii 
naisi kui mehi.   

Tervisepäeval on protseduurid ja 
konsultatsioon tasuta. 

5.-10. aprillini on kõigil huvilis-
tel  võimalik tulla ja proovida 
osteoporootiku elu nö omal nahal. 
Selleks otstarbeks on Viimsi huvikes-
kusesse toodud kastike, milles on ini-
mese profiili kujuline avaus, aga mit-
te tavalise, vaid küürus inimese kuju-
ga. Sinna sisse astudes saab igaüks 
kogeda, mida tunnevad inimesed, 
kelle luud on haiguse tõttu deformee-
runud. (VT)

Veebruaris oli vaid 
Harjumaal iive positiivne
Harju maavalitsuse perekonnaseisu-
osakonna andmetel oli veebruaris 
maakondadest Harjumaal ainsana 
iive positiivne. 

Poisse sündis veebruarikuus 48 
ja tütarlapsi 41, teatas maavanema 
nõunik Evelin Uibokand. Esmasündi-
nuid oli 36, teisi lapsi 34, kolman-
daid 14, neljandaid 3, kuuendaid ja 
kaheksandaid üks. Ühte perre sündi-
sid kaksikutest õde venda. 

Surmaakte koostati kokku 86, 
mehi suri 36 ja naisi 50.

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
(17.2.–10.3. 2005)
•  Perle Laulul sündis 11. veebruaril 

poeg KRISTO
•  Nele Suvoroval ja Martin Süld’il 

sündis 9. veebruaril poeg STEVEN 
RANDEL

•  Kait ja Heikki Ristmetsal sündis 4. 
veebruaril tütar ELISABETH

•  Andra Kruusimaal ja Tõnu Subanil 
sündis 11. veebruaril tütar LAU-
RA LEANDRA

•  Anne-Ly Petersonil ja Margus 
Luik’il sündis 9. veebruaril poeg 
OLIVER

•  Mariliis ja Kristjan Ojalal sündis 
28. jaanuaril poeg OTT KAAREL

•  Mairi ja Rommi Saarel sündis 7. 
veebruaril tütar HELMI

•  Ulrika Stoltsenil ja Janek Mihklil 
sündis 6. veebruaril poeg KEVIN-
KRISTOFER

•  Rita Kruusil ja Andres Mängelil 
sündis 28. jaanuaril tütar HANNA 
MARII

•  Rena Sarkil ja Veigo Vaatsepal 
sündis 3. märtsil poeg TRISTAN

•  Julia Polstjanoval ja Dmitri 
Polstjanovil sündis 1. märtsil tütar 
ELISABET

UUDISED

Tiit Rebane 
südamearst, PhD.

Stress mõjutab südame tervist

MTÜ Viimsi MTÜ Viimsi 
Pensionäride Ühenduse Pensionäride Ühenduse 

juhatus kutsub juhatus kutsub 
oma liikmeid oma liikmeid 
aruandlus-aruandlus-

valmiskoosolekulevalmiskoosolekule 
22. aprillil kell 1222. aprillil kell 12

Viimsi huvikeskuse Viimsi huvikeskuse 
suurde saali.suurde saali.

Põhjusega puudujail Põhjusega puudujail 
palume volitada kirjalikult palume volitada kirjalikult 
oma piirkonna volikogu oma piirkonna volikogu 
liiget asendusliikmena.liiget asendusliikmena.

Koosolekust osavõtt Koosolekust osavõtt 
kohustuslik. kohustuslik. 

Pakume meelelahutust.Pakume meelelahutust.

Loovustuba
Viimsis Põnnipesa Mängu-
toas (Kaluri tee 5)

Reedeti kell 11 on pered 
lastega alates kuuendast 
elukuust oodatud
LOOVUSTUNDIDESSE:

1. aprillil kell 11 
«Naljad meilt ja mujalt»
Kas vanasti ka nalja tehti? 
Kuidas beebi nalja teeb?

8. aprillil kell 11 
«Kaltsukesed ja nukukesed»
Meisterdame vanaaegse 
kaltsutite. Kuidas kaltsutitega 
mängida?

15. aprillil kell 11
«Autode paraad»
Kui vana on kõige vanem 
auto? Kuidas vana aja inime-
sed külast külla liikusid?

22. aprillil kell 11
«Kivide mäss»
Kuidas elad, põllukene? Ära-
tame põllud üles ja puhume 
neile elujõu sisse.

Tunni hind 68 krooni, neljal 
loovustunnil 200 krooni.
Info www.loovustuba.ee
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Mida teha energiaga, mis 
pulbitseb ja tahab välja tul-
la? Suuna ta jalgadesse! 
Mida teha nende jalgade-
ga, kus energia sees pulbit-
seb? Pane nad TANTSI-
MA!!!

6. veebruari lumisel hommikul 
seadsid 460 tantsuenergiat täis 
jalapaari sammud Viimsi huvi-

keskusesse, kus oli algamas Harjumaa 
alternatiivne tantsupäev «Tants 2005». 
Tänu Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
toetusele on ettevõtmisest saanud  pika-
ajaliste traditsioonidega vahva üritus, 
kus oma oskusi on saanud demonstree-

rida kõik Harjumaal tegutsevad tantsu-
rühmad. 

Aga kus suitsu, seal ka tuld. Nimelt 
võtsid eelmise aasta lõpul Harjumaa 
Kultuuritalitusega ühendust Koolitant-
su korraldajad ja pakkusid välja idee 
kaks üritust ühendada ning muuta 
«Tants 2005» esimeseks etapiks Kooli-
tantsu võistlusel. Tänavu osales Harju-
maa tantsupäeval kokku 34 truppi, neist 
28 Koolitantsu võistluse arvestuses. Pub-
likule esitati 60 eriilmelist tantsu. 

Eriliselt sooja vastuvõtu osaliseks 
said loomulikult Viimsi valla tantsutru-
pid Sirius, Viira, Ainult Plikad, Iris, Be 
Happy ja Intra. Nende fännide kaasaela-
mine osutus kohati nii valjuhäälseks, et 
žürii ei kuulnud muusikat ja pidi publi-
kut vaigistama. Fännide kohalolek ja tu-
gi andis aga tantsijatele veelgi hoogu 
juurde ja seda suurema kindlusega tant-

sisid rühmad ennast Koolitantsu järgmi-
sesse võistlusvooru.

Loomulikult elati kaasa kõikidele 
tantsurühmadele – õhkkond oli soe ja 
sõbralik ning noored tantsijad ja ka nen-
de juhendajad said uusi kogemusi. Pä-
rast iga tantsuvooru jagas žürii juhen-
dajatele nõuandeid, kus kiidusõnade 
kõrval kuuldi ka leebet kriitikat. Kuid 
kriitika pidavat olema edasiviiv jõud. Nii 
soovimegi tantsurühmadele jõudu ja sä-
ra ning juhendajatele loomingulisust 
edaspidiseks.

Viimsi huvikeskus tänab tantsupäe-
va korraldamisel abiks olnud Viimsi ava-
tud noortekeskust ning vabatahtlikke 
noori abilisi Erko Karnat, Kristjan Mus-
ta ja  Sille Saidlot.

Ita-Riina Pedanik
Viimsi Huvikeskuse juht

Päev täis tantsu

Noortevolikogu on 
avatud kõigile
Detsembri alguses kohtusid vallavalit-
suses valla noortega Viimsi noorsoo-
töötajad, treenerid ning noorteorgani-
satsioonide esindajad, et panna alus 
noortevolikogule.

«Noortevolikogu hakkab kogune-
ma kord kuus ning kõik, kes tunnevad, 
et ka nemad peaksid sinna kuuluma, 
on igati teretulnud,» sõnas noortevoli-
kogu liige Karin Pool.

Jaanuari keskel kohtus noortevoli-
kogu Viimsi keskkooli uue hoone arhi-
tekti Raul Järgiga, kes tutvustas õpi-
lastele uue koolimaja projekti. Veeb-
ruaris oli arutlusteemaks noorte sport 
ja selleks vajalikud spordirajatised. 
Spordivõimalustest täna ja varasemail 
aastail andis ülevaate abivallavanem 
Jaan Alver. «8. märtsil panime paika 
aasta tegevusplaani, sealhulgas üritu-
sed, mida võiks korraldada,» ütles Ka-
rin Pool.

Järgmine kohtumine leiab aset 5. 
aprillil kell 18 Viimsi vallavalitsuses. 
Kõik küsimused, ettepanekud ja mured 
on oodatud e-posti aadressil 
noored@viimsivv.ee (VT)

Maavalitsus pakub 
noortekeskustele tuge 
Harju maavalitsus kuulutas välja kon-
kursi avatud noortekeskuste projektide 
toetamiseks, teatas maavanema nõu-
nik Evelin Uibokand.
Maavalitsus toetab uuenduslike noor-
sootöö meetodite kasutamist, samuti 
noorte endi novaatorlike ideede elluvii-
mist. Konkursile võivad projekte esita-
da kõik juriidilised isikud, kes kasuta-
vad oma tegevuses avatud noorsootöö 
meetodit.

Projekt tuleb 13. aprilliks vastaval 
taotlusvormil ja kahes eksemplaris esi-
tada Harju maavalitsusse (Roosikrant-
si 12, Tallinn 15077). Märgusõna on 
«Avatud Noortekeskus». Taotlusvorm 
on elektrooniliselt saadaval aadressil: 
anne-ly.suvi@mv.harju.ee. Avatud 
noortekeskuste projektikonkursi tingi-
mused ja kord, samuti  taotlusvorm on 
saadaval Harju maavalitsuse kodule-
heküljel 
http://www.harju.ee

Botaanikaaed tutvustab 
huvitavaid toataimi
Märtsi lõpust kuni 17. aprillini saab 
Tallinna botaanikaaias vaadata näi-
tust, mis tutvustab aasta jooksul Ees-
tisse toodud uusi toataimi. Samuti 
saab uuesti näha huvitavaid, aga unus-
tusehõlma vajunud taimi. 

Tutvuda saab lõvimägede rohtliilia, 
kalli siksakpõõsa, marmelaadipõõsa, 
kollase vahalille, ruskus-diskiidia, aga 
ka vanade tuttavate kummipuu, fuksia, 
rooshibiskiga jpt. 

Botaanikaaed on avatud iga päev 
kella 11-19.

Koolipoisid Vabadussõjast
Kindral Johan Laidoneri Selts esitles 
veebruari lõpus Vabadussõja ülemju-
hataja kunagises kodus Viimsi mõisas 
raamatut «Eesti Vabadussõda kooli-
poiste silmade läbi». 

Klubisse Kulter kuuluvad seltsi 
noorliikmed on raamatu koostamisel 
tutvunud ulatusliku allikmaterjaliga, 
trükis on varustatud rohkete fotodega. 
Teose üheksast autorist enamus lõpe-
tas mullu keskkooli ja teenib praegu 
aega üksikus-sidepataljonis. Noored 
autorid on Vabadussõja ime enda 
jaoks selgeks mõtelnud ning soovivad 
oma avastust eakaaslastega jagada. 
Raamatu võlu seisnebki tõsiasjas, et 
selle on kirjutanud kooliõpilased kooli-
õpilaste jaoks.

Teose idee autor on Kulteri juhen-
daja Ülo Lomp. Raamatu on toimeta-
nud Mati Õun, Reigo Rosenthal ja An-
ne Velliste.

Kindral Laidoneri Seltsi esimees 
Trivimi Velliste rõhutab oma eessõnas: 
tegemist on uuendusliku sammuga 
Eesti ajaloo õpetamisel ja meie noor-
soo kaitsetahte süvendamisel.

UUDISED

Viimsi valla tantsurühm Ene Metsa juhendamisel esitas tantsu neutronitest.

Viimsi muusikakooli 
õpilased tõid konkursilt 
esikohad
Tabasalus 12. märtsil toimunud Har-
ju-, Lääne- ja Raplamaa muusika-
koolide puhkpilliõpilaste konkursil 
esinesid edukalt Viimsi muusikakooli 
õpilased. 

Oma vanuserühmas said esikoha 
õpetaja Irene Ruuse flöödiõpilane 
Liisa Linhein, õpetaja Eve Neumanni 
saksofoniõpilane Kristi Hüüdma ja 
Kristjan Järvan (juhendaja Ott 
Kask). Kolmanda koha said omaea-
liste seas Raul Gross, kes mängib 
plokkflööti õpetaja Irene Ruuse käe 
all, ja Andri Jääger, kelle trompeti-
õpetaja on Aavo Ots. 

Eripreemia ilusa tooni eest sai 
Irene Ruuse flöödiõpilane Kersti 
Kalbus. (VT)

Viimsi õpilased käisid 
Kaberneemes seminaril 
Viimsi keskkooli ja Püünsi põhikooli 
õpilasomavalitsuste (ÕOV) liikmed 
osalesid 20.-22. veebruari ühisel 
koolitusel Kaberneemes. 

«Kolm päeva tegime kõike ühi-
selt – õppisime, sõime, tegime sporti, 
mängisime ja arutlesime,» rääkis 
Viimsi keskkooli ÕOV president Ka-
rin Pool.«Õppisime üksteist paremini 
tundma, vahetasime kogemusi ja 
osalesime meeskonnatöös, samuti sai 
nõu peetud noorte probleemide ja 
nende lahendamisvõimaluste suhtes.»

Õpetust jagasid MTÜ Eesti Noor-
sooprojekti koolitajad Ivo Kivirand ja 
Kristiina Räägel. Koolituse siht oli 
teadvustada õpilasomavalitsuse rolli 
koolis ja soodustada valla koolide 
õpilaste koostööd. 

Kaberneemes käis 33 noort koos 
koolide noortejuhtide Toni Käsperi ja 
Leho Rohtlaga. Ürituse õnnestumise-
le aitas suuresti kaasa koolituse laad, 
mis suunatud noortelt noortele, sõnas 
Karin Pool. 

Osalised tänavad koolituse rahas-
tajaid Viimsi keskkooli, SA Viimsi 
Keskkooli Fond, Viimsi vallavalitsust 
ja Püünsi põhikooli. Üritust aitas 
korraldada valla haridus- ja noorsoo-
amet. (VT)

UUDISED

23. aprillil kell 16.00
Viimsi Huvikeskuses

SUUR
JUUBELIKONTSERT

«30+20»

Kontsertprogrammi sisustavad 
juubilarid:

Pillkoor «Merimemm» – 30
Juhendaja Aare Pehka

Rahvamuusikaansambel 
«Pirita» – 20

Juhendaja Ahto Nurk

Juubilare kiidavad ja 
kontserti ilmestavad mitmed 

rahvakunstikollektiivid 
Viimsi vallast ja ka mujalt!

Juubelikontsert on kõigile tasuta!

Viimsi Huvikeskuses
1. aprillil kell 18

Muusikafestival
BÄND-ZOO 2005

Muusikaline maraton kahel 
erineval laval:

Phroe (Soome), Brides in Bloom, 
Dynamint, Kemo, @AD, Oilits, Börte, 

Ära, Myth ja Johannes.

Tantsuline sprint:
Petsi Spordiklubi breaktantsurühm 
XPLOSIVE Kuusalust ja VTK Keeris 

tantsurühmad AINULT PLIKAD ja IRIS

Avatud Elvis Coffee! Seal toimub ka 
Elvise workshop!

Festivali pilet ainult 3O.-
Toetajad: Eesti Kultuurkapital, 
Viimsi Vald, Viimsi Huvikeskus.

Pühapäeval, 3.aprillil
algusega kell 12.00

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI LAULULAPS 2005

•  Osaleda võivad kõik Viimsi vallas 
elavad lapsed

•  Publikul võimalus valida oma 
lemmik igas vanuserühmas

•  Parimad lauljad pääsevad 
Viimsit esindama 
lauluvõistlusele 
„Harjumaa Laululaps 2005“

Tule sõbrale pöialt hoidma!

Lauljate registreerimine toimub 
kuni 1. aprillini!!!
MTÜ Viimsi Huvikeskus  606 6838
Ita-Riina Pedanik 510 3458
Kalle Erm 505 9043
Angela Süldre 5647 1087
Lisainfo: www.huvikeskus.ee

Mullu suvel töötas Viimsi õpi-
lasmalevas üle saja lapse.

Viimsi noorte töömalev 
alustab juunis
Viimsi vallavalitsus pakub ka tänavu 
suvel valla noortele võimalust tööta-
da ja taskuraha teenida.

Valla kommunaalamet registree-
rib soovijaid Viimsi õpilasmaleva I ja 
II vahetusse  4.-15. aprillini esmas-
päeval ja neljapäeval toas 127. 

Töölepingud sõlmime sealsamas 
2.-13. maini, sõnas kommunaalameti 
heakorraspetsialist Anne Talvari.  
Esimene vahetus on kavas 6.-30. juu-
nini, teine 4.-26. juulini. 

«Kolmas vahetus toimus eelmisel 
aastal esmakordselt ja väikeses ma-
hus,» lausus Talvari. Kuna ettevõtmi-
ne õigustas end, moodustab vald ma-
levarühma sügisesel koolivaheajal ka 
tänavu. Registreerimise kohta saab 
täpsemat teavet septembri Viimsi 
Teatajast.

Kokku plaanib vald tänavu anda 
tööd 130 lapsele. (VT)



«Carrie» on kummaline ja 
kurb lugu keskkooli lõpu-
klassis õppivast tüdrukust, 
kes peab ihuüksi vastu seis-
ma kõigile muredele ja ras-
kustele, mida julmusest pa-
katav maailm tema teele 
veeretab. 

Carrie’l (Marili Salujärv) pole ku-
nagi olnud sõpru ja ta on sattu-
nud kogu kooli pilkealuseks. Ai-

nus, kes näib tüdrukust vähegi hoolivat, 
on tema kehalise kasvatuse õpetaja (Hai-
de Männamäe). Carrie on olukorraga ju-
ba leppinud, siis aga toimub midagi ime-
likku...

Pärast üht järjekordset vahejuhtumit, 
kus tüdruku üle naerdakse ja teda solva-
takse, asub üks tema klassiõdedest, Sue 
(Dagmar Mäe) Carrie’t kaitsma. 

Sue’le tundub ebaõiglane viis, kui-
das tema sõbrannad ja tema ise Carrie’t 
kohelnud on, ning ta mõtleb välja plaa-
ni, kuidas Carrie’le tehtud ülekohus 
heastada. Sue endise sõbranna Chrisi 
(Kristel Pedak) suur kättemaksuhimu 
keerab plaani aga kihva. Carrie peab 
taaskord tunnistama teda ümbritseva 
maailma julmust ja ohverdama end 
oma ema (Margit Pernik-Aasmaa) pä-
rast.

Kurva lõpuga lugu on What?-Theat-
re?’i viies lavastus. Seni on noored lava-
le toonud etendused «Cats», «Déjà vu», 
«Mouth park»,  «Sa oled hea poiss, Char-
lie Brown» ja «Viimane suudlus».

«Charlie Brown’i» lavastamise eest 
omistati teatritrupile koguni vabriikliku 
harrastusteatrite festivali Grand Prix. 
Kõik etendused on lavastanud Viimsi 
kooliteatri vilistlane Rünno Karna.

Vaadates juba lavastatud lugude ni-
mekirja,  ei oska kuidagi ette ennustada, 
millega What?-Theatre? järgmisel aastal 
üllatada võiks. Kahtlemata ei jää see mil-
legi poolest alla senistele etendustele. 
Jääme huviga ootama!

Karin Pool
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Näitusele on valitud mit-
mes eri tehnikas teostatud 
tööd. Siin on tunni harju-
tusülesandeid ja koopiaid 
kunstnike taiestest, aga ka 
maalilisi pilte. Huvikesku-
ses avatud näitusele lisaks 
on Viimsi raamatukogus 
üleval kena väljapanek An-
ne Soobi juhendamisel voo-
litud maskidest. 

Praegusel kiirel ajal on tähtis, et lap-
sed saaksid aja maha võtta, süve-
neda iseendasse ja ümbritsevasse 

maailma, tegelda sellega, mis neile so-
bib ja meeldib. Parimaid võimalusi mit-
mekülgseks tegelemiseks iseenda ja 
kunstiga pakub kunstikoolis õppimine.

Kunsti loomine pole pelgalt meele-
lahutus, see on süvenemist nõudev töö. 
Tähtis on selgeks saada ilumeele aren-
gu algtõed, mõista kunsti olemust ja 
omandada selle tehnilised alused. Kõik 
see eeldab sügavat tunnetust, elavat 
fantaasiat, head vaatlusoskust ja käeosa-
vust. 

Õpetajale on peamine arendada las-
tes loovust. Oluline on, kuivõrd ta suu-
dab lapsi innustada ja loomingulisse 
protsessi kaasa haarata. Areng ei sõltu 
ainult lapsest ega ka ainult õpetajast, 
see on õpilase ja õpetaja koostöö.

 Suurmeistrite tööde jäljendamine 
õpingute ajal tuleb kasuks  kunstiõppi-
jale, kes tahab tunnetada vanameistrite 
kompositsiooni, vormi, värvi ja maali-
tehnilisi kogemusi. Siin on joonis val-

miskujul juba tasapinnaliselt ees. See 
lihtsustab oluliselt algaja tööd, kuna pä-
ris looduses on ju kõik ruumiline. Jäl-
jendamine, nn kopeerimine, on vajalik 
ka stiilide, ornamentika jm tundmaõp-
pimisel. Üle-eelmisel sajandil oli kopee-
rimine kunstiõppes üldtunnustatud 
meetodiks. 

Viimsi kunstikool on näitusi korral-
danud asutamisest saadik, eesmärgiks 
laia kunstipubliku kasvatamine. Kunsti-
koolid töötavad üleriigiliste õppekava-
de alusel, mis võimaldavad laialdast va-
likuvabadust stiilide, laadide ja teema-
de käsitluses. 

Meie kool on püüdnud liialdustest 
hoiduda, käsitledes siiski kõiki võimalu-
si realismist abstraktsionismini. Nüüd-
ses õpilastööde väljapanekus on rõhu-
asetus natuuri järgivatel töödel. Tõenäo-
liselt  peegeldavad need kõige paremi-
ni meie kooli viimase aja suundumusi 
joonistamise, maali ja kompositsiooni 
alal. 

Elle Soop
kunstikooli direktor

Huvikeskus näitab Viimsi 
kunstikooli õpilaste töid

Elle Soop: näitused on kindel osa meie õppetööst.

Traditsiooniline energiavahetus näitetrupi liikmete vahel. Etenduse alguseni on jäänud 15 minutit. Toomas Kongi

Viimsi noored näitlejad tõid lavale 
kurva loo Carrie’st

VIIMSI KUNSTIKOOL 
•  Avas uksed 1977. aastal. 
•  Põhikursusel kestab õppetöö viis aas-

tat. 
•  Koolis on ka ettevalmistuskursus 7-11-

aastastele. 
•  Lõpetanutele jt huvilistele on stuudio-

kursus. 
•  Talvist õppetöö järel on kahenädalane 

maalilaager vabas looduses.
•  Õpilastööde püsinäitused on muusika-

koolis, raamatukogus, Püünsi põhikoo-
lis ja kunstikoolis. 

«Carrie»
viimased 

etendused
toimuvad 

Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1)

15. ja 16. aprillil
algusega kell 19

Püünsi põhikoolis 
töötab 4. aprillist 
30. maini eelkooliklass. 
Tunnid toimuvad esmas-
päeviti kella 15-16.30.

30. mail ootame kõiki 
kooliteed alustavate laste 
vanemaid koos lastega 
lahtiste uste päevale, 
kell 18.30 toimub laste-
vanematele loeng 
«Kooliküpsus».

Palume neile üritustele  
registreeruda 
tel 606 6919 
alates 1. märtsist.

Dokumente kooli astu-
miseks võtame vastu 
alates 4. aprillist kooli 
kantseleis. Vajalike do-
kumentide loetelu leiate 
kooli koduleheküljelt 
www.pyynsi.edu.ee.

Kohtumiseni!
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

28. jaanuar 2005 nr 8
Viimsi Vallavalitsuse 14.12.2004. a määruse nr 56 
«Viimsi valla kohalike teede nimekiri» lisa 1 muut-
mine ja täiendamine lisaga 2 «Viimsi valla avali-
kus kasutuses olevate teede nimekiri».
Võttes aluseks Teeseaduse § 4 lg 4, pt 4 § 16 lg 4, § 
15 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
6 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003. a määruse-
ga nr 24 kinnitatud Viimsi valla põhimääruse ja Viim-
si Vallavolikogu 12.02.2002. a määrusega nr 6 kinni-
tatud Viimsi valla teeregistri asutamise ja teeregistri 
põhimääruse, annab Viimsi Vallavalitsus määruse:
1.  Muuta Viimsi Vallavalitsuse 14.12.2004. a määru-

se nr 56 «Viimsi valla kohalike teede nimekiri» li-
sa 1 jrk.nr 353 all tee nr 633 nimetus «Uus-Salu-
metsa tee» Salumetsa teeks.

2.  Kinnitada juurdelisatud lisa 2 «Viimsi valla avali-
kus kasutuses olevate teede nimekiri».

3.  Käesolev määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

Määruse lisad on avalikustatud Viimsi Vallavalit-
suse kantseleis.

18. veebruar 2005 nr 12
Viimsi valla eelarvest spordiklubidele ja spordi-
koolidele toetuse andmise taotlemise vormide kin-
nitamine
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 8.veebruari 2005. 
a määrusega nr 6 kinnitatud «Viimsi valla eelarvest 
spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise 
kord», Viimsi Vallavalitsus 
m ä ä r a b :
1.  Kinnitada sporditegevuse toetuse taotluse vorm (li-

sa 1), aruande vorm (lisa 2) ja lepingu vorm (lisa 
3), treenerite nimekirja vorm (lisa 4) ja laste ja noor-
te nimekirja vorm (lisa 5).

2.  Viimsi valla eelarvest eraõiguslikele spordikooli-
dele ja spordiklubidele eraldatava toetuse taotlusi 
esitatakse Viimsi Vallavalitsusele kuni jooksva aas-
ta 1. novembrini.

3.  Toetuse taotleja esitab koos taotlusega kõik taot-
luse vormi lisas toodud dokumendid.

4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis. 

Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

Määruse lisad on avalikustatud Viimsi Vallavalit-
suse kantseleis.

18. veebruar 2005.a. nr.13
Tee nimetuse ja aadresside määramine Leppneeme 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallava-
litsuse poolt 16.04.2004. a korraldusega nr 287 keh-
testatud «Leppneeme küla maaüksus Kopli V osali-
ne» detailplaneeringu ning arvestades Margus Pee-
dimaa poolt 16.12.2004. a esitatud avaldust annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Leppneeme külas asuvale teele, mis algab 

Leppneeme teelt nimetuseks Hundiuru tee vasta-
valt juurdelisatud plaanile.

2.  Määrata Kopli V maaüksusel tekkivatele kruntide-
le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

2.1.  Leppneeme küla, Hundiuru tee 5  krunt nr 2
2.2. Leppneeme küla, Hundiuru tee 7 krunt nr 1
3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.07.2005.  aastaks.
4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.10.2005. aastaks.
5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

18. veebruar 2005. a nr. 14
Tee nimetuse ja aadresside määramine Viimsi ale-
vikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja arvestades Ol-
ga Timofejeva poolt 10.02.2005. a esitatud avaldust 
annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Viimsi alevikus Aiandi tee ääres olevale 

maaüksusele nimetusega SEPA II aadressiks AIAN-
DI TEE 2C vastavalt juurdelisatud plaanile.

2.  Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.10.2005. aastaks.

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

Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

18. veebruar 2005. a nr 15
Tee nimetuse ja aadresside määramine Viimsi ale-
vikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtes-
tatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi 

Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Viimsi alevikus Aiandi tee ääres olevate-

le maaüksustele aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile alljärgnevalt:

1.1  maaüksus nimetustega SEPA I aadressiks AIAN-
DI TEE 2D

1.2  maaüksusel nimetusega LIILIA TEE 1 asuva lil-
lekaupluse aadressiks AIANDI TEE 2E

2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
12.11.2002. a määrus nr 78 «Aadressi määramine 
Viimsi alevikus»

3.  Maaomanikul tähistada aadressid vastava tähise-
ga 01.10.2005. aastaks.

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

Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

18. veebruar 2005. a nr 16
Tee nimetuse ja aadresside määramine Lubja kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavo-
likogu poolt 18.01.2005. a otsusega nr 8 kehtestatud 
«Kuuse III maaüksuse» detailplaneeringu ning arves-
tades Kajar Kruus poolt 03.02.2005. a esitatud aval-
dust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määru-
se:
1.  Määrata Lubja külas asuvale teele, mis algab Nur-

me põik teelt nimetuseks Küti tee vastavalt juur-
delisatud plaanile.

2.  Määrata Kuuse III maaüksusel tekkivatele krunti-
dele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

2.1. Lubja küla, Hundi tee 17 krunt nr 19
2.2. Lubja küla, Nurme põik 21 krunt nr 1
2.3. Lubja küla, Nurme põik 23 krunt nr 17
2.4. Lubja küla, Nurme põik 25 krunt nr 14
2.5. Lubja küla, Nurme põik 30 krunt nr 18
2.6. Lubja küla, Nurme põik 32 krunt nr 20
2.7. Lubja küla, Küti tee 1 krunt nr 3
2.8. Lubja küla, Küti tee 2 krunt nr 16
2.9. Lubja küla, Küti tee 3 krunt nr 4
2.10. Lubja küla, Küti tee 4 krunt nr 15
2.11. Lubja küla, Küti tee 5 krunt nr 5
2.12. Lubja küla, Küti tee 6 krunt nr 13
2.13. Lubja küla, Küti tee 7 krunt nr 6
2.14. Lubja küla, Küti tee 8 krunt nr 11
2.15. Lubja küla, Küti tee 9 krunt nr 7
2.16. Lubja küla, Küti tee 10 krunt nr 12
2.17. Lubja küla, Küti tee 12 krunt nr 10
2.18. Lubja küla, Küti tee 14 krunt nr 9
2.19. Lubja küla, Küti tee 16 krunt nr 8
3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.07.2005.  aastaks.
4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005. aastaks.
5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

18. veebruar 2005. a nr. 17
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pringi kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavo-
likogu poolt 11.06.2002. a otsusega nr 138 kehtesta-
tud «Jaani – VI maaüksuse» detailplaneeringu annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Pringi külas rajatavatele teedele nimetus-

teks Pähkli tee ja Käbi tee vastavalt juurdelisatud 
plaanile.

2.  Määrata Jaani – VI maaüksusel tekkivatele krun-
tidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisa-
tud plaanile:

2.1. Pringi küla, Pähkli tee 7 krunt nr 10
2.2. Pringi küla, Pähkli tee 8 krunt nr 12
2.3. Pringi küla, Pähkli tee 9 krunt nr 9
2.4. Pringi küla, Pähkli tee 10 krunt nr 11
2.5. Pringi küla, Käbi tee 1 krunt nr 8
2.6. Pringi küla, Käbi tee 2 krunt nr 7
2.7. Pringi küla, Käbi tee 3 krunt nr 6
2.8. Pringi küla, Käbi tee 4 krunt nr 5
2.9. Pringi küla, Käbi tee 5 krunt nr 4
2.10. Pringi küla, Käbi tee 6 krunt nr 3
2.11. Pringi küla, Käbi tee 7 krunt nr 2
2.12. Pringi küla, Käbi tee 8 krunt nr 1
2.13. Pringi küla, Käbi tee 9 krunt nr 16
3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.07.2005. aastaks.
4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005.aastaks.
5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

22. veebruar 2005.a. nr. 18
Aadresside määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallava-

litsuse poolt 29.12.2004. a korraldusega nr 819 keh-
testatud «Pargi tee 22» detailplaneeringu ning arves-
tades AS Nexilis poolt 31.01.2005. a esitatud aval-
dust annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määru-
se:
1.  Määrata Pargi tee 22 maaüksusel tekkivatele krun-

tidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisa-
tud plaanile:

1.1. Viimsi alevik, Pargi tee 22 krunt nr 2
1.2. Viimsi alevik, Karulaugu tee 2A krunt nr 3
1.3. Viimsi alevik, Pargi tee 24 krunt nr 1
2.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.07.2005. aastaks.  
3.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005. aastaks.
4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

22. veebruar 2005. a nr 19
Tee nimetuse ja aadresside määramine Püünsi kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallava-
litsuse poolt 08.10.2004.a. korraldusega nr 657 keh-
testatud «Kepsu V maaüksus» detailplaneeringu ning 
arvestades OÜ Larrado poolt esitatud avaldust annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Püünsi külas asuvale teele, mis algab Va-

napere teelt nimetuseks Kepsu tee vastavalt juur-
delisatud plaanile.

2.  Määrata Kepsu V maaüksusel tekkivatele krunti-
dele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

2.1. Püünsi küla, Vanapere tee 11 krunt nr 3
2.2. Püünsi küla, Vanapere tee 13 krunt nr 2
2.3. Püünsi küla, Vanapere tee 15 krunt nr 1
2.4. Püünsi küla, Vanapere tee 20 krunt nr 4
2.5. Püünsi küla, Vanapere tee 22 krunt nr 5
2.6. Püünsi küla, Vanapere tee 24 krunt nr 6
2.7. Püünsi küla, Vanapere tee 26 krunt nr 17
2.8. Püünsi küla, Kepsu tee 1 krunt nr 12
2.9. Püünsi küla, Kepsu tee 2 krunt nr 7
2.10. Püünsi küla, Kepsu tee 3 krunt nr 13
2.11. Püünsi küla, Kepsu tee 4 krunt nr 8
2.12. Püünsi küla, Kepsu tee 5 krunt nr 14
2.13. Püünsi küla, Kepsu tee 6 krunt nr 9
2.14. Püünsi küla, Kepsu tee 7 krunt nr 15
2.15. Püünsi küla, Kepsu tee 8 krunt nr 10
2.16. Püünsi küla, Kepsu tee 9 krunt nr 16
2.17. Püünsi küla, Kepsu tee 10 krunt nr 11
3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 

01.07.2005.  aastaks.
4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 

01.12.2005. aastaks.
5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

04. märts 2005 nr 20
Määrus kehtestatakse Koolieelse lasteasutuse sea-
duse § 15 lg 4 alusel
MUNITSIPAALLASTEASUTUSE «VIIMSI LAS-
TEAIAD» LASTEAEDADESSE LASTE VASTU-
VÕTMISE, LASTEAIA KOHA KASUTAMISE JA 
LASTEAIAST VÄLJAARVAMISE KORD
1. Üldsätted
1.1.  Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist, las-

teaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist 
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad (edas-
pidi MLA Viimsi Lasteaiad) allüksusteks oleva-
tes lasteaias Piilupesa, Pargi Lasteaias, Püünsi 
Lasteaias ja Leppneeme Lasteaias (edaspidi – 
igaüks eraldi – Lasteaed, kõik koos – Laste-
aiad)

2. Lasteaeda vastuvõtmine 
2.1.  MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks on 

Viimsi vald ja allüksustele on soovituslikud all-
järgnevad piirkonnad:

2.1.1.  Viimsi Lasteaed Piilupesa – Haabneeme, Mii-
duranna, Lubja, Pringi, Rohuneeme, Tamm-
neeme, Randvere;

2.1.2.  Pargi Lastead – Viimsi, Miiduranna, Pärnamäe, 
Metsakasti, Laiaküla, Randvere, Muuga;

2.1.3.  Püünsi Lasteaed – Püünsi, Rohuneeme, 
Kelvingi;

2.1.4.  Leppneeme Lasteaed – Leppneeme, Kelvingi, 
Tammneeme.

2.2.  Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks üldjärje-
kord.

2.3.  Pärast allüksustele määratletud teeninduspiirkon-
nas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse va-
bade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi 
väljaspoolt p 2.1. nimetatud teeninduspiirkonnas 
elavaid lapsi.

2.4.  Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik va-
ba, kui soovitud lasteasutuses on vabu kohti.

2.5.  Sõimerühm ja sobitusrühm teenindab teenindus-
piirkonna lapsi.

2.6.  Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda 

vormikohase avalduse alusel, mis registreeritak-
se. 

2.7.  Lasteaia järjekord on ühine kõigile allüksustele, 
kuid järjekorra avalduses võib lapsevanem mär-
kida, kas kohta soovitakse Piilupesa, Pargi või 
Püünsi Lasteaias. Võimalusel lapsevanema soov 
rahuldatakse.

2.8.  Järjekorra avaldusel on vanemal õigus märkida 
ära rühma eelistus (st kas sõime-, vanuse-, liit- 
või sobitusrühm), mida võimalusel arvestatak-
se.

2.9.  1,5 kuni 3- aastaseid lapsi võetakse lasteasutuse 
sõimerühma.

2.10.  Lasteaiarühma võetakse lapsi alates kolmandast 
eluaastast (laps on 3 aastane hiljemalt 30. sep-
tembri seisuga)

2.11.  Laps, kes saab kolme aastaseks ajavahemikul 
01. oktoober kuni 31. detsember, saab lasteaia-
rühma koha vaid vabade kohtade olemasolul.

2.12.  Liitrühma võetakse  ühe pere lapsi alates 2. aas-
tast, juhul kui üks pere laps juba kasutab kohta 
või on lasteaiakoha saaja.

2.13.  Lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja kelle 
vanema(te) või hooldaja elukoht on rahvastiku-
registri järgi Viimsi vallas, s.t MLA Viimsi Las-
teaiad teeninduspiirkonnas.

2.14.  Väljaspoolt MLA Viimsi Lasteaiad teenindus-
piirkonda või erandkorras võetakse lapsi laste-
aeda kooskõlastatult Viimsi vallavalitsusega.

2.15.  Eelisõigus on:
• ühe pere lastel saada koht ühte lastaeda;
• ühe pere lastel saada koht liitrühma;
•  2.1. alapunktides määratletud teeninduspiirkonna 

lastel saada koht oma  piirkonna lasteaeda
2.16.  Eelisjärjekorras on:
•  lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et 

realiseerida koolivalmiduse nõuded;
•  paljulapselise pere laps (peres on 3 ja enam last);
•  asutuse töötaja laps;
•  laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on eriva-

jadusega või vajab eripedagoogi (logopeed, psüh-
holoog) abi või on suunatud lasteaeda nõustamis-
komisjoni otsusega.

2.17.  Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine lõpeb 
1. juuniks ja komplekteerimine 31. augustiks, 
mil juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koos-
seisu.

2.18.  Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma avami-
sel, s.o. uue õppeaasta alguses sügisel.

2.19.Vabade kohtade tekkimisel või ajutiselt äraole-
va lapse asemel võetakse uusi lapsi lasteaeda vasta-
valt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorra-
le.
3. Lasteaia koha kasutamine
3.1.  Lasteaia juhataja moodustab vastavalt vajaduse-

le ja võimalusele sõime- ja aiarühmad:
•  sõimerühmas – kuni kolmeaastased lapsed;
•  lasteaiarühmas – kolme- kuni seitsmeaastased lap-

sed;
•  liitrühmas – kahe- kuni seitsmeaastased ühe pere 

lapsed;
•  sobitusrühmas – hälviklapsed koos teiste lastega.
3.2.  Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab val-

lavalitsus lasteaia hoolekogu ettepanekul.
3.3.  Lasteaia koha saamisest teavitatakse lapsevane-

mat või hooldajat.
3.4.  Lasteaia juhataja sõlmib lapsevanemaga või hool-

dajaga lasteaiakoha kasutamise lepingu (lisa 1).
3.5.  Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
•  lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri; 
•  lapse tervisekaart;
•  erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma võt-

misel). 
3.6.  Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteaia juhataja 

lapsevanemale või hooldajale:
•  käesolevat korda, 
•  MLA Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu maksmise mää-

rad ja korda” ja 
•  MLA Viimsi Lasteaiad kodukorda.
3.7.  Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka lasteaia-

koha kasutamise tähtaja (määratud või määrama-
ta ajaks) osas – kas laps kasutab kohta täies ma-
hus või osaliselt. 

3.8.  Lasteaed on avatud kella 7.00-19.00, kuid soovi-
tav on, et lapse päev lasteaias ei ületaks 10 tundi.

3.9.  Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist on 
lapsele ette nähtud vähemalt 1-nädalane kohane-
misperiood, mille pikkuse otsustavad õpetaja 
koostöös lapsevanemaga, arvestades lapse koha-
nemisvõimet ja -vajadust; kohanemisperioodi ajal 
tuleb laps lasteaiast ära viia hiljemalt enne lõu-
nauinakut.

3.10.  Suvel on soovitatav, et laps vähemalt 2 nädalat 
ei käiks lasteaias.

3.11.  Suvel (üldjuhul juulis) töötab ainult üks MLA 
Viimsi Lasteaiad allüksuseks olev lasteaed. 

4. Lasteaiast väljaarvamine
4.1.  Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpe-

tamine toimub:
4.1.1. lapsevanema avalduse alusel või
4.1.2.  meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa ter-

visliku seisundi halvenemise tõttu viibida las-
teaias või
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4.1.3.  lapse kooliminekul või
4.1.4.  juhataja ühepoolse otsuse alusel, kui:
•  lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt lasteaia 

kodukorda või lepingut, mis ta on sõlminud laste-
aiaga  või

•  on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu või
•  on maksmata 1 kuu lasteaiatasu väljastpoolt MLA 

Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonda erandkorras 
lasteaeda võetud lapse eest või

•  laps on lasteaiast puudunud üle ühe kalendrikuu 
ning lasteaeda ei ole selle põhjustest informeeritud 
või

•  kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja re-
gistreeritud Viimsi valla haldusterritooriumilt.

4.2.  Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja ühepool-
se otsuse alusel kustutatakse laps nimekirjast järg-
neva kuu 01. kuupäeval, millest juhataja teavi-
tab lapsevanemat või hooldajat kirjalikult vähe-
malt viisteist (15) päeva ette.

4.3.  Ajutiselt, enam kui neljaks kuuks, lasteaiakohast 
loobumisel sõlmitakse lapsevanema ja lasteaia 
esindaja vahel sellekohane kokkulepe, mis on le-
pingu lisaks (lisa 2) ning mille alusel on lapse-
vanem vabastatud lasteaia maksust, kuid säilita-
takse lasteaia koht.

5. Rakendussätted
5.1.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 19. 

septembri 2003. a määrus nr 39 «Munitsipaal-
lasteasutuse Viimsi Lasteaiad lasteaedadesse las-
te vastuvõtmise, lasteaia koha kasutamise ja las-
teaiast väljaarvamise kord».

5.2. Määrus jõustub 1 märtsist 2005.a.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

Määruse lisad on avalikustatud Viimsi Vallavalit-
suse kantseleis.

08.märts 2005. a nr. 21
Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammnee-
me külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu poolt 09.11.2004. a määrusega nr 22 kehtesta-
tud «Kohanime määramise korra» ja arvestades Ol-
ga Timofejeva poolt 10.02.2005. a esitatud avaldust 
annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Tammneeme külas asuvale teele nimetu-

seks Hallikivi tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2.  Määrata Hallikivi tee ääres asuvatele maaüksuste-

le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

2.1 Hallikivi tee 1 Hallikivi tee 1
2.2 Hallikivi tee 2 Hallikvi tee 2
2.3 Hallikivi tee 3 Hallikivi tee 3
2.4 Hallikivi tee 3B Kivistiku II mü
2.5 Hallikivi tee 4 Hallikivi tee 4 
2.6 Hallikivi tee 5 Hallikivi tee 5
2.7 Hallikivi tee 5B Elberi - II mü
2.8 Hallikivi tee 6 Hallikivi tee 6
2.9 Hallikivi tee 7 Hallikivi tee 7
2.10 Hallikivi tee 8 Hallikivi tee 8
2.11 Hallikivi tee 9 Hallikivi tee 9
2.12 Hallikivi tee 10 Hallikivi tee 10
2.13 Hallikivi tee 11 Valge mü
2.14 Hallikivi tee 12 Hallikivi tee 12
2.15 Hallikivi tee 13 Elari mü
2.16 Hallikivi tee 14 Hallikivi tee 14
2.17 Hallikivi tee 15 Eha mü
2.18 Hallikivi tee 16 Hallikivi tee 16
2.19 Hallikivi tee 17 Hallikivi tee 17
2.20 Hallikivi tee 18 Hallikivi tee 18
2.21 Hallikivi tee 19 Hallikivi tee 13
2.22 Hallikivi tee 20 Hallikivi tee 20
2.23 Hallikivi tee 21 Hallikivi tee 21
2.24 Hallikivi tee 23 Hallikivi tee 23
2.25 Hallikivi tee 25 Hallikivi tee 25
2.26 Hallikivi tee 27 Hallikivi tee 27
2.27 Hallikivi tee 36 Jaani mü
2.28 Hallikivi tee 40 Tominga - IIA mü
3.  Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 

01.10.2005.aastaks.
4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem Eda Ilves, vallasekretär

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
08.03.2005  ISTUNGI OTSUSED

nr 19 Ettepanek AS-le Esmar vahetuslepingu sõlmi-
miseks
nr 20  Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 

2020; tegevuskava  2005-2007 muutmise me-
netluse algatamine

nr 21  Viimsi valla asustusüksuste liigi, nime ja lahk-
mejoonte muutmise algatamine

nr 22  Maa munitsipaalomandisse taotlemine: maa-
üksus Prangli Kalmistu

nr 23  Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse al-
la võtmise menetluse algatamine: Randvere 
tee äärne klindiastang

nr 24  Detailplaneeringu algatamine: Rohuneeme kü-
las, Rohuneeme sadam ja maaüksus Nordi

nr 25  Viimsi valla osalemisest kaasfinantseerijana 
Euroopa Komisjoni Ühtekuuluvusfondist fi-
nantseeritava «Viimsi valla ühisveevarustuse 
ja -kanalisatsiooni arendamise» projektis

nr 26 Kollektiivpuhkuse vormistamine
nr 27  Kinnituskirja (ühepoolne tahteavaldus) esita-

mine

08.03.2005  ISTUNGI OTSUSED

08. märts 2005 nr 19
Ettepanek AS-le Esmar vahetuslepingu sõlmimi-
seks
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 6 lg 2, Viimsi valla põhimääruse § 94 lg 1 p 1 
ning lähtudes vajadusest korraldada otstarbekamalt 
Viimsi Keskkooli hoone omandi- ja kasutussuhted 
ning OÜ Viimsi Haldus nõukogu nõusolekust  ja  võt-
tes arvesse asjaolusid, et: 
Tallinna Linnakohtu menetluses on Viimsi valla ha-
gi (tsiviilasi nr 2/27-10430/02) AS-i Esmar ja Lätis 
asuva SIA Brem Namu Parvaldišana (endine ärinimi 
SIA Dauguli) vastu  nõuetega:
1.  tunnustada 19. augustil 2002.a. AS-i Esmar ja SIA 

Dauguli vahel sõlmitud ehitise (Viimsi Keskkooli 
hoone) müügi ja pandilepingu tühisust; 

2.  tunnustada 21. oktoobril 2002.a. AS-i Esmar pool-
set 27. augustil 1996.a. Viimsi valla ja AS-i Esmar 
vahel sõlmitud tasuta kasutusvalduse lepingu nr 71 
lõpetamise tühisust; 

3.  kohustada AS-i Esmar täitma 27. augustil 1996.a. 
sõlmitud kasutusvalduse lepingut nr 71.

Kohtumenetluse kestel on kohus teinud pooltele 
ettepaneku kohtuliku kokkuleppe saavutamiseks vii-
sil, mis tagaks Põhiseaduse §-st 37 tuleneva Viimsi 
valla ülesande korraldada oma vallas koolieelsete las-
teasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide jt. kohalike 
asutuste ülalpidamine, et tagada põhiseadusest tule-
nev igaühe õigus haridusele, täitmine.

03. veebruari 2005.a. kohtu istungil tõusetus kü-
simus, kas Viimsi vald ja AS Esmar on põhimõtteli-
selt nõus läbi viima/ tagama Viimsi Keskkooli hoo-
ne ja maade vahetuslepingu sõlmimise, millele on an-
tud nõusolek Viimsi Vallavolikogu 15. aprilli 2003.
a. otsusega nr 46, mis aga tühistati Vallavolikogu 19. 
augusti 2003.a. otsusega nr 95, sest AS Esmar esin-
daja ei ilmunud notari juurde poolte vahel kokku le-
pitud vahetuslepingu allakirjutamiseks. 

Viimsi vald on jätkuvalt seisukohal, et kohtusse 
esitatud hagi on põhjendatud ja õigustatud, kuid see-
juures tuleb võtta arvesse, et lõpliku kohtulahendini 
jõudmiseni võib kuluda aastaid ning selle aja jooksul 
ei  ole vallavalitsusel võimalik tagada koolihoone häi-
rimatu kasutamise võimalust, mistõttu on otstarbekas 
saavutada     AS-ga Esmar koolihoone osas mõlemaid 
pooli rahuldav kokkulepe ja lõpetada poolte kokku-
leppel kohtulik vaidlus.
Lähtudes eeltoodust Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Teha ettepanek AS-le Esmar tema omandis oleva 

Viimsi Keskkooli hoone, asukohaga Viimsi vald, 
Haabneeme alevik, Männi tee 2, ehitisregistri nr. 
116063989, vahetamiseks OÜ Viimsi Haldus (mil-
le osad kuuluvad 100% Viimsi vallale) omandis 
olevate järgmiste Miiduranna külas asuvate kin-
nistutega, milliste koguväärtus vastab Viimsi Kesk-
kooli hoone väärtusele:

1.1.  Kinnistu, reg.osa nr. 36180, pindalaga 27560 m
2
, 

järgmises koosseisus:
1.1.1.  katastritunnus 89001:023:0012, nimetus Lahe, 

pindala 7083 m², sihtotstarve tootmismaa;
1.1.2.  katastritunnus 89001:023:0013, nimetus Kil-

lustiku, pindala 6582 m², sihtotstarve tootmis-
maa;

1.1.3.  katastritunnus 89001:023:0014, nimetus Plat-
vormi, pindala 4697 m², sihtotstarve tootmis-
maa;

1.1.4.  katastritunnus 89001:023:0015, nimetus Plat-
si, pindala 7163 m², sihtotstarve tootmismaa;

1.1.5.  katastritunnus 89001:023:0016, nimetus Nõl-
va, pindala 2035 m², sihtotstarve tootmismaa.

1.2.  Kinnistu, reg.osa nr. 36182, katastritunnus 
89001:023:0003, aadress Kivila tee 3, pindala 
5628 m².

2.  Käesoleva otsusega AS-le Esmar tehtav ettepanek 
on kehtiv kõigi alljärgnevate kirjalike kinnituste 
saamisel: 

2.1.  AS Esmar kinnitab ühe kuu jooksul alates käes-
oleva otsuse jõustumisest, et nõustub otsuse p. 1 
nimetatud ettepanekuga; 

2.2.  AS Esmar ei esita käesoleva otsuse p. 1 nimeta-
tud vahetustehingu toimumiseks täiendavaid ra-
halisi ja/või mitterahalisi nõudmisi ning 

2.3.  AS Esmar loobub  kaebustest ja vaietest, mis  ta 
on esitanud  Viimsi Keskkooli uue hoone ehita-
misega ja selle  ettevalmistamisega   seotud toi-
mingute  ja haldusaktide  kohta. 

3.  AS-i Esmar nõustumisel käesoleva otsuse p.-des 
1 ja 2 nimetatud ettepanekutega ja tingimustega, 
anda Viimsi Vallavalitsusele volitused kõigi toi-
mingute teostamiseks, mis on vajalikud käesoleva 
otsuse p. 1 nimetatud varade vahetuseks. 

4.  Pärast käesoleva otsuse p. 1 nimetatud varade va-
hetuslepingu sõlmimist ja AS Esmar poolt käes-
oleva otsuse p. 2 antavaid kirjalikke kinnitusi nõus-
tuda lõpetama poolte kohtuliku kokkuleppe kinni-
tamisega menetlus Tallinna Linnakohtus tsiviilas-
jas nr. 2/27-10430/02. 

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest AS-le Esmar.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi 

Vallavolikogule  Haldusmenetluse seaduse §-des 
71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallin-
na Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadus-
tiku §-des 6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 24
Detailplaneeringu algatamine: Rohuneeme külas, 
Rohuneeme sadam ja maaüksus Nordi
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla 
ehitusmääruse § 2 p 2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades 
maa- ja planeerimiskomisjoni ja Viimsi Vallavalitsu-
se ettepanekut,  Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1.  Algatada detailplaneering Viimsi vallas Rohumeeme 

külas, Rohuneeme sadama maa-alal ja maaüksu-
sel Nordi üldplaneeringujärgse maakasutuse siht-
otstarbe muutmiseks osaliselt ärimaast tootmis-
maaks, ehitusõiguse kavandamiseks Viimsi valla 
munitsipaalsadamale ja ehitusõiguse määramiseks 
AS-i Eesti Loots sadama hoonetele, vastavalt käes-
olevale otsusele lisatud skeemile.

2.  Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse pla-
neerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul ala-
tes detailplaneeringu lähteülesande koostamise kuu-
päevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesole-
va otsuse säte nimetatud territooriumi detailpla-
neeringu algatamise osas kehtetuks. 

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi 

Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §-des 
71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallin-
na Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadus-
tiku §-des 6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 25
Viimsi valla osalemisest kaasfinantseerijana Eu-
roopa Komisjoni Ühtekuuluvusfondist finantsee-
ritava «Viimsi valla ühisveevarustuse ja -kanali-
satsiooni arendamise» projektis
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse § 22 lg 1 p 8, § 35 lg 5 ja Viimsi valla põhimää-
ruse § 18 lg 1 p 8 ning võttesse arvesse, et 04.04.2003.
a. Eesti Vabariigi, Viimsi valla ja AS-i Viimsi Vesi 
vahel sõlmitud «ISPA projekti kaasfinantseerimise 
eellepingu» p.1.1 kohaselt tuleb Viimsi vallal ja AS-
l Viimsi Vesi kui kaasfinantseerijatel finantseerida 
«Viimsi valla ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni 
arendamise» projekti kahe peale kokku 25%, s.o 3 
275 000 eurot (51 242 615 krooni), ulatuses, Viimsi 
Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Võtta «Viimsi valla ühisveevarustuse ja -kanalisat-

siooni arendamise» projekti kogumaksumusest, 13 
100 000  eurot (204 970 460 krooni), Viimsi valla 
kanda 12,5%, s.o 1 637 500.- eurot (25 621 308 
krooni), ning kanda see summa AS-i Viimsi Vesi 
arvele nelja aasta jooksul võrdsete osadena sisse-
maksetena aktsiakapitali, suurendamaks AS-i Viim-
si Vesi aktsiakapitali ja Viimsi valla osa selles.

2.  Anda Viimsi vallavanemale volitused vormistada 
ja kirjutada Viimsi valla nimel alla AS-i Viimsi Ve-
si aktsiakapitali suurendamisega seotud lepingu-
tele ja teistele dokumentidele ning selleks vajali-
ke ülekannete tegemiseks.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi 

Vallavolikogule Haldusmenetluse seaduse §-des 
71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallin-
na Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadus-
tiku §-des 6-10 sätestatud korras. 

Madis Saretok, Volikogu esimees

08.03.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

08. märts 2005 nr 8
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja Korruptsioonivastase 
seaduse § 4 lg 3, § 12 lg 1, 2, 3, § 13 lg 1, 2, 3, § 14 
lg 4, 5, § 15 lg 3, § 15

1
 lg 3 alusel.

korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viim-
si vallas
1.  Lugeda Viimsi vallas vastavalt Korruptsioonivas-

tasele seadusele ametiisikuteks:
1.1. Vallavolikogu esimees;
1.2. Vallavolikogu liikmed;
1.3. Vallavanem;
1.4. Vallavalitsuse liikmed;
1.5. Vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid;
1.6.  Viimsi valla enamus otsustusõigusega äriühingu 

juhatuse või nõukogu liige (AS Viimsi Vesi, AS 

Rannapere Pansionaat, OÜ Viimsi Haldus, OÜ 
Viimsi Valla Arenduskeskus);

1.7.  Viimsi valla asutatud sihtasutuse juht, juhatuse 
ja nõukogu liige (Sihtasutus Viimsi Arengufond, 
Sihtasutus Viimsi Kodanikukaitsefond, Sihtasu-
tus Rohuneeme Puhkekeskus, Sihtasutus Nais-
saare Merekindluse Raudtee);

1.8. Viimsi valla hallatavate asutuste juhid.
2.  Määrata majanduslike huvide deklaratsiooni hoid-

jaks komisjon koosseisus:
2.1. Vallavolikogu esimees (komisjoni esimees);
2.2. Vallavolikogu majanduskomisjoni esimees;
2.3. Vallasekretär.
3.  Deklaratsiooni esitavad punktis 1 nimetatud isikud 

deklaratsioonihoidjale igal aastal üks kuu pärast 
tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega või ühe kuu 
jooksul arvates ametikohale asumise päevast, kui 
korruptsioonivastasest seadusest ei tulene teisiti.

4.  Deklaratsiooni vormi väljaandmisel fikseerib dek-
laratsioonihoidja enda poolt peetavas registris dek-
laratsiooni numbri ja saaja. Deklaratsiooni vorm 
antakse välja allkirja vastu ning registreeritakse 
selle esitamisel.

5.  Deklaratsioonihoidja peab korraldama deklarat-
sioonide õigeaegse kogumise, nende hoidmise, 
kontrolli ja avalikustamise.

6.  Deklaratsioone hoitakse nende esitamisest alates 
vallasekretäri seifis kolm aastat. Seejärel antakse 
deklaratsioonid alaliseks säilitamiseks Riigiarhii-
vi.

7.  Vallavolikogu esimehe ja vallavanema deklarat-
sioonid avalikustatakse vastavalt Korruptsiooni-
vastases seaduses sätestatule. 

8.  Vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete 
deklaratsioonid avalikustatakse hiljemalt iga aas-
ta 15. oktoobriks valla ajalehes Viimsi Teataja.

9.  Teiste käesoleva määruse p. 1 nimetatud ametiisi-
kute deklaratsioonid ei kuulu avalikustamisele. 

10.  Deklaratsiooni andmed esitab avalikustamiseks 
deklaratsioonihoidja. Kui vallavolikogu liige jä-
tab deklaratsiooni tähtajaks esitamata, avaldab 
vallavolikogu esimees selle kohta ametliku teate 
Riigi Teataja Lisas ühe kuu jooksul deklaratsioo-
ni esitamise tähtpäeva möödumisest.

11.  Käesoleva määruse p. 1 nimetatud ametiisikute 
palgaandmed eelmise aasta  kohta avalikustatak-
se hiljemalt iga aasta 1. aprilliks Viimsi valla vee-
bilehel.

12.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12. 
märtsi 2002. a määruse nr 7 «Korruptsioonivasta-
se seaduse rakendamise kord Viimsi vallas» p. 1.

13.  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.

14.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pä-
rast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 9
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 36¹ alusel.

VIIMSI VALLA KAEVETÖÖDE EESKIRI

I PEATÜKK
ÜLDSÄTTED
§ 1. Kaevetööde eeskirja reguleerimisala
(1)  Viimsi valla kaevetööde eeskiri (edaspidi – Ees-

kiri) reguleerib kaevetööde (edaspidi – Kaeve-
tööd) tegemist Viimsi valla haldusterritooriumil 
ja on kohustuslik kõikidele Kaevetöid teostava-
tele isikutele.

(2)  Eeskirja sätteid ei kohaldata:
1)  Kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute val-

duses/omandis oleval maa-alal juhul, kui maa-alal 
(maapõues) ei asu tehnovõrke ja tehnorajatisi või 
ei ole tegemist nende rajamisega;

2)  Kalmistutel või maa-aladel, kus Kaevetööd on re-
guleeritud teiste eeskirjadega, v.a tehnorajatiste re-
monttööd, ehitiste püstitamine, laiendamine, re-
konstrueerimine või lammutamine;

3)  Eeskirja paragrahvides § 7 lg 6, § 35, § 37, § 38, 
§ 39, § 41 sätteid ei kohaldata Kaevetöödel, milli-
sed viiakse läbi projektijärgselt teede ehitus- ja re-
konstrueerimistöödega.

(3) Kaevetöid tuleb teha tehnoloogiliselt võimalikult 
lühema aja jooksul.
(4)  Kaevetöid on lubatud teha ainult kaeveloa alu-

sel 
(5)  Ehitus- ja remonttööde tegemisega kaasnevatest 

Kaevetöödest põhjustatud avaliku tee, haljasala, 
pargi, parkla või puhkeala (edaspidi – Üldkasuta-
tav ala) täielik või osaline sulgemine toimub Viim-
si Vallavalitsuse (edaspidi – Vallavalitsus) poolt 
kehtestatud korras.

§ 2. Mõisted
Käesolevas Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgne-
vas tähenduses:
(1)  Kaevetööd – maapinnast arvestatuna enam kui 30 

cm sügavuste süvendite kaevamine ehitiste ehita-
miseks, kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pin-
nakate (asfalt, sillutis, muru jne), muudetakse maa-
pinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude ja 
põõsaste väljajuurimise või istutamisega.



(2)  Kaevaja – füüsiline või juriidiline isik, kellele on 
vormistatud kaeveluba või kes on asunud tegema 
avariikaevetöid tehnovõrgu avarii likvideerimi-
seks võrguvaldaja poolt kinnitatud avariikaeve-
tööde akti alusel.

(3)  Avariikaevetööd – Kaevetööd, mille tegemise 
vajadus tekib ootamatult ja mis on ebasoovitavaid 
tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.

(4)  Avaliku maa-ala haldaja – Viimsi vald, kelle 
hallataval maa-alal Kaevetööd toimuvad, või hal-
daja poolt volitatud isik.

(5)  Vastutav isik – kaevaja poolt kirjalikult määra-
tud isik, kes vastutab Kaevetööde eest. Vastuta-
vaks isikuks võib olla Eesti Vabariigi kodanik või 
kehtivat töö- ja elamisluba omav isik. Kui vastu-
tavat isikut ei ole määratud, loetakse vastutavaks 
isikuks kaevaja tegevjuht või juhatuse esimees. 
Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka 
vastutavaks isikuks.

(6)  Kaeveluba – annab õiguse Kaevetööde tegemi-
seks, määrab Kaevetööde tingimused ja tähtaja.

(7)  Tehnorajatis – maapõue või maapinnale inimte-
gevuse tulemusena paigaldatud torustik, pumpla, 
kaablivõrk, jne.

(8)  Teostusmõõdistamine – paigaldatud tehnoraja-
tise mõõdistamine.

(9)  Kaevik – Kaevetööde tulemusena maapõue moo-
dustunud üle 30 cm sügavusega süvend.

(10)  Geodeetilised märgid – riikliku kaitse all ole-
vad horisontaal- ja vertikaalmõõdistamise koor-
dineeritud märgid.

(11)  Topo-geodeetiline plaan – mõõdistamise teel 
koostatud situatsiooni ja maa-aluste trassidega 
mõõtkavas plaan.

(12)  Kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevik ja kae-
vikuga vahetult piirnev maa-ala, kus hoitakse 
Kaevetöödeks materjale, sõidukeid, masinaid, 
mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala Kae-
vetööde teostajale(tele).

(13) Haldaja - Vallavalitsus või Vallavalitsuse poolt 
volitatud isik.
§ 3. Kaevetööde planeerimine
(1)  Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja 

haljasalade remondi ning ehitusega ja muude töö-
dega selliselt, et Kaevetööd eelneksid teede või 
haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöid 
tuleb planeerida ning läbi viia võimalikult lühi-
kese perioodi jooksul.

(2)  Vallavalitsuse kommunaalametil (edaspidi Kom-
munaalamet) on õigus teha kaevajale ettekirjutu-
si Kaevetööde läbiviimise kohta.

(3)  Kalendriaasta jooksul avalikel maa-aladel kavan-
datavate Kaevetööde plaanid esitatakse haldajale 
hiljemalt eelneva aasta 1. septembriks.

II PEATÜKK
TEHNORAJATISTE PROJEKT KOOS TEE-
KATTE JA 
HALJASTUSE TAASTAMISEGA
§ 4. Tehnorajatiste projektile esitatavad nõuded
(1)  Tehnorajatiste projekti graafiline osa koostatakse 

topograafilisel plaanil mõõtkavas  1 : 500 või 1 : 
200.

(2) Dokumentatsioonis näidatakse järgmised and-
med:
1) Kõrgusarvud;
2) Kehtivad kinnistu piirid koos aadresside ning ka-
tastrinumbritega;
3) Ehitised, sealhulgas varem projekteeritud, kuid lõ-
petamata ehitised;
4)  Riikliku kaitse all olevad kinnismälestise ja muin-

suskaitse alad ning looduskaitse- objektid;
5) Geodeetiliste alusvõrkude punktid;
6) Katastriüksuse piirimärgid looduses;
7) Tehnovõrgud (olemasolevad ja projekteeritavad);
8)  Tee-elemendid (sõidu- ja kõnniteed, ühissõiduki-

te peatused, haljastusribad, veeviimarid, liiklus-
korraldusvahendid, reklaamikandjad);

9) Haljastus.
(3)  Olenevalt kavandatavatest Kaevetöödest näida-

takse tehnorajatiste projekt-dokumentatsioonis 
järgmised andmed:

1)  Piki teed paiknevate tehnovõrkude haruühendu-
sed, samuti reserv- ja manteltorud;

2) Koordinaadid kaevetrassi mahamärkimisel loodu-
ses;
3) Kaeviku piirjooned ja ristlõige;
4) Varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nõlva kind-
lustamise meetmed;
5)  Taastatava teekatte lahendus, ristlõiked ning piki-

profiili ja kõrguse muutmisel uus vertikaalplaan;
6) Puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tü-
ve ja võra kaitseks;
7) Meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgne-
vate rajatiste kaitseks;
8)  Kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, 

sealhulgas äraveetava pinnase liigid, kogused ja 
väljaveokohad;

9) Ehitusaegne liikluskorralduse lahendus.
(4) Teekatte ja haljastuse taastamise joonis.
§ 5. Tehnorajatiste projekti koostamisel arvesta-
tavad asjaolud
(1)  Piki teed projekteeritakse tehnovõrgud võimalu-

sel väljapoole sõidutee ja kõnnitee alla jäävat ala, 
vähendamaks katete lõhkumisi tehnovõrkude ava-
riide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise kor-
ral.

(2)  Liiklusohutuse tagamiseks ja kõrghaljastuse säi-
litamise huvides ning eesmärgiga välistada uute 
teede või alla viie aasta vanuste teede läbikaeva-
mist tuleb eelistada kinnist meetodit uute rajata-
vate või rekonstrueeritavate tehnovõrkude paigal-
damisel.

(3)  Välditakse õhuliinide ja valgustuspostide projek-
teerimist puude võra tsooni. Kui puude võra tsoo-
ni vältimine ei ole võimalik, nähakse ette Kaeve-
tööde tegemine käsitsi vahetult enne tehnovõrgu 
või ehituselemendi paigaldamist, et vältida puu-
juurte läbiraiumist.

(4)  Kui Kaevetöid teostatakse puude võrade tsoonis, 
nähakse kevad- ja suveperioodil ette puude kast-
mine.

(5) Puude alune maa korrastatakse.
(6)  Piki teed toimuvate Kaevetööde korral taastatak-

se kuni 2.0 m laiused jalgratta- ja jalgteede kat-
ted, võlvina töötavad parkettkivikatted ning kõik 
alla viie aasta vanused asfaltkatted kogu sõidutee/
jalgtee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. 
Kui Kaevetööde käigus rikutakse tee või teelõi-
gu katte pinda üle 50%, taastatakse teekate kogu 
pikkuses ja kogu ristlõike laiuselt. Kui piki teed 
asetsev kaevetöötrass on sõidutee äärest vähem 
kui 1.0 m kaugusel, taastatakse teekate kuni lähe-
ma sõidutee ääreni. Jalgratta- ja jalgteedel, mille 
laius on suurem kui 2.0 m, taastatakse teekate ku-
ni lähema ääreni.

(7)  Ühistranspordi liikumise tsoonis toimuvate Kae-
vetööde korral leitakse vajadusel koostöös Kom-
munaalameti ja vedajaga (veoettevõte) Kaevetöö-
de teostamise ajaks ühistranspordipeatusele uus 
ajutine asukoht ja vajadusel ehitatakse välja aju-
tine ooteplatvorm.

(8)  Murupinna taastamisel kasutatakse sõelutud mi-
neraalmulda vähemalt 10 cm paksuse kasvukihi-
na.

(9)  Kui Kaevetöödega kaasneb teekatte lammutami-
ne teedel, mille ehitamisest või kapitaalremondist 
on möödunud vähem kui viis aastat, kaalutakse 
projekteerija poolt ühte järgmistest võimalus-
test:

1) Töö tegemine kinnisel viisil;
2) Tehnovõrgu trassi muutmine.
§ 6. Tehnorajatiste projekti kooskõlastamine
Kaevetöid ette nägev ehitusprojekt kooskõlastatakse 
Kaevetööde alal asuvate tehnovõrkude valdajatega ja 
haldajatega ning maa valdajaga. Muinsuskaitseala-
de, kinnismälestiste, looduskaitseobjektide ja nende 
kaitsevööndis Kaevetöid ette nägev projekt kooskõ-
lastatakse täiendavalt ka Muinsuskaitseametiga ja jäl-
gitakse ameti poolt esitatud nõudeid Kaevetööde lä-
biviimisel. Kooskõlastus (tee omanikuga või selle vo-
litatud esindajaga) kantakse kõikidesse ehitusprojek-
ti eksemplaridesse. 

III PEATÜKK
1. JAGU
KAEVELUBA
§ 7. Kaeveloa taotlemiseks vajalikud dokumen-
did
(1)  Vormikohase avalduse Kaevetööde teostamiseks 

(Lisa 1) koos kõigi asjaosalistega kooskõlastatud 
ja kinnitatud tehnorajatiste projektiga esitab kae-
veloa taotleja Kommunaalametile.

(2)  Eramaal toimuvate Kaevetööde korral esitatakse 
täiendavalt maaomaniku kooskõlastus.

(3) Kaeveloa taotlus esitatakse kahes eksemplaris.
(4)  Juriidilisest isikust taotleja puhul esitatakse taot-

lus juhatuse esimehe, juhatuse liikme või tegev-
juhi ning vastutava isiku allkirjaga.

(5) Kaeveloa avaldusele lisatakse:
1)  tehnorajatise kinnitatud ja vajalike kooskõlastus-

tega ehitusprojekt ning ehitusluba;
2)  tegevusloa koopia, kui kaeveloa taotluses märgi-

tud tööde tegemiseks on ette nähtud tegevusluba.
(6)  Geodeetiliste ja katastriüksuste piirimärkide osas 

kooskõlastatakse kaeveloa avaldus enne selle 
Kommunaalametile esitamist Vallavalitsuse maa-
ametiga (edaspidi - Maa-amet), mille kohta teeb 
Maa-amet kaeveloa avaldusele vastava märke.

(7)  Kaeveloa  (Lisa 2) väljastab Kommunaalamet 3 
(kolme) tööpäeva jooksul arvates kaevaja poolt 
Eeskirja nõuetekohase kaeveloa avalduse esita-
mise päevast.

(8) Kaeveloa avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
1)  kaeveloa avaldusele ei ole lisatud eeskirja § 7 lg 

1-6 nõutud dokumente või kooskõlastusi;
2)  kaevaja on avalduse esitamisele eelneva 1 (ühe) 

aasta jooksul kaks või enam korda rikkunud Ees-
kirja.

(9)  Kaeveloa avalduse rahuldamata jätmisest teatab 
Kommunaalamet kirjalikult taotlejale 3 (kolme) 
tööpäeva jooksul.

2. JAGU
KAEVELOA VÄLJASTAMINE
§ 8. Kaeveloa väljastaja

Kaeveloa väljastab  Kommunaalamet.
§ 9. Kaeveloa taotlemine
(1)  Kaeveloa saamiseks esitatakse koos vormikoha-

se avaldusega (Lisa 1) taotleja või Kaevetööde 
eest vastutava isiku poolt haldajale hiljemalt 5 
(viis) ning ühistranspordi töö ümberkorraldami-
se korral 14 (neliteist) päeva enne Kaevetööde al-
gust:

1) ehitusloaga ehitusprojekt ja Kaevetöid käsitlev töö-
joonis;
2)  vastutava isiku isikuttõendava dokumendi koopia 

(lisatakse avaldusele);
3) tööde ajagraafik, mis on kinnitatud taotleja ja all-
töövõtja allkirjaga;
4)  taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise ning 

ühistranspordi ümberkorralduse (edaspidi tee aju-
tise sulgemise) kohta koos liikluskorralduse ajuti-
se skeemiga;

5)  haljasalal teostatavate Kaevetööde korral Vallava-
litsuse keskkonnaameti (edaspidi - Keskkonna-
amet) luba;

6)  garantiikiri, millega kinnitatakse Kaevetöödeks va-
jalike materjalide, tööjõu, mehhanismide ja raha-
liste vahendite olemasolu.

§ 10. Kaeveloa väljastamise täiendavad tingimu-
sed
(1)  Kaevetööde läbiviimiseks võib haldaja esitada 

täiendavaid tingimusi, sealhulgas:
1)  määrata kaevajale tööde lõpetamise tähtaja, mil-

lest kaevaja on kohustatud kinni pidama; 
2)  muuta kokkuleppel Kaevetööde teostajaga Kaeve-

tööde lõpetamise aega tulenevalt samasse kohta 
planeeritud teistest heakorra- või Kaevetöödest;

3) nõuda Kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või 
ajavahemikus.
(2)  Kui Kaevetöödega kaasneb teekatte lõhkumine 

alla viie aasta vanustel teedel,  Kaevetöid üldreeg-
lina ei lubata. Sellisel juhul kaalutakse Kaevetöö-
de läbiviimise aja või tehnoloogia muutmist.

(3)  Erandina võib haldaja lubada uue teekatte läbi-
kaevamist, kui Kaevetööde teostamise vajadus on 
piisavalt põhjendatud.

(4)  Juhul, kui Kaevetööde käigus tekib ehitus- ja lam-
mutusprahti üle 1 m³ päevas või 10 m³ kogu kae-
veperioodi kestel, kooskõlastatakse äraveo- või -
ladustamiskoht Kommunaalametiga ja Keskkon-
naametiga.

§ 11. Kaevetöödeks valmisoleku kontroll
Enne kaeveloa väljastamist kontrollib haldaja esin-
daja kaevaja ettevalmistust Kaevetöödeks (trassi ma-
hamärkimine, ümbersõidutee seisukord, jalakäijate 
ohutu liikumise võimalus, töötsooni liikluskorraldus-
vahendite olemasolu, objekti teatetahvel jms).
§ 12. Kaeveloa kehtivuse peatamine
(1)  Kommunaalametil on õigus peatada Kaevetööd 

juhul, kui ilmneb, et projekti nõuetest ja kooskõ-
lastustingimustest ning kehtivatest õigusaktidest 
pole kinni peetud.

(2)  Keskkonnaametil on õigus peatada Kaevetööd, 
kui kahjustatakse haljastust, puudub raieluba või 
avastatakse keskkonnareostus.

(3)  Kaeveluba peatatakse, kui ei ole täidetud projek-
ti kooskõlastuse tingimusi.

IV PEATÜKK
NÕUDED KAEVETÖÖDE TEGEMISEKS
§ 13. Üldnõuded
(1)  Tee või haljasala korduva lahtikaevamise välti-

miseks viiakse võimalikult üheaegselt läbi sama-
le teele (teelõigule) või haljasalale planeeritud eri-
neva otstarbega Kaevetööd.

(2) Tee läbikaevamine toimub haldaja poolt kinnitatud 
tehnoloogia alusel.
§ 14. Kaevetööde tegemise koha tähistus
(1)  Kaevetööde ala ja sellega külgnev maa-ala ümb-

ritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse liikluskor-
raldusvahenditega (pimedal ajal peab lahtine kae-
vik olema valgustatud). Ajutise piirdeaia kasuta-
misel paigaldatakse see viisil, mis tagab aia püsi-
vuse.

(2)  Kaevetrassi otstesse paigaldatakse nähtavale ko-
hale teatetahvlid, millele on märgitud:

1) tööde nimetus;
2) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
3) kaevaja nimi, aadress ja telefon;
4) Kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja aadress;
5) tööde alg- ja lõpptähtaeg;
6) tööpiirkonna pikkus;
7) tööde järelevalve teostaja nimi ja kontaktand-
med.
(3)  Teatetahvli mõõtude kujundamisel ja teostamisel 

lähtutakse kehtivatest normatiivaktidest. Teel või 
avalikult kasutataval haljasalal Eeskirja kohaseid 
töid teostades lähtutakse tööde koha märgistami-
sel majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt 
kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.

(4)  Kaevetööde teostaja peab tagama Kaevetööde 
piirkonnas katastriüksuste piirimärkide alalhoiu 
või hävingu korral nende taastamise.

(5)  Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate 
ohutu juurdepääs Üldkasutatavatele aladele ja hoo-
netele ning elukohtadele ja kinnistutele, kui need 
olid enne olemas.

§ 15. Kaevetööde kohas asuv dokumentatsioon
(1)  Kaevaja tagab Kaevetööde teostamise kohas Kae-

vetööde iseloomust olenevalt järgmiste dokumen-
tide olemasolu objektil:

1) kaeveluba;
2)  ehitusprojekt koos Kommunaalameti poolt koos-

kõlastatud liikluskorralduse ajutise skeemiga;
3)  tehnovõrkude valdaja kooskõlastused Kaevetöö-

deks tehnovõrkude kaitsevööndis;
4) tööde tegemise ajagraafik;
5) raieluba (juhul, kui raietöö on vajalik).
§ 16. Heakord ja ohutus
(1)  Kaevaja poolt tagatakse kaeveala ja sellega piir-

nevate alade heakord vastavalt Viimsi valla hea-
korra eeskirjale.

(2)  Kaevetööde kohaga külgnevad teed hoitakse tal-
vel kaevaja poolt vabad lumest ja jääst liiklejate-
le ohutus seisukorras.

(3)  Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate 
ehitiste vajumisohu korral rakendatakse kaevaja 
poolt koheselt varisemist või vajumist ärahoid-
vaid meetmeid.

§ 17. Materjali käitlemine
(1)  Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks va-

jalik materjal ladustatakse selliselt, et see ei sega 
liiklejaid.

(2)  Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, väl-
tides selle segunemist aluspinnase või muu ma-
terjaliga.

(3)  Kogutud kasvupinnas ja kivid ladustatakse vas-
tavalt Kommunaalameti ettekirjutusele.

(4)  Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekõlbli-
kud materjalid veetakse koheselt ära või ladusta-
takse kohapeal selliselt, et ei sega liiklejaid ja on 
tagatud ohutus.

(5)  Materjale, töövahendeid, mehhanisme, pinnast 
jm. ei tohi ladustada tehnovõrkude kaevude, puu-
de ja põõsaste peale ega vastu. Puistematerjali la-
dustamisel kivisillutisele või murule pannakse al-
la isoleeriv kangas või kile.

(6)  Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs ole-
masolevatele tehnovõrkudele ja Kaevetöödega 
piirnevale alale ning hoonetele ja rajatistele.

(7)  Haldajal on õigus teha kaevajale ettekirjutusi töö-
de käigus eemaldatava materjali (teekate, killus-
tik, kruus, liiv, kasvumuld jne.) ladustamise ja 
taaskasutamise osas.

§ 18. Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste 
muutmine
(1)  Kaevetööde läbiviimise korda ja tähtaega võib 

muuta üksnes haldaja kirjalikul nõusolekul.
(2)  Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muut-

misel võib haldaja esitada täiendavaid tingimusi 
ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi käesolevas 
Eeskirjas ettenähtud alustel.

§ 19. Kaevetööde tähtaja pikendamine
(1)  Kaevetööde tähtaja pikendamiseks esitatakse kae-

vaja poolt haldajale põhjendatud kirjalik taotlus.
(2)  Koos taotlusega esitatakse Kaevetööde uus aja-

graafik.
§ 20. Kaevetööde peatamine
Kui Kaevetööd ohustavad inimeste elu, tervist ja/või 
keskkonda, on haldajal õigus nõuda kaevajalt Kae-
vetööde katkestamist ja ohtliku olukorra likvideeri-
mist.
§ 21. Nõuded vee ärajuhtimisele
(1)  Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vas-

tavalt projektile või kooskõlastustingimustele to-
rustiku abil sademeveekanalisatsiooni või kraavi. 
Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi 
kooskõlastatakse eelnevalt AS-ga Viimsi Vesi.

(2)  Kaeveloaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib 
vett juhtida ainult haldaja kirjalikul nõusolekul.

(3)  Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 ettenähtud või-
maluste puudumisel veetakse väljapumbatud ve-
si ära.

(4)  Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste korral on 
erandkorras lubatud reostamata pinnasevett või 
veetrassi lekkest tulenevat vett pumbata teele, suu-
naga lähima restkaevu poole.

(5)  Reostatud pinnasevee väljapumpamiseks ja ära-
vedamiseks taotletakse Keskkonnaameti erilu-
ba.

(6)  Kaevetööde käigus ei ole lubatud vähendada ole-
masolevate kraavide läbilaset või neid likvideeri-
da.

§ 22. Haljastuse kaitse
(1)  Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkon-

nas, kus on tegemist kergesti variseva pinnasega, 
samuti kaevamisel puudele lähemal kui nende võ-
ra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, mis 
väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihku-
mise tagajärjel. Kaevetööde tsoonis paigaldatak-
se puudele tüvekaitsed. Kevad- ja suveperioodil 
kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast 
kaevetrassi sulgemist.

(2)  Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tü-
ved ja võrad peavad olema kaitstud võimalike vi-
gastuste eest. Kaevetööd puude juurekaelale lä-
hemal kui 2 meetrit tuleb kooskõlastada Keskkon-
naametiga.

(3)  Kui puude alumised oksad segavad Kaevetöid, 
kooskõlastatakse nende kärpimine Keskkonna-
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ametiga. Kõrghaljastuse likvideerimiseks peab ole-
ma raieluba.

§ 23. Tehnovõrkude kaitse
(1)  Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel tea-

vitatakse Kommunaalametit ja  katkestatakse Kae-
vetööd kuni avastatud tehnovõrgu valdaja kind-
lakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast teh-
novõrgu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saa-
mist.

(2)  Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paiguta-
da ainult nende tehnovõrkude valdajate poolt kir-
jalikult kooskõlastatud ning Vallavalitsuse Ehi-
tusameti poolt kinnitatud projekti alusel.

§ 24. Nõuded Kaevetöödel kasutatavale tehnika-
le
(1)  Kaevetöödel on lubatud kasutada mehhanisme ja 

sõidukeid, mis toetuvad teepinnale elastsete reh-
vide või roomikutega. Keelatud on kasutada meh-
hanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud 
osad või koorem võivad rikkuda teekatet või ra-
jatisi. Selliste mehhanismide kasutamine teedel 
toimuvateks töödeks on lubatud ainult haldaja kir-
jalikul nõusolekul.

(2)  Mehhanisme ja sõidukeid, mille rattad, roomikud 
või muud konstruktsiooniosad või veos võivad 
rikkuda teekatet, rajatisi, liikluskorraldusvahen-
deid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga 
(treiler). Nimetatud sõidukid võivad teed ületada, 
kui kasutatakse abivahendeid, mis hoiavad ära 
tee-elementide ja teekatte rikkumise.

(3)  Ilma haldaja loata ei ole lubatud paigutada ehitus-
mehhanisme ega veotransporti jalg- ja jalgratta-
teele ning sõiduteele.

(4)  Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada ega ohustada 
liiklust mistahes esemete, sõidukite või veostega, 
v.a juhul, kui selleks on haldaja poolt väljastatud 
luba või kui tehakse vastav märge kaeveloal ja ehi-
tusloal.

§ 25. Keskkonnakaitse
(1)  Keelatud on teha töid, mille käigus võib teekatte-

le või haljasalale sattuda mootorikütust, määrde-
aineid või muid lagundavaid ja keskkonda saas-
tavaid aineid. Taoliste tööde hädavajadusel raken-
dab Kaevetööde teostaja teekatte ja haljastuse 
kaitsmiseks vajalikke meetmeid.

(2)  Kaevamise käigus reostatud pinnase või potent-
siaalset keskkonnaohtu omava objekti avastami-
sel on kaevaja kohustatud peatama tööd ja infor-
meerima seisukohavõtuks ning meetmete raken-
damiseks Keskkonnaametit ja Kommunaalame-
tit.

§ 26. Muinsuskaitse
Juhul, kui Kaevetööde kohas ilmneb kultuurikihi, va-
nade ehituskonstruktsioonide olemasolu jms, on 
Muinsuskaitseametil õigus nõuda arheoloogilisi uurin-
guid.
§ 27. Ettenägematud asjaolud
Ettenägematute asjaolude ilmnemisel, projektist kõr-
valekaldumised (lõhkekeha, arheoloogiline leid jm) 
või tööde tehnoloogiast tingitud oht inimese elule, ter-
visele, varale ja/või ümbritsevale keskkonnale (varin-
gud, tehnovõrkude vigastused või purunemised vms), 
peatatakse kaevaja poolt Kaevetööd koheselt ja raken-
datakse meetmeid ohu kõrvaldamiseks ning informee-
ritakse Kommunaalametit ja Keskkonnaametit. Kae-
vetööde peatamise kohta teeb Kommunaalamet kae-
veloale kirjaliku märkuse. Vajadusel võib kaevaja taot-
leda haldajalt uut Kaevetööde lõpetamise tähtaega.
§ 28. Tee sulgemine ja ümbersõidu korraldami-
ne
(1)  Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite 

peatuse ehituse korraldab omal kulul kaevaja.
(2)  Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korral-

damiseks on vajalik täiendav maakasutus, sõlmib 
kaevaja maaomaniku või –kasutajaga maakasu-
tuse lepingu.

(3)  Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pä-
rast selle heakskiitmist haldaja poolt ning vasta-
va akti vormistamist.

(4)  Ajutine avalikuks kasutamiseks olev ümbersõi-
dutee kuulub kaevajale, kes hoiab ajutise selle 
korras ja vastutab tee seisukorra eest. 

(5)  Pärast Kaevetööde lõppu likvideeritakse kaevaja 
poolt ajutine ümbersõidutee ja heakorrastatakse 
maa-ala endisel või projektis ettenähtud kujul.

V PEATÜKK
AVARIIKAEVETÖÖD
§ 29. Avariikaevetööde mõiste
(1)  Avariikaevetööd on Kaevetööd, mis on vajalikud 

tehnovõrgu avarii likvideerimiseks juhul, kui:
1) tehnovõrgu avarii ohustab inimesi, keskkonda ja/
või ehitisi;
2)  Kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu 

vastava teenuse osutamise tarbijale;
3) tehnovõrgu avarii ohustab liiklejaid.
§ 30 Avariikaevetööde teostamise tingimused
(1)  Avariikaevetööde teostamiseks ei ole nõutav kae-

veluba, kui avariitööde  teostamine ning teekonst-
ruktsiooni ja haljastuse taastamine toimub 3 (kol-
me) ööpäeva jooksul Kaevetööde alustamisest 
ehk taastatakse eelnev olukord. Juhul, kui ei jõu-
ta taastada teekonstruktsiooni ja haljastust 3 (kol-

me) ööpäeva jooksul, taotletakse lihtmenetluse 
korras kaeveluba.

(2)  Enne avariikaevetööde alustamist selgitatakse väl-
ja avariilise tehnovõrgu valdaja ja  avariikaeve-
tööde teostamise kohas paiknevad muud tehno-
võrgud ja nende omanikud. 

§ 31. Avariikaevetöödest teavitamine
(1)  Avariikaevetööde teostaja võib alustada avarii-

töid kaeveloata, teavitades sellest kirjalikult (s.h 
elektronposti - kommunaal@viimsivv.ee või fak-
si 606 6862 teel) Kommunaalametit, samuti kae-
veala vahetus ümbruses tehnovõrkude valdajaid. 
Kui avariikaevetööde alustamise kuupäev langeb 
riiklikule pühale või puhkepäevale, teavitatakse 
Kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhke-
päevale järgneval tööpäeval. Teates märgitakse 
ära avariikaevetööde asukoht (aadress), avariikae-
vetööde põhjus, tööde alguse ja lõppemise aeg, 
Kaevetööde eest vastutava isiku nimi, ametikoht, 
kontaktandmed.

(2)  Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel, looduskait-
seobjektidel  ja nende  kaitse-vööndis toimuvate 
Kaevetööde puhul esitatakse teave täiendavalt ka 
Muinsuskaitseametile. Looduskaitseobjektide alal 
toimuvate Kaevetööde puhul esitatakse teave ob-
jekti valdajale.

§ 32. Avariikaevetööde akt
(1)  Avariikaevetööde kohta koostab avariilise tehno-

võrgu valdaja avariikaevetööde akti (Lisa 3). 
Erandjuhul koostab selle avariitööde teostaja ja 
edastab selle haldajale kinnitamiseks 1 (ühe) öö-
päeva jooksul arvates avariikaevetööde alustami-
sest. 

(2)  Avariikaevetööde aktile kirjutab alla tehnovõrgu 
valdaja või valdaja esindaja.

(3)  Kui avariikaevetööd toimuvad teel, mille teekate 
on alla 5 (viie) aasta vana, kooskõlastatakse ava-
riikaevetööde akt haldajaga. Andmed teede tee-
katte vanuse kohta väljastab Kommunaalamet.

(4)  Haldaja kinnitab nõuetekohaselt koostatud ava-
riikaevetööde akti 3 (kolme) tööpäeva jooksul ar-
vates selle kättesaamisest.

§ 33. Nõuded avariikaevetööde teostamise kohta
(1)  Liikluskorraldus teostatakse vastavalt teede– ja 

sideministri 28. septembri 1999. a määrusele nr 
59 «Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise ja kaits-
mise nõuded».

(2)  Avariikaevetööde koht ümbritsetakse ohupiirete-
ga ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega vas-
tavalt Eeskirja § 15 lg 1 nõuetele.

(3)  Avariikaevetööde teostamise kohta paigaldatak-
se käesoleva Eeskirja § 15 lg 2 nõuetele vastav 
teatetahvel.

(4)  Avariikaevetööde teostamise kohas tagab vastu-
tav isik järgneva dokumentatsiooni olemasolu:

1) avariikaevetööde akt või selle koopia;
2)  tehnovõrkude valdaja luba Kaevetöödeks vastava 

tehnovõrgu kaitsevööndis;
3) avariilise tehnovõrgu asukoha joonised või skee-
mid.
§ 34. Kaeveluba avariikaevetööde korral
Avariikaevetööde kestmisel üle 3 (kolme) ööpäeva 
taotleb avariilise tehnovõrgu valdaja haldajalt kaeve-
luba.

VI PEATÜKK
KAEVETÖÖDE LÕPETAMINE
§ 35. Heakorrastamise nõue
Kaevetööde või teatud etapi lõppjärgus heakorrastab 
kaevaja Kaevetööde käigus rikutud maa-ala käesole-
va Eeskirja, haldaja ettekirjutuste ja ehitusprojekti 
kohaselt. 
§ 36. Tehnovõrkude mõõdistamine
(1)  Paigaldatud tehnovõrk mõõdistatakse vastavat te-

gevusluba omava isiku poolt.
(2) Kaevaja esitab teostusjoonised Kommunaalame-
tile ning tellijale.
(3)  Kui avariitööde käigus trassi asukoht ei muutu-

nud, ei ole mõõdistamine nõutav.
§ 37. Kaevetöötrassi täitmine
(1)  Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitmist alusta-

takse kaevetöötrassi põhja tihendamisest enne teh-
novõrgu paigaldamist. Kaevetöötrass täidetakse 
pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihenda-
des. Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava ti-
hendusseadme tehnilistest näitajatest, kuid ei to-
hi ületada 50 cm. Tihendamise kohta esitatakse 
kaevaja poolt haldajale tiheduse mõõtmise labo-
ratoorne õiend, mis on väljastatud vastavat tege-
vusluba omava isiku poolt. Laboratoorsete uurin-
gute kulud kannab kaevaja.

(2) Haldajal on õigus:
1)  mõõta täitepinnase tihedust ning vajadusel nõuda 

kaevajalt täiendavat tihendamist;
2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit täitepinnase 
omaduste kohta.
(3)  Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitematerjali-

na kasutatakse liiva, mis omab häid filtreerimise 
ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi ning või-
maldab nõuetekohast tihendamist.

(4)  Kui kaevetrassi taastäitmine toimub talvel (miinus-
kraadidel), võtab kaevaja kevadel täitepinnase väl-
ja kuni esimese tihenduskihini ja täidab kaevetras-

si uuesti ning teostab laboratoorsed tihendusmõõt-
mised.

§ 38. Haljastuse taastamine
Haljastuse taastamisel peale kaevetöötrassi tagasitäit-
mist kasutatakse ära varem kooritud huumusmuld. 
Peale kaevetöötrassi tagasitäitmist ja tihendamist kae-
takse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm paksuse sõe-
lutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ja 
rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada mä-
tastust või muruvaipa, millele tehakse kasvumullast 
aluskiht. Jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kaste-
takse ja rullitakse. Puude juurte piirkonnas tehakse 
tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid 
mitte kõrgemale juurte kaelast. Murupind ei tohi oma 
kõrguse tõttu takistada sademevee äravoolu teekat-
telt.
§ 39. Teekatte taastamine
(1)  Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samu-

ti uue asfaldikihi ja vana asfaldikihi vaheline kon-
taktpind puhastatakse ja krunditakse bituumeni 
või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikih-
ti jäävad liitekohad töödeldakse bituumeni või bi-
tuumenemulsiooniga ning puistatakse üle graniit-
sõelmetega või jämedateralise liivaga. Kogu tee-
katte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses 
paigaldatakse asfaldikate sooja vuugiga.

(2)  Kaevaja taastab ja korrastab lõhutud või rikutud 
äärekivid, tehnovõrkude kaevud ja kaaned.

(3)  Taastatava asfaltkatte äär tuleb lõigata sirgeks ja 
kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 20 cm võr-
ra laiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Serva pro-
fiilis ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi.

(4)  Tee, parkla või selle osa pikisuunaliste Kaevetöö-
de korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või tee-
katte serva vaheline, alla 1.0 m laiune, asfaltkate 
eemaldada ning paigaldada sinna uus asfaltkate 
koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aasta vanuste as-
faltkatete üleskaevamisel tuleb katend taastada 
mõlemal pool kaevet vähemalt  1.0 m laiemalt. 
Kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigal-
dada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

(5)  Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku 
taastamist või kui ilmastikust tingituna ei ole või-
malik teekatet või haljastust taastada nõuetekoha-
selt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajuti-
selt. Kaevaja hoiab omal kulul ajutise teekatte sõi-
dukõlblikuna katendi lõpliku taastamiseni. Tal-
viste Kaevetööde puhul taastab kaevaja objekti 
lõplikult hiljemalt 31. maiks.

(6)  Tee või parkla see osa, millel ei ole Kaevetööde 
lõpetamisel või teekatte taastamisel tagatud nõu-
tav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähis-
tatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti 
Vabariigi standardile EVS 613-2001.

(7)  Taastatava sõidu-, jalgratta- ja jalgtee kattekonst-
ruktsioon ning selleks kasutatavad materjalid 
kooskõlastatakse haldajaga.

§ 40. Kaevetööde lõpetamine
(1)  Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja 

haljastuse lõplikku ja nõuetekohast taastamist ning 
kaeveala heakorrastamist. Kaevetööde lõpetami-
sel annab kaevaja kaeveobjekti üle haldajale. Kae-
vetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse 
haldaja poolt kaeveloal.

(2)  Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevaja Kommu-
naalametile:

1)  täitepinnase kihtide laboratoorsed õiendid (tihen-
damine ja kasutatud materjalid);

2)  taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse 
õiendi. Alla 10 m² suuruste katete puhul võib hal-
daja loal laboratoorsetest proovidest loobuda, kui 
visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi 
suhtes;

3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
4)  trassi asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul 

(kui Kaevetööde tulemusena on toimunud muutu-
sed tee asendiplaanis);

5)  Keskkonnaametis kinnitatud õiendi jäätmete nõue-
tekohase käitlemise kohta, kui Kaevetööde käigus 
tekkis üle 10 m² ehitus-lammutusprahti.

(3)  Katastriüksuse piiritähise hävimise korral taastab 
kaevaja piiritähise omal kulul. Töö teostatakse 
vastavat tegevusluba isiku poolt. Tööde teostami-
se akti ja dokumentatsiooni esitab kaevaja Maa-
ametile.

§ 41. Garantii Kaevetöödele
(1)  Teostatud Kaevetöödele annab kaevaja kaheaas-

tase (24 kuud) garantii alates Kaevetööde lõpeta-
misest.

(2)  Garantiiaja kestel ilmnevad Kaevetöödest tingi-
tud defektid kõrvaldab kaevaja omal kulul ning 
haldja poolt määratud tähtajaks.

(3)  Kui Kaevetööde teostaja pole garantiiajal ilmne-
nud puudusi määratud tähtajaks kõrvaldanud, võib 
haldaja tellida taastamistööd kolmandalt isikult 
kaevaja kulul.

VII PEATÜKK
JÄRELEVALVE JA VASTUTUS
§ 42. Kaevetööde järelevalve
Teekonstruktsioonide ja haljastuse taastamise üle teos-
tab järelevalvet haldaja, muus osas korraldab järele-
valvet Kaevetööde tellija.

§ 43. Kaevaja vastutuse ulatus
(1)  Kaevaja kannab täielikku vastutust vastavalt keh-

tivatele õigusaktidele, teostatud töö tehnoloogia, 
ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohu-
tuse ning ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate 
kooskõlastuste nõuetekohase täitmise eest.

(2)  Kõrghaljastuse rikkumise tuvastamisel on Kom-
munaalameti ja Keskkonnaameti ametiisikul õi-
gus nõuda kaevajalt haljastuse taastamist või kah-
ju hüvitamist 3 (kolme) aasta jooksul arvates ajast, 
mil õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama pi-
danud isikust teada sai või pidi teada saama.

(3)  Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud va-
ralise kahju hüvitab kaevaja faktilises ulatuses 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 44. Rakendussätted
(1)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-

taja ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
(2)  Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pä-

rast avaldamist Riigi Teataja elektroonilises and-
mekogus 2005. a.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 10
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 5 lg 2, § 6, § 22 lg 1 p 2 ja § 36 
lg 1 ning Kohalike maksude seaduse § 2, 4 ja 11 ja 
Viimsi valla põhimääruse § 51 alusel.

TEEDE SULGEMISE MAKSU MÄÄRUS

§ 1. Teede sulgemise maksu eesmärk
Teede sulgemise maksu eesmärk on kehtestatud liik-
luskorralduse minimaalne piiramine ja liikluse sul-
gemisega seotud halvema liikluskorralduse osaline 
rahaline kompenseerimine. Maksust laekuvaid va-
hendeid kasutatakse valla üldkasutavate teede ja hal-
jasalade seisukorra parandamiseks ja liikluskorral-
dusvahendite  täiendamiseks.
§ 2. Maksuobjekt
(1)  Maksuobjekt on avalikult kasutatava tee, haljas-

ala, pargi või puhkeala täielik või osaline sulge-
mine.

Määrusest tulenevaid sätteid ei kohaldata füüsiliste või 
juriidiliste isikute omandis olevale maa-alale rajatud 
teele (eraomaniku poolt rajatud teed).
(2)  Teede sulgemise all mõistetakse liikluse katkes-

tamist läbivale liiklusele ühes või mõlemas suu-
nas kahe ristmiku vahelisel alal või ristmikul liik-
luse tõkestamist. Tee täieliku sulgemise korral po-
le võimalik liigelda ühelt ristmikult teisele või on 
ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Osalise 
sulgemise korral on liiklemine takistatud või on 
ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud. Juhul kui 
liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem 
kui 3 meetrit, loetakse tee täielikult suletuks. Ju-
hul, kui liiklusele avatuks jääva jalgratta- ja jalg-
tee laius on vähem kui pool tee laiusest, loetakse 
tee täielikult suletuks.

(3)  Haljasalade, parkide ja puhkealade sulgemise all 
mõistetakse nende kasutamist taotleja tegevuse 
läbiviimiseks.

§ 3. Maksumaksja
(1)  Teede sulgemise maksu maksavad füüsilised ja 

juriidilised isikud (edaspidi - Sulgeja) demonst-
ratsioonide, rongkäikude ja muude ürituste kor-
raldamise, samuti ehitus- või remonttööde puhul, 
kui sellega kaasneb üldkasutatava tee, haljasala, 
pargi, puhkeala või selle osa (edaspidi - Maksu-
objekt) sulgemine.

(2)  Kui ehitise omanikule on tehtud ettekirjutus Ehi-
tusseaduse § 40 alusel, eesmärgiga ära hoida ehi-
tisest tulenev võimalik oht inimese elule, tervise-
le, varale ja/või keskkonnale, ohtliku ehitise vas-
tavusse viimiseks ehitisele esitatavatele nõuetele 
või ohtliku ehitise lammutamiseks, on ehitise oma-
nik maksumaksja. 

§ 4. Maksuhaldur
(1)  Teede sulgemise maksu maksuhaldur on Viimsi Val-

lavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus), kes korraldab 
maksu kogumist. Maksuhalduri toiminguid teostab 
Viimsi Vallavalitsuse kommunaalamet (edaspidi - 
Kommunaalamet) koos Viimsi Vallavalitsuse raa-
matupidamisametiga.

(2)  Vallavalitsus rakendab teede sulgemise maksu ko-
gumisel Maksukorralduse seaduses sätestatud 
maksuhalduri õigusi kontrollida maksu tasumise 
õigsust ja nõuda sisse maksuvõlgu.

§ 5. Maksukohustuse tekkimine ja maksupe-
riood
(1) Maksukohustus tekib Maksuobjekti sulgemise 
momendist.
(2)  Maksuperiood on ajavahemik Maksuobjekti sul-

gemisest kuni selle üleandmiseni maksuhalduri 
esindajale.

§ 6. Maksumäär
(1)  Maksumäära diferentseeritakse sõltuvalt Maksu-

objekti tüübist ja/või käesoleva paragrahvi lõige-
tes 4 ja 7 sätestatud parandustegureist. Teede tüü-
bid on määratud käesoleva määruse Lisas 1.

(2)  Maksuobjekti sulgemisel ehitus- ja remonttöö-
deks ajavahemikus 06.00–22.00 on maksumäär:

1) esimese tüübi tee – 1500 krooni/päev;
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2) teise tüübi tee – 1000 krooni/päev;
3) kolmanda tüübi tee, samuti 
jalgratta- ja jalgtee – 500 krooni/päev.
(3)  Tee osalisel sulgemisel arvestatakse sulgemismak-

su proportsionaalselt suletud tee laiusega vasta-
valt maksumäärale, kuid mitte vähem kui 50 kroo-
ni.

(4)  Maksumäära diferentseerimisel kasutatakse järg-
miseid parandustegureid:

1) ainult jalgratta- ja jalgtee sulgemine  -  0,1;
2) ainult öine sulgemine (22.00-06.00)  -  0,2;
3) sulgemine ainult puhkepäeval või riiklikul pühal  
-  0,4;
4)  ühistranspordiliiklusega tee täielik sulgemine ühis-

transpordiliiklust takistamata  -  0,5;
5) tunnitariif (kehtib alla ööpäevase sulgemise kor-
ral)  -  0,05.
(5)  Maksuobjekti omavolilisel sulgemisel, sealhul-

gas sulgemisel üle loas märgitud tähtaja, raken-
datakse koefitsienti  -  5,0.

(6) Loa pikendamisel rakendatakse koefitsienti -  1,5.
(7)  Suletava lõigu pikkuse korral piki sõiduteed üle 

50 meetri või piki jalgratta- ja jalgteed üle 20 
meetri lisatakse sulgemismaksu määrale 0,5% iga 
ületatud meetri eest.

(8) Maksuobjekti sulgemine üritusteks:
1) esimese tüübi tee – 300 krooni/tund;
2) teise tüübi tee – 200 krooni/tund;
3) kolmanda tüübi tee, samuti jalgratta- ja jalgtee – 
150 krooni/tund.
(9)  Pargi või puhkeala sulgemisel on maksumäär 5.- 

krooni suletud ala iga ruutmeetri eest ööpäevas.
§ 7. Maksuvabastamised ja soodustused
(1)Maksust on vabastatud:
1)  Avariitööde teostajad tööde kestvuse korral kuni 

3 ööpäeva;
2)  Tulu mittetaotlevad heategevuse-, kultuuri- ja spor-

diürituste korraldajad;
3)  Vallavalitsuse tellimusel tehtavatest töödest tingi-

tud sulgemised vastavalt lepingus sätestatud täht-
ajale;

4)  Vallavalitsuse poolt korraldavate ürituste korral-
dajad.

(2)  Vallavalitsus võib täiendavalt anda maksuvabas-
tust:

1)  Euroopa Liidu fondidest rahastatavate ehitustöö-
de puhul;

2)  kui avalikult kasutatav tee algab või lõpeb era-
omandis oleval maa-alal, mille sulgemine tuleneb 
maakasutuse tunnustatud tavast või õigusaktide 
nõuetest ja ei piira avalikke huve;

3) muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.
(3)  Maksuvabastuse taotlemiseks esitatakse Vallava-

litsusele taotlus Kommunaalameti kaudu. Valla-
valitsus peab maksuvabastust andvas haldusaktis 
põhjendama avalikku huvi. 

(4)  Maksumäära vähendamiseks rakendatakse koe-
fitsienti  -  0,5.

§ 8. Maksu tasumise kord
(1)  Teede sulgemise aluseks on Kommunaalameti 

poolt välja antav luba. Teede sulgemise maksu ta-
sub tee Sulgeja Viimsi valla eelarvesse hiljemalt 
Maksuobjekti sulgemise päevaks. Maksusumma 
määratakse maksuotsusega ning see edastatakse 
maksumaksjale Maksukorralduse seaduses sätes-
tatud korras.

(2)  Käesolevas määruses kehtestatud tähtajast hiljem 
Viimsi valla eelarvesse tasutud maksusummalt ar-
vutatakse intressi Maksukorralduse seaduses sätes-
tatud korras. Tähtajaks tasumata jäetud maksusum-
ma ja arvestatud intressi sissenõudmisel rakenda-
takse sundtäitmist ja kohaldatakse karistusi Mak-
sukorralduse seaduses sätestatud alusel ja korras.

§ 9. Maksuobjekti sulgemisloa väljastamine
(1)  Avaldus Maksuobjekti sulgemiseks koos ajutise 

liikluskorralduse skeemiga ning koos kõigi Kom-
munaalameti poolt nõutavate kooskõlastustega, 
garantiikirjaga teekatte taastamise kohta kaeve-
töödel ja tööde läbiviimise graafikuga esitatakse 
Kommunaalametile vähemalt 25 tööpäeva enne 
Maksuobjekti sulgemist.

(2)  Maksuobjekti sulgemisel avariide likvideerimi-
seks on Sulgeja kohustatud koheselt informeeri-
ma Kommunaalametit. Maksuobjekti sulgemislu-
ba tuleb Kommunaalametis vormistada hiljemalt 
3 tööpäeva jooksul peale avariitööde algust.

(3)  Avalduses esitatud andmete alusel kontrollib mak-
suhalduri õigusi teostav ametiisik teede sulgemi-
se maksu arvestust. Maksuhalduri õigusi teostav 
ametiisik annab maksumaksjale teatise, millel on 
märgitud Sulgeja nimi, sulgemisloa number, maks-
misele kuuluv maksusumma ja pangakonto, ku-
hu maksusumma tasutakse.

(4)  Maksuobjekti sulgemisluba väljastatakse peale 
teede sulgemise maksu tasumist.

§ 10.  Sulgeja kohustused
(1)  Kommunaalameti nõudmisel on Maksuobjekti 

Sulgeja omal kulul kohustatud avaldama liikluse 
sulgemise kohta teate kohalikus ajalehes. Teede 
sulgemisel on Sulgeja kohustatud sulgemispiir-
konnas välja panema liiklust reguleerivad märgid 
ja piirded, arvestades kehtivaid eeskirju ja koos-
kõlastatud ajutist liikluskorraldusskeemi. Peale 

ehitus- või remonttööde lõpetamist on Sulgeja ko-
hustatud ajutised märgid ja piirded kõrvaldama, 
taastama tee liikluskõlblikkuse endisel kujul ning 
informeerima liikluse taasavamisest Kommunaal-
ametit.

(2)  Haljasalade kahjustamise korral peab Sulgeja taas-
tama haljastuse endises seisukorras.

§ 11. Vastutus käesoleva määruse rikkumise eest
Maksualase väärteo eest kohaldatakse vastutust Mak-
sukorraldusseaduse § 15 järgi ja maksukorralduse ku-
riteo eest kohaldatakse vastutust Karistusseadustiku 
järgi.
§ 12. Vaidluste lahendamine
Maksumaksjal on õigus vaidlustada teede sulgemise 
maksuga maksustamine Vallavalitsuses 30 kalendri-
päeva jooksul maksu tasumise päevast.
§ 13. Rakendussätted
(1)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-

taja ja Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
(2)  Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pä-

rast avaldamist Riigi Teataja elektroonilises and-
mekogus.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 11
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 58 alusel.

VIIMSI VALLA ALEVIKU- JA 
KÜLAVANEMA STATUUT

1. Üldsätted
1.1.  Viimsi valla aleviku- või külavanem (edaspidi – 

Vanem) on vähemalt 18-aastane aus, sõnapidaja 
ja aktiivne aleviku- või külaelanik, kes kaitseb 
ja esindab aleviku- või külaelanike huve. 

1.2.  Vanema kulude kompenseerimise korra kinnitab 
Viimsi Vallavalitsus (edaspidi – Vallavalitsus). 

1.3.  Vallavalitsuse ülesannete täitmine Vanema poolt 
sätestatakse Vanema ja Vallavalitsuse vahelise 
lepinguga.

1.4.  Vanema ning tema asendaja kohuseid võib täita 
ainult selles alevikus või külas oma elukoha re-
gistreerinud isik.

1.5.  Vanema äraolekul määrab Vanema asendaja, Va-
nema ettepanekul, Vallavalitsus.

1.6. Vanema volitused lõpevad:
1.6.1.  aleviku- või külaelanike poolt käesoleva sta-

tuudi nõuetekohase umbusalduse avaldamise 
puhul ja uue Vanema valimisel;

1.6.2.  Vanema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõus-
tumisel kriminaalasjas;

1.6.3. Vanema loobumisel ametist;
1.6.4. Vanema elama asumisel teise asulasse;
1.6.5.  Vanema valimisel Viimsi Vallavolikogusse või 

nimetamisel Vallavalitsuse ametnikuks;
1.6.6. Vanema surma korral.
1.7. Viimsi valla aleviku- või külaelanike kogunemi-
sed jagunevad:
1.7.1. aleviku- või külaelanike üldkoosolek;
1.7.2. aleviku- või külaelanike üldnõupidamine.
2. Vanema kohustused
2.1.  Korraldada infovahetust Viimsi Vallavolikogu 

(edaspidi - Vallavolikogu), Vallavalitsuse ning 
aleviku- või külaelanike vahel. 

2.2.  Esitada kirjalikult probleemid ja küsimused Val-
lavolikogule või -valitsusele arutamiseks. 

2.3.  Teavitada Vallavalitsust alevikus või külas ela-
vatest abivajajatest ning võimalusel korraldada 
nende abistamist. 

2.4.  Olla aleviku- või külaelanikele ja Vallavalitsuse-
le alati sidevahendite kaudu kättesaadav. 

2.5.  Näidata üles aktiivsust ja propageerida aleviku- 
või külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja or-
ganiseerida alevikus või külas üritusi ja ühiste-
gevust. 

2.6.  Olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste ale-
viku või küla ja kodukandi liikumist puudutava-
te õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üri-
tustega. 

2.7.  Koostada aleviku või küla arengukava ja esitada 
see Vallavalitsusele vastuvõtmiseks.

2.8.  Vaadata läbi arengukava ja vajadusel esitada et-
tepanekud Vallavalitsusele arengukava muutmi-
seks hiljemalt iga aasta 1. aprilliks.

2.9.  Jälgida Viimsi valla avaliku korra eeskirjast, hea-
korra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise 
eeskirjast kinnipidamist ning korraldada heakor-
ratöid alevikus või külas.

2.10.  Teatada alevikus või külas ilmsiks tulnud kor-
rarikkumistest ja kuritegudest valla konstaabli-
le ning toimunud olulistest sündmustest valla-
vanemale või abivallavanematele.

2.11.  Toimetada isikutele kätte teateid koormiste mää-
ramise kohta.

2.12.  Kutsuma üks kord aastas kokku aleviku või kü-
la üldkoosoleku Vanema tööaruande ärakuula-
miseks.

2.13.  Teavitama eelnevalt Vallavalitsust oma kavat-
susest asuda elama teise asulasse vähemalt kaks 
kuud ette.

2.14  Vanema kohalt tagasi astumisel kutsuda kokku 
üldkoosolek uue Vanema valimiseks.

3. Vanema õigused
3.1.  Osaleda sõnaõigusega Vallavolikogu ja -valitsu-

se istungitel, Vallavolikogu komisjonide koos-
olekutel ning nõupidamistel, kus arutatakse ja ot-
sustatakse aleviku või küla, mille Vanem ta on, 
eluolu ja arengut oluliselt puudutavaid küsimu-
si, sealhulgas valla arengukava koostamises.

3.2.  Saada ning vahendada Vallavolikogult ja -valit-
suselt oma tegevuseks vajalikku informatsioo-
ni. 

3.3.  Esitada Vallavolikogule (sh Vallavolikogu ko-
misjonidele) ja -valitsusele kirjalikke järelepäri-
misi, millele Vallavolikogu (sh  Vallavolikogu 
komisjonid) ja -valitsus on kohustatud vastama 
õigusaktides sätestatud korras. 

3.4.  Kutsuda kokku aleviku- või külaelanike üldkoos-
olekuid ja üldnõupidamisi.

3.5.  Korraldada aleviku või küla ajaloo jäädvusta-
mist.

3.6.  Teha ettepanekuid valla eelarve projekti koosta-
mise käigus antud alevikku või küla, mille Va-
nem ta on, puudutavate probleemide lahendami-
sele orienteeritud projektide rahastamiseks, vas-
tavalt küla või aleviku arengukavale. 

4. Vanema ametimärk
4.1.  Ametikohuste täitmisel kannab Vanem või tema 

asendaja ametimärki. 
4.2.  Ametimärk antakse välja Vanema ja Vallavalit-

suse vahel lepingu sõlmimisel. 
4.3.  Vanem võib ametimärki kanda ainult oma voli-

tuste kehtivuse ajal. 
4.4.  Volituste lõppemise korral, kui need kestavad vä-

hemalt 3 aastat, Vanem ametimärki ei tagasta.
4.5.  Volituste kestuse korral alla 3 aasta peab Vanem 

ametimärgi tagastama Vallavalitsusele.
5. Vanema vastutus
5.1.  Vanem vastutab isiklikult oma ametikohustuste 

täitmise eest, mis on käesoleva statuudiga ette 
nähtud.

5.2.  Vanem kannab vastutust süütegude eest Eesti Va-
bariigi seadusandlusega sätestatud korras. 

6. Vanema valimine
6.1.  Vanem valitakse demokraatlikul viisil aleviku 

või küla üldkoosolekul.
6.2.  Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Rahvas-

tikuregistris oma elukoha antud alevikus või kü-
las registreerinud vähemalt 18-aastane isik. 

6.3.  Vanema kandidaadiks võib olla iga vastava ale-
viku või küla täisealine elanik, kes vastab käes-
olevas statuudis toodud tingimustele. Vanema 
kandidaadiks ei saa esitada Viimsi Vallavoliko-
gu liiget ega Viimsi Vallavalitsuse ametnikku.

6.4.  Vanemaks kandideerija peab andma enne vali-
mistel kandideerimist Vallavalitsusele kirjaliku 
nõusoleku kandideerimise kohta.

6.5.  Vanema kandidaadid registreeritakse Vallavalit-
suses, kandidaatide registreerimine lõpeb 1 (üks) 
nädal enne üldkoosoleku toimumist.

6.6.  Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava ale-
viku või küla teadetetahvlil ja muudes avalikes 
kohtades ning Viimsi valla kodulehel 1 (üks) nä-
dal enne valimiste toimumist.

6.7.  Vanema valimised viib läbi aleviku- või külava-
nema valimise 5-liikmeline komisjon, mis vali-
takse aleviku- või küla üldkoosolekul vahetult 
enne Vanema valimiste algust.

6.8.  Vanema valimiste tulemused fikseeritakse pro-
tokollis ja sellele lisatakse üldkoosolekul osale-
nute registreerimisleht ning esitatakse Vallava-
litsusele 10 (kümne) kalendripäeva jooksul, ar-
vates koosoleku toimumise päevast.

6.9.  Protokolli ja üldkoosolekul osalenute registree-
rimislehe esitab Vallavalitsusele aleviku- või kü-
lavanema valimise komisjon.

6.10.  Vanema valimisi jälgib volikogu esimees või 
tema poolt määratud isik ja üks Vallavalitsuse 
liige.

7. Vanema umbusaldusmenetlus
7.1.  Alevikuvanema umbusaldamise avaldamise al-

gatamiseks on tarvis vähemalt 5% vastava ale-
viku täisealiste elanike kirjalik nõusolek. 

7.2.  Külavanema umbusaldamise algatamiseks on 
tarvis vähemalt 20% vastava küla täisealiste ela-
nike kirjalik nõusolek.

7.3.  Umbusalduse avaldamine Vanemale peab olema 
motiveeritud, vormistatud kirjalikult ja allkirjas-
tatud umbusaldajate poolt.

7.4.  Umbusalduse avaldamise algatamise kirjalik et-
tepanek esitatakse Vallavalitsusele.

7.5.  Vanema umbusaldamiseks kutsub Vanem kokku 
üldkoosoleku ning lisab umbusaldamise üldkoos-
oleku päevakorda.

7.6.  Vanem loetakse umbusaldatuks, kui selle poolt 
on vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenutest, kus-
juures alevike puhul mitte vähem, kui 10% vas-
tava aleviku täisealistest elanikest ja külade pu-
hul mitte vähem, kui 40% vastava küla täisealis-
test elanikest.

8. Aleviku- või külaelanike üldkoosolek
8.1.  Aleviku- või külaelanike üldkoosolekul aruta-

takse aleviku või küla seisukohalt olulisi küsi-
musi, samuti kuulatakse üks kord aastas Vane-
ma tööaruannet ja vajadusel avaldatakse umb-

usaldust Vanemale ning valitakse uus Vanem.
8.2.  Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku toimu-

mise aeg, koht ja päevakorrapunktid peavad ole-
ma ette teatatud vähemalt 1 (üks) kuu.

8.3.  Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra-
punktid teatab Vallavalitsusele vastava aleviku 
või küla Vanem või tema asendaja ning Vallava-
litsus korraldab vastava info avaldamise ajalehes 
Viimsi Teataja ja Viimsi valla elektroonilisel ko-
duleheküljel.

8.4.  Päevakorda saab punkte lisada kuni 1 (üks) kuu 
enne koosoleku toimumist ning päevakorrast saab 
punkte maha võtta kuni koosoleku toimumiseni.

8.5.  Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku otsus on 
vastuvõetud, kui selle poolt on vähemalt 50% + 
1 koosolekul osalenutest, kusjuures aleviku pu-
hul mitte vähem kui 5% ja külade puhul mitte 
vähem kui 10% vastava aleviku või küla täisea-
listest elanikest.

9. Aleviku- või külaelanike üldnõupidamine
9.1.  Aleviku- või külaelanike üldnõupidamisel aru-

tatakse alevikus või külas jooksvalt esile kerki-
vaid probleeme, samuti võetakse vastu otsuseid 
aleviku- või külaelanike üldkoosolekute kokku-
kutsumise vajaduse kohta ning üldkoosoleku päe-
vakorrapunktide kohta.

9.2.  Aleviku- või külaelanike üldnõupidamiste kok-
kukutsumise kohta teeb, aleviku- või külaelani-
ke nõusolekul või reaalsest vajadusest lähtuvalt, 
otsuse vastava aleviku või küla Vanem.

10. Rakendussätted
10.1.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 14. 

mai 2002. a määrus nr 15 «Viimsi valla alevi-
ku- ja külavanema statuut».

10.2.  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.

10.3  Käesolev määrus jõustub 10. päeval pärast aval-
damist ajalehes Viimsi Teataja.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 12
Elamuehituse laienemise piiramine

Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003.a otsusega nr 45 
algatati üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi val-
la üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse 
põhimõtted» ning 17.08.2004.a otsusega nr 73 üldpla-
neeringu teemaplaneering «Miljööväärtuslikud alad 
ja rohevõrgustik». Üldplaneering tähendab eelkõige 
kokkuleppeid. Üldplaneeringu teemaplaneeringu koos-
tamise käigus leitakse ehitusreeglid, mis sobiks erine-
vatele Viimsi valla piirkondadele ja oleks mõistlikud, 
tagamaks erinevate huvide esindajate rahulolu. Nen-
deks on näiteks olemasolevad elanikud, suvilate oma-
nikud, kinnisvaraarendajad jt Viimsi valla erinevad 
huvigrupid. Kehtestatav teemaplaneering on aluseks 
detailplaneeringute koostamisele tiheasustuses ja ehi-
tuskorraldusele hajaasustuses.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 12.10.2004.a mää-
rusega nr 17 kinnitatud Viimsi valla arengukavale 
(Strateegia aastani 2020) iseloomustavad Viimsi val-
da rahvastiku arvu pidev juurdekasv, kiire sotsiaalne 
ja majanduslik areng. Selle põhjused peituvad eelkõi-
ge piirkonna kaunis looduses, ettevõtluseks soodsas 
asukohas, avalike teenuste pidevas parendamises ja 
elanike püüdlustes ning eneseteostuses. Investeerin-
gud kinnisvarasse ja tootmisse kinnitavad usaldust ja 
usku Viimsi valla jätkusuutlikkusse. See on kohustus 
ja väljakutse Viimsi Vallavolikogule ja Vallavalitsu-
sele, et tagada tasakaalustatud areng ning avalike tee-
nuste kättesaadavus ja kvaliteet. Viimsi Vallavalitsu-
sel tuleb teha ära suur töö haridusasutuste võrgu väl-
jaarendamisel ja elukeskkonna kvaliteedi parandami-
sel. Lähiaastate tähtsamaks ülesandeks on looduskesk-
konna, majanduse ja asustuse ruumimustri sidumine 
tervikuks, et oleks kindlustatud Viimsi valla konku-
rentsitaluvus, ilma ressursikasutuse toimumiseta tule-
vaste põlvkondade arvelt.

Harju Maavalitsus on oma 11.02.2005.a kirjas nr 
2.1-13/903, mis on saadetud kõikidele Harju maakon-
na omavalitsustele, sh Viimsi vallale (Vallavalitsuse-
le laekunud 14.02.2005, reg nr 10-7/395), märkinud 
järgmist: «Harju Maavalitsuse poolt tellitud ja 
Hendrikson&Ko poolt koostatud keskuskohtade uuring 
näitas, et juba 2003. aasta lõpuks oli Harjumaal keh-
testatud planeeringute alusel võimalik välja anda ehi-
tuslubasid 30 aasta vältel (eeldusel, et ehituslubade 
väljaandmise tempo jääb 2002. aastaga võrreldes sa-
maks). Täiendav uuring näitas nende planeeringute 
alusel elanikkonna ligi 80% kasvu Harjumaal, mis on 
nii majanduslikku arengut kui ka Eesti iivet arvesta-
des ebareaalne. Seega on juba praegu pealinna regioo-
nis tekkinud tõsine üleplaneerimisoht. Üleplaneerimi-
sega kaasnevad väljaarendamata elamualade problee-
mid, milleks on elukeskkonna kvaliteedi langus, ku-
ritegevus jne. Lisaks, seoses vajadusega välja arenda-
da infrastruktuur, tekivad ka kohalikult omavalitsuse-
le täiendavad kohustused. Seega tuleks praeguses olu-
korras eriti hoolikalt kaaluda uute elamualade kavan-
damist, rääkimata ehitustegevuse suunamisest maa-
konna rohevõrgustikule».

Viimsi valla elanike arv on viimastel aastatel jõud-
salt kasvanud ning elamuehituse surve muutunud laia-
ulatuslikuks. Viimsi vallas kehtestatud detailplanee-
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ringutega on juba praeguseks hetkeks loodud eeldused 10000 
kuni 13000 täiendava elaniku elamaasumiseks Viimsi valda. 
Sellega kaasneb nii koormuse kasv infrastruktuurile, ühistrans-
pordi ümberkorraldamise vajadus kui ka kohustus rajada Viim-
si valda pidevalt uusi sotsiaal-, kultuuri- ning haridusobjekte. 
Kuna Viimsi valla rahvastik on kasvanud peamiselt nooremate 
perede arvelt, on lähima 10-aastase perioodi sees prognoositav 
kooli- ja lasteaiakohtade puudujäägi kasv mitmekordne. See, et 
lapsed käivad koolis ja lasteaias väljapool Viimsi valda, suuren-
dab taas koormust teedele. Lisaks tehnilistele küsimustele tu-
leb Viimsi vallal arengu tasakaalustatuse põhimõttest lähtuvalt 
tagada looduskeskkonna säilimine ja puhkealade kasutatavus 
avalikes huvides. Lähtuvalt arengukavast on Viimsi Vallavoli-
kogu ja Vallavalitsus seadnud eesmärgiks teha lähiaastatel olu-
lisi investeeringuid Viimsi valla haridusellu, ühisveevärgi- ja –
kanalisatsiooni ning teedevõrgu väljaehitamisse ja vaba aja veet-
mise võimaluste parandamisse. Toimetulek kasvava linnastu-
misega eeldab tähelepanu ja investeeringute suurendamist loo-
duskeskkonna säilitamiseks ning võimalike keskkonnariskide 
maandamiseks. Tuleb tagada Viimsi valla tasakaalustatud areng, 
mis on vastavuses elanike vajadustega.

Looduskeskkonna ja metsade osakaalu pideva ja kiire kaha-
nemise tulemusel on oht ületada piirkonna keskkonnasaaste ta-
luvuse piir ja kaovad vallasisesed puhkamisvõimalused. Lisan-
duvatest keskkonnaprobleemidest on aktuaalsed müra levik, 
ühtse kanalisatsioonisüsteemi puudumine, ummikutest tekkiv 
õhusaaste, avariiolukordade riski suurenemine jms. Murega 
Viimsi valla looduskeskkonna ning kvaliteetse elukeskkonna 
säilimise suhtes on Viimsi Vallavolikogu poole pöördunud ka 
vallaelanikud. 29.12.2004.a laekus Viimsi Vallavolikogule kiri 
(reg nr 1-13/428) 1706 allkirjaga pöördumises Viimsi poolsaa-
re metsade ning elukeskkonna säilitamise ettepanekuga.

Elanikkonna kasvule ei ole järele jõudnud vee- ja kanalisat-
sioonivõrgu arendamise tempo ja selle kaasajastamine. Viimsi 
vallas on mitmeid omavahel ühendamata veevõrke ja puudub 
ühtne veetöötlemine. Hooajaliseks veega varustamiseks välja-
ehitatud aiandusühistute veevõrgud on tänaseks päevaks väike-
se läbilaskevõimega, tuletõrjeveevarustuse võimalusteta ja eba-
piisava rõhuga. Lisaks on puurkaevud väikese tootlikkusega ja 
pumplad amortiseerunud. Samuti puudub mitmetes piirkonda-
des ühiskanalisatsioonivõrk. Seega on elanikkonna kasvades ela-
nike varustamine veega ebarahuldav ja keskkonnareostuse oht 
suur. Optimaalse veekasutuse ja -kvaliteedi tagamiseks tuleb jao-
tusvõrk täielikult ümber ehitada, sulgeda nõuetele mittevastavad 
puurkaevud ja rajada uus veehaare ühe veetöötlusjaamaga. Ku-
ni seda ei ole tehtud, on olemas suur keskkonnareostuse risk. AS 
Viimsi Vesi suudab kinnisvaraarendajatele tagada eesvoolu al-
les 2007. aastaks (EU projekti elluviimisel).

Ka suvitusrajoonide ümberkorraldamine aastaringseks ela-
miseks nõuab kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
järgi detailplaneeringute koostamist ning suhteliselt suuri raha-
lisi investeeringuid, mis on seotud tehnilise infrastruktuuri (ve-
si, kanalisatsioon, elekter, küte, gaas) välja- ja ümberehitamise-
ga; teede korrashoiu tagamisega; ühistranspordi ja laste kooli-
transpordi korraldamisega; päästeteenistuse (tuletõrje, kiirabi, 
politsei jne) aastaringse juurdepääsu korraldamisega; sotsiaal-
se infrastruktuuri kättesaadavusega; üldkasutatavate puhkeala-
de määramisega; prügiveo korraldamisega jne. 

Rahvastiku juurdekasvu juures tuleb riskiks pidada ka suure 
hulga sisserändajate seotust eluasemelaenudega, mis kriisi kor-
ral Eesti majanduses võib kaasa tuua sotsiaalset abi vajavate ela-
nike arvu ülikiire kasvu. See omakorda võib Viimsi valla eelar-
ve tasakaalust välja viia ning tekitada administratiivseid prob-
leeme. Lisaks kaasneb sellega ulatuslik pankadepoolne kinnis-
vara sundmüük, mis viib alla piirkonna kinnisvara väärtuse. 

Kuna rahvaarv on kehtivate detailplaneeringute tulemusel 
lähiajal taas mitmekordistumas, on vaja täpsustada Viimsi val-
las kehtivaid elamuehitusega seotud reegleid, mis võimaldaks 
tagada elukeskkonna kvaliteedi säilimise. Selle vajaduse ak-
tuaalsust tõestab ka asjaolu, et Viimsi vallas on viimasel kahel 
aastal väljastatud samapalju ehituslubasid kui eelmisel viiel aas-
tal kokku. Eestis on 1000 elaniku kohta väljastatud enim ehi-
tuslubasid Viimsi vallas. Ei ole otstarbekas Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringut muutvate detailplaneeringute algatamine 
ja koostamine enne, kui detailplaneeringutega kavandatavate 
kruntide elanikele suudetakse tagada vajalik sotsiaalne ja teh-
niline infrastruktuur. Uute elamuehitusalade planeerimise pii-
ramine on vajalik muu hulgas seetõttu, et vastasel korral ei suu-
da Viimsi vald täita temale seadustega pandud kohustusi hari-
dus- ja sotsiaalhoolekandevaldkondade ning tehnilise infrastruk-
tuuri toimivuse tagamiseks. 

Selline piirang on sätestatud, kuna valdavalt 1990. aastate 
alguses hajaasustusviisil hoonestatud Viimsi vald on muutunud 
Tallinnaga tihedalt seotud linnastu osaks, kus tehniline ja sot-
siaalne infrastruktuur ei ole arenenud eelarve piiratuse tõttu sa-
ma kiiresti kui elamuehitus. Seega tuleb tagada stabilisatsioo-
niperiood, mille jooksul Viimsi vald suudaks oma infrastruk-
tuuri kaasajastada. Viimsi valla üldplaneeringu muutmist on va-
ja edaspidi vältida, et ei tekiks lühiajalisusele orienteeritud aren-
guotsuste tulemusel keskkonna saastumist ja infrastruktuuri üle-
koormatust.

Arvestades eeltoodut ning tuginedes kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse § 3  p 1, § 6 lg 1 ja 2, § 32 ja Viimsi valla 
põhimääruse § 3 p 1, § 5 lg 1 ja 2, § 40, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b: 
1.  Mitte algatada Viimsi valla mandriosas üldplaneeringut muut-

vaid detailplaneeringuid, mis võimaldavad uute elamualade 
rajamist, kuni üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi val-
la üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-
mõtted» (algatatud Viimsi Vallavolikogu 15.04.2004. a otsu-
sega nr 45) ning üldplaneeringu teemaplaneeringu 
«iljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik» (algatatud Viimsi 
Vallavolikogu 17.08.2004. a otsusega nr 73) kehtestamiseni. 

2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavoli-
kogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 13
Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseis ja mu-
nitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alused
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Va-
bariigi Valitsuse 04.02.2003. a määruse nr 37 «Munitsipaal-
koolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtesta-
mine» ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 alusel, 
Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koos-

seis vastavalt lisale 1.
2.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötaja-

te töö tasustamise alused 2005. aastal vastavalt lisale 2.
3.  Munitsipaalasutuse juhil on õigus töötajale asutuse eelarves 

töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata lisatasusid 
kuus kokku kuni 50% töötajale määratud kuupalgamäärast:

3.1.  nõutavast tulemuslikuma töö eest töötajaga läbiviidud tu-
lemusvestluse põhjal;

3.2. täiendavate tööülesannete täitmise eest; 
3.3. toetusi ja preemiaid.
4.  Munitsipaalasutuse juhile määratakse ühekordseid lisatasu-

sid ja preemiaid vallavalitsuse korralduse või vallavanema 
käskkirja alusel.

5.  Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi munitsipaalasutuste 
struktuuris ja töötajate koosseisus käesoleva määrusega kin-
nitatud töötajate üldarvu ja Vallavolikogu 18.01.2005. a mää-
rusega nr 3 vastuvõetud valla 2005. a eelarves ettenähtud mu-
nitsipaalasutuse palgafondi piires.

6.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. aprilli 2004. 
a määrus nr 7, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määrus nr 
25 ja Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 määrus nr 29.

7.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
elektroonilisel kodulehel.

8.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavoliko-
gu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 14
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 3 «Viimsi val-
la 2005. aasta eelarve vastuvõtmine» muutmine ja 2005. 
aasta I lisaeelarve kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lg 3 ja Viim-
si vallavolikogu 13. mai 2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 
09. novembri 2004 määrusega nr 19 muudetud Viimsi valla 
eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra 
§ 7 lg 1 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viim-
si Vallavolikogu 
m ä ä r a b:
1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määrusega nr 3 vas-

tuvõetud Viimsi valla 2005. aasta eelarvet ja Viimsi Valla-
volikogu 08.02.2005 määrusega nr 5 vastuvõetud 2005. aas-
ta eelarve muudatust ning võtta vastu Viimsi valla 2005. aas-
ta I lisaeelarve vastavalt lisale nr. 1.

2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-
lavolikogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

L I S A 1
Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 määrusele nr 14
Viimsi valla 2005. aasta I lisaeelarve  

Suurendada tulusid kroonides
352.00 17 Toetused riigilt eraldised tasandusfondist 
  15 147 000
3500.00 17 Koolitoit 681 000
3500.00 09 Toetused Rahandusministeeriumist 219 674
3500 00 07 Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja 
 Kommunikatsiooniministeeriumilt 500 000
3502.00 07 Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja  
 Kommunikatsiooniministeeriumilt 1 879 187
352.02 Toetused  Kultuurkapitalilt  2 000
3221 5 Muusikakooli omatulu 4 000
3528 Toetused muudelt residentidelt 12 000
3880 Trahvid 12 000
Kokku suurendatud tulusid 18 456 861

II. Suurendada kulusid
09 1101 MLA Viimsi Lasteaiad 739 060
09 22012 Viimsi Keskkool – riiklik 9 649 978
09 21212 Püünsi Põhikool – riiklik 2 665 222
09 21222 Prangli Põhikool – riiklik 361 800
09 22022 Viimsi uus kool – riiklik 864 000
08 1051 Muusikakool 211 072
08 1052 Kunstikool 61 600
08 2011 Valla Raamatukogu 23 549
08 21211 Püünsi Põhikool – eelarveline 221 339
09 21221 Prangli Põhikool – eelarveline 23 511
08 2012 Prangli Raamatukogu 5 754
08 202 Prangli Rahvamaja 7 796
09 22011 Viimsi Keskkool – eelarveline 625 243
04 51012 Teede ehitus – riiklik 631 000
04 5102 Teede hooldusremont 1 248 187
04 5201 Viimsi Saared – veetransport 500 000
04 9001 Viimsi Saared 386 000
10  121 Sotsiaalhoolekande teenused 
 puuetega inimestele 133 000
10 701 Toimetulekutoetus 53 000
01 1121 Vallavalitsus 45 750
Suurendatud kulusid 18 456 861

Rannapubi ja restoran Paat
vajab oma töökasse kollektiivi

NÕUDEPESIJAT, ABIKOKKASID
KELNEREID, ETTEKANDJAID JA BAARIDAAME 

 Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839
CV saata paat@ag.ee

Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

AGNES ALLAM 28.04 91
KIRILL RAUDSEPP 05.04 90
AMALIE KÄÄR 27.04 90
LILLI PIIRISAAR 26.04 89
LINDA KÕIV 23.04 87
ALIDA REINVALD 30.04 87
LYDIA MIKOVITŠ 23.04 86
ASTA KARUSE 16.04 85
ARNOLD  NIGUL 27.04 85
KALJU SEPP 12.04 84
PAULA METSMA 11.04 83
GUNVOR ROOTSI 19.04 83
KALJO ALAKÜLA 20.04 82
HARALD-PETER SIIAK 25.04 82
EVALD NURK 03.04 81
VELLO VAHUR 04.04 81
JAANUS JÜRISAAR 08.04 81
ELLA VAIKMAA 11.04 81
ASTA RAUS 07.04 80
VAIKE KASK 19.04 80
JUHAN PRIKS 20.04 80
OLGA LILLEOKS 27.04 80
ANTS LANG 02.04 75
VALVE POHL 04.04 75

VÄINO TRUEFELDT 20.04 75
MALLE OOPKAUP 14.04 70
FROLEIDA AVDONINA 15.04 70
UNO LILIENTHAL 20.04 70
MILVI MÖLLITS 15.04 70
AASA NUKA 20.04 70
KALJO LIIPA 23.04 70
AIVI  RAUDVER 29.04 70
VIIA REIMO 01.04 65
VELLO KAARE 10.04 65
MAIE VOLLMER 10.04 65
VÄINO KIVILO 20.04 65
HENN NOOR 22.04 65

Südamlikud õnnesoovid 
aprillikuu hällilastele!
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Märtsikuu esimesel nädala-
vahetusel osalesid Põlvas 
kõik 15 Eesti maakonda, 
70 valda ja 22 linna. Män-
gud ületasid osalejate ar-
vult kõiki eelnevaid, seega 
oli tegu tõelise juubeliüri-
tusega. 

Kolme pika võistluspäeva tulemu-
sena jäi maakondade arvestuses  
meie kodune Harjumaa maha 

vaid tugevast suusakantsist Tartumaast, 
linnade arvestuses tuli võitjaks naaber 
Maardu ja valdade võitjaks tuli taas Tar-
tu vald. 

Viimsi valla eelmistel mängudel saa-
dud 4. koht tuli sel aastal loovutada. 
Nelja arvesse läinud ala punktid ei luba-

nud sel aastal 15. kohast kõrgemale 
tõusta. 

Harjumaa valdadest tulid meist et-
tepoole Kiili 6. ja Kernu 7. kohaga. Lõpp-
tulemusest hoolimata olid Viimsi sport-
lased  tublid. Lauatennisekoondises 
mängisid Allan Kottise, Mart Kraut, Sir-
je Väravas, Diana Halla ja Rene-Rasmus 
Paul. Malevõistkonna kärpis haigus väik-
semaks ning võistlemas olid  Ain-Valdo 
Müütnik, Kalev Tõnts, Ester Leuska ja 
Kristiina Ehala. 

Põhialal suusatamises oli Viimsi 
koondis 10-liikmeline. 3x5 km teatesõi-
dus jäi meie meeste võistkond (Raivo 
Pärnpuu, Kalev Kreekman, Tarmo Selde) 
tugevas 23 võistkonna konkurentsis 11. 
kohale. Veteranide võistkond (Aare Piir-
soo, Manivald Luidre, Aleksander 
Tishtshenkov) tuli oma vanusegrupis 17 
võistkonnast 4. kohale. Nendest jäi me-
dalisära vaid 2,4 sekundi kaugusele.

Individuaalsõidus tuli vanemate ve-
teranide 5 km meie meestest 11. koha-

le Aleksander Tishtshenkov ajaga 18:02, 
noorematest veteranidest 10 km sõidus 
5. kohale Tarmo Selde ajaga 32:31,7. 
Poiste C-klassi 3 km tuli Jaanus Lauri 
55. kohale ajaga 15:23,8. Kõige tugeva-
mas konkurentsis, meeste põhiklassi 64 
osavõtjaga 10 km sõidus, tuli Raivo 
Pärnpuu 9. kohale ajaga 29:43,8.

Põhiklassis viimaseid hooaegu võist-
lev Raivo Pärnpuu on olnud juba aas-
taid Viimsi  esisuusataja. Suvel pole tal-
le võõrad jalgratas ja rulluisud. Selle 
aasta Tartu maratonil oli Raivo parima 
harjumaalasena 15. kohal. Mitmel aas-
tal on ta kaasa löönud ka Worldloppeti 
maratonidel. Tänavustest tulemustest 
saavutas ta 9. jaanuaril Tšehhimaal 50 
km klassikamaratonil 42. koha, 23. jaa-
nuaril Austrias 60 km vabastiilis 23. ko-
ha ja 20. veebruaril Prantsusmaal 76 km 
vabalt 36. koha. Loodame, et tubli mees 
jätkab veel aastaid samas vaimus! 

Tiia Tamm

Eesti X talimängud 
peeti Põlvas

Viimsile minikorvpallis 
teine koht
Harjumaaminikorvpalli meistrivõist-
lustel saavutas Viimsi korvpalliklubi 
võistkond teise koha. 

Alagrupiturniiril võideti kõik vas-
tased: Keila korvpalliklubist oldi pa-
remad 62:41, Keila korvpallikooli 
teisest võistkonnast 128:2 ning Pal-
diskist 85:6. Alagrupi võitjana tagati 
koht finaalturniiril. 

Finaali esimene mäng peeti Saku 
spordiklubiga. Kuigi vastased olid 
täiesti võidetavad, ei tulnud meie 
mäng just kõige paremini välja ning 
lõpuseisuks jäi 45:50 Sakule. 

Järgnevalt mängiti Keila korv-
palliklubiga ning jäädi samuti alla 
33:47. 

Viimases mängus oli vastaseks 
eelmise aasta meister Tabasalu ning 
medalilootuse säilitamiseks tuli see 
mäng kindlasti võita. Seekord laabus 
kõik hästi ning vastastest oldi pare-
mad 49:37.         

Kõik finaalturniiri mängud võitis 
Keila, kes tuligi Harjumaa meistriks. 
Kuna ülejäänud kolmel meeskonnal 
oli igaühel üks võit, tuli 2.-4. koha 
väljaselgitamiseks arvestada punkti-
de vahet ning Viimsil oli see kõige 
parem. 

Seega teine koht Viimsile, kol-
mas oli Tabasalu ja neljas Saku. Eel-
misel aastal oli meie võistkond samal 
turniiril kolmas. 

Korvpalliklubi Viimsi võistkond 
mängis koosseisus: Hannes Lember, 
Viktor Veertee, Mihkel Ruubas, San-
der Schulbach, Kris Lauba, Roland 
Saks, Jaak Ennuste, Georg-Oskar 
Narusk, Kenneth Muuli, Andri Laine, 
Stenar Valtsov, Emil Metsson, Georg 
Haud, Sander Hüüdma, Mark Mittal 
ja Karl Kurmiste. Võistkonna treener 
on Teet Tiisvelt. 

Tiia Tamm

Rohuneemes peeti 
valla meistrivõistlused 
murdmaasuusatamises
12. märtsil oli Rohuneeme puhkeala 
suusaradadel kõige nooremate jaoks 
ette valmistatud 1,5 km ring. Noo-
red, naised, naisveteranid ja vane-
mad meesveteranid läbisid 4 km rin-
gi.  2x4 km tuli läbi sõita meeste põ-
hiklassi suuskuritel ning noorematel 
meesveteranidel.

Et suusatamise järelkasvuga on 
meil kehvemad lood kui lumeolude-
ga, sellest andis tunnistust tõsiasi, et 
nii poiste, tüdrukute kui noorte klas-
sis tuli rajale vaid üks võistleja!         

Kuni 12-aaastastest tütarlastest 
võitis Hanna Anton ajaga 12.54 ja 
poistest Hardi Anton ajaga 24.27. 
Noormeeste 13-17 a arvestuses läbis  
Lauri Jaanus 4 km ajaga 18.29. 

Naisi oli stardis viis. Esikolmiku 
moodustasid Lilian Jõesaar ajaga 
14.40, Riin Anton (17.36) ja Piret 
Roosmets (19.04). Meeste põhiklas-
sis oli sõitjaid 9, neist esimene Tanel 
Likk (26.28), teine Raimond Kallion 
(27.56) ja kolmas Aivar Jürgenson 
(28.22). 

Naisveteranidest võitis konku-
rentsitult Riin Õng (18.09). Meesve-
teranide I grupis võidutses Manivald 
Luidre, läbides 8 km ajaga 23.57. 
Teiseks tuli Andres Jaanus (26.44) ja  
kolmas Toomas Talvik (26.56). 

Meesveteranide vanemas grupis 
võitis Jaan Viirmaa 4 km ajaga 
14.29. Teine koht Mihkel Rootsile 
(16.13) ja kolmas Mati Viik ajaga 
16.14.

Heade suusaradade, ladusa kor-
ralduse ja kuuma tee eest suur tänu 
Rohuneeme jooksu- ja suusaklubile 
Joosuu ning Kaido Metsmale!

Teadmiseks neile, kes pole veel 
Rohuneeme suusaradadel käinud: 
ärge loobuge mõnusalt ja kasulikult 
veedetud ajast kaunis looduses ja 
vaikuses. Eriti soovitav on see 
neile noortele, kes ei oska oma 
koolivaheaja viimastel päevadel 
midagi ette võtta. Sõbrad kaasa ja 
suusatama!

Tiia Tamm

SPORDIUUDISED

Valla meistrivõistluste veteranide 8 km esikolmik: esikoht Manivald Luidre (keskel), teine Andres Jaanus (pa-
remal) ja kolmas Toomas Talvik.

SPORDIKALENDER

28. märts-1. aprill Harjumaa meistrivõistlused korvpallis, meeste ülemineku- ja medalimängud Aruküla, Saku
2. aprill k 10 Viimsi tervisesportlaste hooaja viimane sõit Kõrvemaa suusaradadele Kõrvemaa
2.–3. aprill Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis, naiste ja meeste alagrupimängud
8. aprill k 15-17 Viimsi  laste võistlused ja  valla meistrivõistlused ujumises  SPA Viimsi Tervis ujula
 9. aprill Harjumaa meistrivõistlused võrkpallis, naiste ja meeste finaalmängud Loo
12. aprill Harjumaa noorte meistrivõistlused võrkpallis, tütarlapsed U20 Loo
14. aprill «Osavaim korvpallur». Harjumaa koolinoorte turniir 
 kuni 5. kl tüdrukutele ja poistele
16.-17. aprill Eesti valdade XIII suvemängude alagrupivõistlused võrkpallis
21. aprill Harjumaa noorte meistrivõistlused korvpallis, poiste A, B, C kl medalimängud Tallinn
23. aprill k 10 Sulgpalli perepäev Viimsi spordihall
23. aprill Harjumaa meistrivõistlused ujumises Keila
26. aprill Harjumaa koolidevahelised võistlused murdmaateatejooksus Kolgaküla
28. aprill Harjumaa põhikoolidevahelised karikavõistlused korvpallis Vaida
30. aprill k 10 Valla  meistrivõistlused sulgpallis Viimsi spordihall

EELINFO 
SPORDISÕPRADELE:

2. aprillil toimub Viimsi tervise-
sportlaste selle hooaja viimane sõit 
Kõrvemaa suusaradadele. Sinna-
sõidul imetleme Jägala joa varakeva-
dist ilu. Kõrvemaa matka- ja suusa-
keskuses on võimalus laenutada suus-
ki ja kelke, ametis on määrdemeist-
rid. Pärast sõitu ootab saun ja mõ-
nus söögikoht. Viimsilastele on bus-
sisõit ja saun tasuta. Buss väljub 
Viimsi haigla juurest kell 10, tagasi-
sõit kell 14.
23. aprillil toimub Viimsi Spordi-
hallis SULGPALLI PEREPÄEV. 
K 10-12 treening, õpetust jagavad 
teenekad treenerid Jüri Tarto ja 
Aigar Tõnus. Järgneb turniir. Võima-
lik vaadata maailma paremate de-
monstratsioonmängu TVst. Varustus 
kohapeal olemas. 
Osavõtusoovist teatada spordihalli 
tel 60 80 272 või 60 90 980 hilje-
malt nädal enne üritust.

Kadri: teie käed on kui hõlju-
vad siidsallid tuules…

Aeg kuulata 
oma keha

Kadri Hint-Dagbjartssoni juhen-
datava treeningtunni järel 
Viimsi tervisekeskuses ei teki 

seda tavapärast tunnet, et oled täitsa 
läbi. Vastupidi – tajud, et oled roh-
kem olemas ja elusam kui enne. 

Võimlemistunnis täiel määral 
osalemine ei eelda tippvormi, julgelt 
võib pihta hakata ka siis, kui oled vii-
mased kuud tavaaeroobikas pisut vii-
linud. Kadri Hindi liikumistund so-
bib tegelikult kõigile – noortele ja 
vanadele, rohkem ja vähem tervete-
le.

Kel on olnud mahti tegeleda tai 
chi võimlemisega, sellele tulevad 
harjutused tuttavad ette. See on lõ-
putu sujuv liikumine, kus pole pause 
ega teravnurki. «Teie oma keha juhib 
liikumist, kuulake teda ja kasutage 
seda tundi tasakaalu leidmiseks oma 
keha ja vaimu vahel,» õpetab Kadri.

Oma praeguse nime – nia – sai 
võimlemistehnika paarkümmend 
aastat tagasi USAs. Nia ühendab en-
das teisigi idamaade tehnikaid, nt 
joogat. Tänane lääne kultuur on sel-
lele lisanud ka moderntantsu ele-
mente. Nia võimlemine on jõudnud 
ka mitmetesse Euroopa maadesse.  
Eestis on Soomes vastava koolituse 
läbinud Kadri võimlemistunnid esi-
mesed selles tehnikas. 

Nia on loodud vastukaaluks puls-
si kütvale aeroobikale, selgitab Kad-
ri, kes omandas tantsuhariduse Mait 
Agu käe all pedagoogikaülikoolis. 
«Higi võib hakata jooksma ka vaid 
õigest hingamisest,» lisab ta. Kehale 
loomupärane liikumine puhastab 
energiaka nalid ja annab jõudu juur-
de.  

SPA tervisekeskuse arst Maie 
Pärna soovitab pärast omal nahal 
kogetud esimest trennitundi  kõigile, 
nii kogenud võimlejaile kui ka alga-
jaile. Osaleda saab Viimsi SPA tervi-
sekeskuses igal laupäeval kell 12 ja 
teisipäeval kell 15.

Kai Maran



Kas on külm? 
Helistage meile!

Ökoloogiliselt puhas 
puitlaastbrikett 

1t kott alates 900 kr tonn ja 
30 kg kotti pakituna alates 

1400 kr tonn. 

Samuti müügil 
puidugraanul 1650 kr tonn 

ja  
pakitud kaminapuud 

(lepp, kask). 

Transport Tallinnas ja 
Viimsis alates 0,5 t 

tasuta. 

Väikeste koguste müük 
kohapeal. 

Asume Silikaltsiidi 7, 
Männiku.

Avatud E-R 9-17 , L 10-15 
Tel 6559182, 56623546 

Tellimusi võimalik vormistada 
ka internetis  

www.joutsel.ee

•  Ehitus- ja remonidjärgne koristus
• Akende pesu
• Muru niitmine
• Välikoristustööd
• Kodu- ja 
bürookoristused
  
Info: www.atpuhastusteenused.ee                 Tel:  50 19 559

52 10 885
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KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

www.1partner.ee

Annan õpilastele eesti ja vene keele era-
tunde. Tel 6092080 ja 6232828.

Tänan südamest Haabneemes elavat 
prouat, kes ei pidanud paljuks sõita koos 
pojaga Püünsisse ja tuua mulle ära mi-
nu kaduma läinud rahakott! Head ini-
mesed ei ole veel ilmast kadunud! Päi-
kest teile kõigile! Kristjan Lainjärv.

Kui teie kodus leidub üleliigseid asju, on 
Haabneemes Lepa tee 7 asuv Viimsi Pe-
rekodu tänulik nii majapidamistehnika, 
mööbli vmt eest. Kontakt tel 6090315 ja 
5015557, perenaine Eva Lill.

Rõõmsameelne 1,5-aastane poiss 
Kelvingist otsib endale toredat hoidjat. 
Tel 53 441127.

Müün täiskeldriga garaaži Viimsis Kat-
lamaja tee 10. Üldpind 47 m2. Hind 
kokkuleppel. Kontakt 51 14 058, 
Veime.

Müüa vanker-käru BRIO-KOMBI. Rohe-
kates toonides, pestavast ja ilmastiku-
kindlast goretex-kangast. Suured õhk-
kummid, kahesuunaline, kõva põhjaga 
vankrikorv. Väga heas korras! Hind 
4500 kr. Tel 56 612 127.

Vajatakse koduabilist Viimsis, Kelvingi 
külas. Tel 5044043, Ilona. 

Metalli koristamine. Tel 56 95 77 13.

Ostame MEREKONTEINERI 3M, 6M, v 
12M. Tel 50 150 65

Müüa sõiduautod järelmaksuga. Sisse-
maks alates 8000 kroonist. Valikus u 10 
sõiduautot. Info 56 564196.

Raamatupidamisteenused, KÜ, MTÜ, 
FIE, OÜ, vanad perioodid, aastaarunded. 
Küsi lisainfot tel 52 73 923 või 
erten@erten.ee.

VAJAME 
vanadekodu ruumides 

(Kesk tee 1)
tegutsevasse juuksuri-

kompleksi Haabneemes

PEDIKÜÜRITEGIJAT 
(kes hoolitseks ka meie eakate eest)

ILUSALONGI
(Kaluri tee 5)

ootavad oma endisi ja 
uusi kliente

•  juuksurid (end Viimsi 
haigla ilusalongist)

•  kosmeetik
•  maniküürija-

küünetehnik
•  pediküürija

Üllatus kevadeks: 
tselluliidiravi
Tel 601 67 84

Parimad hinnad, 
usaldusväärne töö, 

soodsad tingimused.

Iga liiki puu- ja 
metallitööd.

Tel 5695 7713.

Inglise kasutatud 
riiete müük 

5. aprillil kell 12
Viimsi 

huvikeskuses

Korstnapühkijate koolitus
Eesti Tuletõrjeliit registreerib soovijaid 
korstnapühkijate koolitusele, mis toimub 
11.-15. aprillini Rakvere Kutsekeskkooli 
ruumidesPiiri 8, Rakvere. 

Soovijatel kaasa võtta tööriided.

Info:
Tondi 1, Tallinn

Tel 67 48 192
e-mail: tuletorjeliit@hot.ee

Kohtumiseni Rakveres!
Eesti Tuletõrjeliit 

LONS KLUBI VIIMSI 
mälestab klubi asutajaliiget 

JAAN KURM’i 
ja avaldab sügavat 

kaastunnet lahkunu omastele.
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OMAAED OÜ
•  Piirde aedade ja väravate valmista mine ja 

paigaldus, haljastustööd.

•  Muru ja istikute istutamine, kiviteede rajamine, 
terasside ja kuuride ehitus, muruniitmine ja aia 
pidev hooldus.

omaaed@hot.ee www.omaaed.ee
Tel 5662 3555 info@omaaed.ee

Korraline hooldus: 
• auto üldise seisukorra kontroll
• õlivahetus, filtrite vahetus
• rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
• klaasipuhastusharjade vahetus
• akude kontroll, hooldus ja vahetus
• jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont
• pidurite kontroll ja remont
• sildade kontroll, 
 reguleerimine ja remont
• amortisaatorite 
 kontroll ja vahetamine
• vedrude kontroll ja vahetamine
• jõuülekande kontroll ja remont
• rehvide vahetus 
 ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont
• summutite kontroll ja vahetus
• katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Tel 600 6295
Muuli tee 12, Viimsi vald

Ostes neli
uut rehvi on

paigaldus tasuta

Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont

Muruniidukite hooldus ja remont
Autoelektritööd

Mootorite remont
Rehvide müük ja paigaldus

Rohuneeme tee 2
Avatud E-R 8.30 - 18.00

L 10.00 - 15.00
tel 6 090 351

e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

Info ja tellimine 
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgenoil.ee

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.


