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Veebruari viimasel päeval 
sõlmisid Galvex Estonia OÜ 
juhatuse liige Kalev Klaar 
ja Viimsi Jaakobi kiriku ehi-
tamise sihtasutuse esindaja 
Lembo Võõsa lepingu, mil-
lega Galvex Estonia anne-
tab sihtasutusele 300 000 
krooni kiriku kellade soeta-
miseks.

Meie ettevõttel läheb praegu küllalt edu-
kalt, seetõttu peame oma kohuseks kaa-
sa aidata ka kultuuri arengule, sõnas 
Klaar. «Mõte toetada kirikuehitust tekkis 
Viimsi vallavalitsuse külaskäigul meie te-
hasesse aasta algul,» lisas ta. 

Muugal tegutsev kuumtsingitud te-
rasplaate valmistav Galvex Estonia tehas 
pakub tööd 170 inimesele. «Enamus 
meie toodangust läheb välisturule, kuid 
ka Eestis kasutatakse meie toodetud te-
raslehti mitmesugustel ehitustöödel, nt 
ventilatsioonitorude ja katusepleki val-
mistamiseks,» märkis Klaar.

Kirikukellad tulevad Soomest
Kaks kirikukella – suurem jämedama 

häälega ja väiksem tavapäraselt peene-
maga – tellitakse Hollandist. Tänapäe-
val enam nöörist kelli mängima ei siku-
tata, selle töö teeb automaatika, kuid 
kellamehe amet saab meil ikkagi olema, 
ütles Lembo Võõsa. Kellamäng võib kõ-
lada ka täistundidel ja näiteks tööpäeva 
lõpus, lisas ta. «Kindlasti kuuleme kella-
mängu pühapäevaste jumalateenistuste 
eel, mis praegu toimuvad Viimsi kodu-
loomuuseumis valmiva kirikuhoone vas-
tas algusega kell 11.30,» rääkis Võõsa. 

Asjakohane automaatika ja tarkvara 
on tellitud Soomest, paigaldab Eesti fir-
ma. Koos kellamänguks vajaliku tarkva-
ra ja paigaldamiskuludega tuleb kellade 
hankel arvestada poole miljoni krooni-
ga, nentis kirikuehituse sihtasutuse nõu-
kogu esimees Vello Vallaste.  

Annetuste tegemine kiriku ehitamise 
heaks hoogustusi oluliselt oktoobris-no-
vembris, mil Eesti Betooniühingu annetu-
sena saime rääkida kiriku kellatorni valmi-
misest, ütles Vallaste. Praegu   ümbritseb 
hoonet ja kirikutorni juba ka Viimsi firma 
Oma Aed OÜ paigaldatud laudkatus. Val-
lavalitsus lubas, et kirikuesised heakorra-
tööd saavad tehtud aprilli keskpaigaks. 

Aasta lõpu seisuga oli sihtasutusele 
laekunud üle nelja miljoni krooni sula-
raha, ütles Vallaste. Kokku läheb uus ki-
rikuhoone maksma u 10 miljonit kroo-
ni. Lisavahendeid nõuavad orel ja sisus-
tus. Suuremad kuluartiklid on valgustid 
(230 000), ventilatsiooniagregaat 
(200 000), siseviimistlus (300 000), val-
ve- ja tulekahjusignalisatsioon (60 000), 
välised heakorratööd (450 000).  

Kirikuhoone leiab aktiivset 
kasutust juba praegu 

Valmivas kirikus peetud jõulujumala-
teenistusel osales üle 500 inimese. Märt-
si alul tähistas EELK Püha Jaakobi Viim-
si Kogudus seal oma 12. aastapäeva. 

Esimesel ülestõusmispühal 16. april-
lil peetakse kirikus Eesti Kirikute Nõuko-
gu oikumeeniline missa, kuhu ETV kaa-
merate ette oodatakse ka riigi- ja valla-
juhte.

Kai Maran

Prangli uueneb
See talv oli Pranglile eriline – saarele 
saabus mullu 12 uut elanikku. Alustas 
tööd pisike lasteaed ja valmis tuletõr-
jeauto garaaž, samuti loodi juurde uusi 
töökohti.

Ka talvise liikluse üle ei saa nurise-
da, helikopterilennud toimuvad regu-
laarselt, sõnas MA Viimsi Saared juht 
Vambola Kahro.  «Prangli tulevikuväl-
javaated on head: vallavalitsusel on 
plaanis hankida järgmiseks talveks hõl-
juk, parema liikluse tagamiseks võima-
likult kiiresti ka uus ja mugav reisijate 
laev, ning renoveerida Leppneeme ja 
Prangli sadamad,» rääkis ta. (VT)  

Vello Vallaste: Rahaliste annetuste kõrval on hoonesse in-
vesteeritud veelgi suurem summa tasuta või suure hinna-
alandusega tarnitud kaupade ja osutatud teenuste näol.  

Esimese suure panuse tegi Energoremont AS, tarnides hoone me-
tallkarkassi rohkem kui 50%-lise hinnaalandusega (võit u 150 000 
krooni).  Akendele tegi samasuguse hinnaalanduse Glaskek AS (u 
200 000) ja betoonile Rudus AS (u 40 000).  Kõik betoonivalu raki-
sed on tasuta kasutada andnud Peri AS (u 60 000). Seinte ja katuse 
laudise värvis tasuta OÜ Viimistluskoda (u 40 000). Eesti Betooni-
ühingu moodustatud konsortsium annetas kellatorni (350 000).  
Ventilatsioonisüsteemi projekteeris ja torustiku paigaldas annetusena 
Remoluft AS (u 70 000).  Kiriku peaukse pani tasuta ette Metus 
Est AS (u 35 000). Katuseristi annetas AS Konesko.               

Wienerberger AS teatas põrandakivide kinkimisest (u 300 000). 

Kivid toob Saksamaalt tasuta kohale Allando Trailways AS.  Katla-
maja gaasiseadmed on lubanud kinkida H. Hanseni Projekt AS (u 
15 000).  Flaierid ürituse tutvustamiseks on annetanud trükikojad 
Prismaprint ja Vaba Maa.

Carlisle’i krahv George W. Beaumont võttis enda peale raha 
kogumise altari, kantsli ja ristimiskivi soetamiseks (u 100 000).  Ra-
hamuret on aidanud leevendada OÜ Maivi ja OÜ Aariber pikaajalis-
te laenudega, kokku 600 000.  

On võimalik, et me ei ole suutnud kõiki annetusi ära tunda, kui 
pole saanud eelnevat hinnapakkumist või muul moel infot kauba/tee-
nuse turuhinna kohta.  Kiriku tegeliku väärtuse väljaselgitamiseks ja 
heategijate jäädvustamiseks palun kõigi asjaomaste ettevõtjate abi.   

* Kõik sulgudes summad on hinnangulised, arvutatud 2002. a koos-
tatud eelarve ja ettevõtjate hinnakirjade või hinnapakkumiste alusel.

SÕNUMID

I Ülestõusmispüha 
jumalateenistus 
toimub 16. aprillil 
kell 11.30 Viimsi 

Püha Jaakobi kirikus 

(valmivas kirikuhoones Pringi 
külas koduloomuuseumi 

Nurme tee 3 vastas).

Saarel alustas tööd lasteaed.

Sarikapärg võeti maha hoone 
kõrgeimalt osalt, aula katuse-
pealselt.

Kooliõuel peeti sarikapidu
Ehitajad ja vallaisad lubasid Viimsi 
keskkooli uue hoone sarikapeol 3. 
märtsil kohalviibijatele, et taas kohtu-
takse samas kohas kooliaasta avaaktu-
sel 1. septembril 2006. 

AS-i Merko Ehitus esindajad rõhu-
tasid, et maja õigeaegsel valmimisel 
on oluline osa kõigil osapooltel, telli-
jal, järelevalvel ja ehitajal. «Anname 
oma parima, et majas 1. septembril 
avaaktust pidada saaks,» sõnas Tõnu 
Toomik.

Viimsi keskooli direktor Leelo 
Tiisvelt sõanas, et koolipere soov on 
tuua uude hoonesse kaasa praeguse 
maja hea loominguline vaim. 

Praegu õpib Viimsi keskkoolis 966 
õpilast, uude majja on oodata ligi 
1200 õpilast.

Vallavolikogu tänane koalitsioon ja 
vallavalitsus on seadnud sihiks panusta-
da uues koolis antava hariduse kvalitee-
dile. «Mis oleks Viimsi arengule veel 
parem kui see, et uuest ja kaasaegsest 
koolimajast saadakse kaasa kvaliteetne 
ja konkurentsivõimeline haridus,» ütles 
vallavanem Urmas Arumäe. «See on 
vundament, millele iseseisvas elus oma 
elumaja ehitada.» (VT)

Ettevõte tegi suurannetuse kiriku 
tornikellade soetamiseks

Valla territooriumil tegutseva ettevõttena on meil siiras rõõm ka omalt poolt kiriku ehitust toetada, sõnas 
Galvex Estonia OÜ esindaja Kalev Klaar (vasakul) annetuslepingu allakirjutamisel vallavalitsuses. Paremal kiri-
ku ehituse sihtasutuse esindaja Lembo Võõsa.

Hoonel ja kellatornil on juba peal Viimsi valla firma Oma Aed OÜ paigal-
datud laudkatus.



President Lennart Meri oli 
suur poliitik, suur looduse-
sõber ja samuti suure huu-
morimeelega isiksus. Hea 
huumorimeel aitas tal läbi 
minna ka raskustest, mis 
seisid ees esimesel taasise-
seisvunud Eesti riigi presi-
dendil. 

Üks esimesi kohtumisi presidendiga oli 
mul rohkem kui kümmekond aastat ta-
gasi, mil Meri külastas endise vene sõja-
väe raketibaasi ala Rohuneemes. Pärast 
ringkäiku baasi territooriumil tagasitee-
le asudes palusin end Miidurannas au-
tost välja lasta, president aga ütles: «Viin 
su vallamajja», ja andis autojuhile käsu 
pöörata Aiandi teele. Ees sõitev turvaau-
to suundus aga linna poole üle Miidu-
ranna raudteeülesõidu, mispeale presi-
dent Meri naeratas ja ütles: «Said väike-
se ninanipsu!» Vallamaja ette jõudsime, 
presidendi auto ees ja turvaauto taga.    

27. mail 1993 sõitsime presidendi ja 
kaitseminister Andrus Öövliga Naissaa-
rele piirivalvekordonit avama. Algul käi-
sime  meremiinide laos, mis oli venelas-
te kontrolli all. Väravas käskisid valvu-
rid kõigil suitsupakid ja tikutoosid laua-
le laduda. President aga ei pannud, kin-
nitades, et temal on välgumihkel ja et 
seda ta miinilaos ei kasuta. Asja arutati 
ja ülemused lubasid meid sisse. Pärast 
miiniladu sõitsime sõjaväe veoautoga 
lõbusalt edasi vabanenud piirivalvekor-
donisse, mida presidendile tutvustav 
Öövel kandis talle ka ette, et selles kül-
jes on piir Eesti kontrolli all. Seejärel 
taas laevale, mis oli tulnud Naissaare 
põhjatippu ja kuhu pidime jõudma väi-
kese kummipaadiga. Kui presidendi paat 

alustas laevalt väljasõitu, hakkas moo-
tor keset merd tõrkuma ja seiskus het-
keks. Laeva kapten läks hirmust siniseks 
– et mis juhtub siis, kui paadimootor 
seiskub ka tagasiteel laevale, mil paadis 
on president koos abikaasaga. Kõik la-
henes õnneks hästi ja paat koos reisija-
tega jõudis kenasti tagasi laeva juurde. 
Laevas paluti kõik kohvilauda. Naissaa-
re vanem R. Peets tõusis kitsas ruumis 
laua tagant püsti ja ütles: «Härra presi-
dent, pugege läbi!»  President Meri aga 
vaatas Peetsi poole ja vastas, et Eesti 
president ei poe mitte kunagi! Peets 
kahvatas, Meri naeratas, mina püüdsin 
selgitada ...

Juunis 1994 külastas president Lai-
doneri mõisa koos Poola presidendi Lech 
Walesaga. Mõisast väljumisel pidid pre-
sidendid rangete turvameetmete järgi 
kohe pöörama paremale autode juurde, 
Meri aga võttis Walesal käest ja läks va-
sakule värava juurde kogunenud Viim-
si rahva juurde, keda hoidis usinasti 

eemal politsei. Meri suundus koos Wa-
lesaga rahva sekka ja ütles: «Me tahame 
ka rahvaga rääkida.» See sündis, ja mõ-
lemad presidendid soovisid meile edas-
pidiseks kõike head.

1. septembril 2000 saabus uue koo-
liaasta aktusele Püünsi koolis ootama-
tult ka president Meri, kes kõiki tervitas 
ja rõõmsalt koolikella helistas.

Minu viimane kohtumine Meriga oli 
novembris 2004, kui korjasin allkirju 
Viimsi metsade kaitseks. Sattusin presi-
dendipaariga juhuslikult kokku Viimsi 
Marketis. Palusin ka neilt allkirja. Presi-
dent ütles, et annab allkirja sealsamas, 
ja palus autost paberid tuua. «Mets on 
meie ühine vara, mida tuleb kaitsta,» sõ-
nas president ja andis koos abikaasaga 
oma allkirja sealsamas kassa juures. 

Ants-Hembo Lindemann,
Viimsi esimene 

taasiseseisvumisjärgne vallavanem,
vallavolikogu liige
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Toimetus ootab kaastöid ja 
reklaame 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.

Toimetusel on õigus kirju ja teisi 
kaastöid nende selguse huvides 
toimetada ja lühendada.

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v.a riigipühad. Detsemb-
rinumber ilmub tavapäraselt en-
ne jõule. 

Peatoimetaja  Kai Maran
                       tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium: 
Urmas Arumäe, Anne Velliste, 
Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas ja 
Sven Harjo.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus.
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Tänane koalitsioon on üheks val-
la prioriteediks seadnud laste-
aiakohtade defitsiidi vähenda-

mise. Jaanuaris oli vallas järjekorras 
231 nelja- kuni kuueaastast ja 394 
kuni kolmeaastast last. Arvestades 
suurenevat sündimust – mullu 157 
last –, pole lasteaiakohtade defitsiidi 
iseeneslikku vähenemist ette näha. 
Nende probleemide lahendamiseks 
on meil kavas tänavu koostada tee-
maplaneering, kus analüüsitakse las-
teaedade, vanurite päevakeskuste, 
mänguväljakute ja spordiplatside va-
jadust ja võimalikke asukohti. Vallava-
litsus on otsustanud alustada koolieel-
sete lasteasutuste arengukava välja-
töötamist, et analüüsida lasteaiakoh-
tade vajadust pikemas perspektiivis.

Millised on teed ja võimalused, 
et lapsevanem saaks kasutada oma 
õigust kohale lasteaias ning vallava-
litsus võiks öelda: oleme taganud 
Viimsi valla lastele lasteaiakoha? 
Näeme siin mitmeid võimalusi. Jät-
kame eelmise vallavalitsuse alusta-
tud koostööd erasektoriga, sõlmides 
nendega koostöölepingu ning ostes 
meie lastele lastehoiuteenust. 

Kuu aega tagasi sai koolitusloa 36-
kohaline lasteaed ja vallavalitsus on 
sõlminud lepingu neilt teenuse ostmi-
seks. Lähiajal valmib sama suur era-
lasteaed Viimsi aleviku servas, seegi 
peab pakkuma leevendust lasteaia-
kohtade defitsiidile. Veebruaris otsus-
tas vallavalitsus algatada detailplanee-
ringu Soosepa elurajoonis, kus detail-
planeeringu kehtestamisel tekib ehi-
tusõigus 90-kohalise lasteaia rajami-
seks. Vald ise on ehitamas Randvere 
külla 86-kohalist lasteaeda ja külakes-
kust, kus leiavad endale ruumid ka va-
nurite päevakeskus, perearstipunkt 
ning noortekeskus. Otsime võimalust 
kasutada vabanevat Viimsi keskkooli 
maja lasteaiateenuse osutamiseks, 
kuid kas see meil õnnestub, sõltub lä-
birääkimistest maja omanikega.

Riik on ette valmistanud nn las-
tehoiu teenuse eelnõu, mille järgi 
võib litsentseeritud lapsehoidja võtta 
tingimuste olemasolul enda hoida 
kuni kaheksa last. Kutsume kodus 
olevaid noori emasid jt aktiivseid 
inimesi seda võimalust kasutama. 
See teenus võimaldab nii elatist tee-
nida kui ka samas oma last kasvata-
da. Vallavalitsus on seda võimalust 
juba kasutamas – Prangli saarel on 
ülalnimetatud lastehoiu teenus edu-
kalt rakendunud.

KUUJUTT

Endel Lepik
abivallavanem

Alusharidusest

President Meri 1. septembril 2000 Püünsis.

Perekond Meri ettepanekul kohtu-
sid Viimsi vallavanem Urmas Aru-
mäe ja abivallavanem Haldo Ora-

vas president Lennart Meri pereliikme-
tega Rohuneemes, et postuumselt üle 
anda Lennart Merile 10. jaanuaril 2006. 
a omistatud Viimsi aukodaniku tiitel ja 
rinnamärk. 

Vallavanem meenutas Lennart Meri 
suurt panust eestimaalaste ja seeläbi ka 
viimsilaste kodanikuidentiteedi kujun-
damisele. Külalisteraamatusse jäid val-
lavanem Urmas Arumäelt read: «Suur-
mees on läinud. Täname saatust, et sai-
me temaga koos olla.»

President Merile omistatud Viimsi 
valla aukodaniku märgi ja tänukir-
ja andis Helle Merile tema kodus 
Rohuneemes üle vallavanem Ur-
mas Arumäe.

Lennart-Georg Meri
(29.3.1929 – 14.3.2006)

Lennart Meri sündis 29. märtsil 1929 Tal-
linnas Eesti diplomaadi ja hilisema Shakes-
peare’i tõlkija Georg Meri perekonnas. 
Koos perekonnaga lahkus ta varakult Ees-
tist ning on pidanud üheksa korda kooli ja 
neli korda keelt vahetama.  

Eesti okupeerimine Nõukogude Liidu 
poolt tabas perekonda Tallinnas. Aastal 
1941 küüditati perekond koos kümnete tu-
handete saatusekaaslastega Siberisse. Pe-
rekonnapead lahutati perekondadest ja su-
leti kontsentratsioonilaagritesse, kus vähe-
sed ellu jäid. Kaheteistaastaselt alustas 
Lennart Meri tööd  metsatöölisena. Ta on 
olnud ka kartulikoorija ja metsaparvetaja. 

Meride perekond jäi ellu ja jõudis ta-
gasi Eestisse, kus Lennart Meri lõpetas 
1953. aastal Tartu Ülikooli ajaloo eriala 
cum laude. Ta leidis tööd Eesti vanimas, 
Vanemuise teatris dramaturgina ning see-
järel Eesti ringhäälingus kuuldemängude 
toimetajana. 

Aastal 1958 ette võetud retkest Kesk-
Aasiasse Tjan-Šani mäestikku ja vanadesse 
islamikeskustesse Karakumi kõrbes kirjutas 
Lennart Meri oma esimese raamatu, mille 
lugejad soojalt vastu võtsid. Veerand sa-
jandi vältel matkas ta endise Nõukogude 
Liidu kõige raskemini ligipääsetavates piir-
kondades, kus teda paelusid väikerahvaste 
kultuurid ning Siberi avastamise ja koloni-
seerimise ajalugu. Reisidest sündinud raa-
matuid on tõlgitud tosinasse keelde. 

Nõukogude Liidus keelatud film «Lin-
nutee tuuled» (koostöös Soome ja Ungari-
ga) sai New Yorgi filmifestivalil hõbemeda-
li. Soome koolides on tema filme ja tekste 
kasutatud õppematerjalina. 1986. a valis 
Helsingi Ülikool Lennart Meri oma audok-
toriks. 1963. aastal sai Lennart Meri Eesti 
Kirjanike Liidu liikmeks, kaheksakümnen-
datel aastatel valis Soome Kirjanike Liit ta 
oma auliikmeks. Reiside vahel tõlkis Len-
nart Meri Remarque’i, Graham Greene’i, 
Vercorsi, Boulle’i ja Solženitsõnit. Kõige 
tuntumaks sai tema raamat «Hõbevalge».

Aastal 1988 asutas Meri valitsusvälise 
Eesti Instituudi kultuurisidemete arendami-
seks läänega ja noorte suunamiseks välis-
maale. Toona rajatud kultuuriesindused 
Kopenhaagenis, Stockholmis, Londonis, 
Bonnis, Pariisis ja Helsingis täitsid saatkon-
dade funktsioone ja said ametlikeks suur-
saatkondadeks 1991. aasta augustis, kui 
demokraatlik lääs taastas diplomaatilised 
suhted Eesti Vabariigiga.

Diplomaatiliste suhete taastamise ak-
tidele kirjutas Lennart Meri alla juba välis-
ministrina. Välisministrina pidi ta kõige-
pealt looma välisministeeriumi, kutsuma 
tööle õppimisvõimelisi noori, kujundama 
kindla suhtluskanali välisriikidesse ja sa-
mas esindama Eestit olulisematel rahvus-
vahelistel konverentsidel. 

Pärast lühikest teenistust suursaadiku-
na Soomes aastal 1992 valiti Lennart Meri 
Eesti Vabariigi riigipeaks. Meri vannutati 
ametisse 6. oktoobril 1992. 1996. aasta 
20. septembril valiti Lennart Meri teiseks 
ametiajaks EV presidendiks. 

Lennart Meri oli valitud Kalevala Seltsi 
välisliikmeks ja Soome Kirjanduse Seltsi 
kirjavahetajaliikmeks, Euroopa Teaduste ja 
Kunstide Akadeemia ning Kommunismi-
ohvrite Mälestusfondi rahvusvahelise nõu-
kogu juhatusse, samuti Parlamentidevahe-
lisse Antisemitismivastasesse Nõukokku. 

Ta oli ka Eesti Kineastide Liidu ja Eesti 
PEN-klubi liige, kodukaunistusaasta, keele-
puhastusaasta, Tartu Ülikooli sihtasutuse 
ja Viimsi Jaakobi kiriku ehituse patroon. 

Meri oli Coudenhove-Kalergi Euroopa-
auhinna ja Liberaalse Internatsionaali au-
hinna laureaat, mitmete riikide ordenite 
kavaler ja valitud detsembris 1998 aasta 
eurooplaseks. 

2001. aastal valiti Lennart Meri Eesti 
Teaduste Akadeemia akadeemikuks. Ta oli 
Eesti Vabariigi valitsuse esindaja Euroopa 
Liidu Tulevikukonvendis 2002-2003.

Viimsi valla kaastundeavaldus
Viimsi vald leinab kauaaegset Eesti Vabariigi 
presidenti Lennart Merit.
Kultuuritegelane, diplomaat ja poliitik Lennart 
Meri kodu oli Viimsis ja ta oli Viimsi valla au-
kodanik.
President Lennart Meri panust Eesti arengusse, 
eriti aga väikese Eesti suureks tegemisele vä-
lismaal, on raske üle hinnata.
Lennart Meri jääb igavesti viimsilaste süda-
messe.
Meie sügav kaastunne Lennart Meri omastele 
ja Eesti rahvale.

Aarne Jõgimaa Urmas Arumäe
Viimsi vallavolikogu esimees Viimsi vallavanem

Mälestame sügava kurbusega kiriku ehituse 
patroon president Lennart Meri.

Viimsi Jaakobi kiriku kogudus

Lahkunud presidenti 
meenutades

Lennart Meri mälestuseks Viimsi valla-
valitsuses avatud kaastunderaamatust: 

On lahkunud tark juht, 
jõu line isiksus, aus inime-
ne. 
Sügav kaastunne pere-
konnale, lähedastele, 
sõpradele, kogu eesti 
rahvale.

Viimsi keskkooli nimel 
Leelo Tiisvelt

Mälestame toredat ja väga meeldivat inimest. 

Viimsi politseinike nimel Sven Arop

Sügav kaastunne väikesele Karl-Lennart Merile ja teistele pereliik-
metele kalli vanaisa ja lähedase inimese kaotuse puhul.

Püünsi põhikooli kodutütred ja noorkotkad
Püünsi põhikooli kodutütarde juht Viivi Jõgisu
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Valla kõrgemad autasud 
Viimsi Valla Vaalad said 
23. veebruaril peetud voli-
kogu esimehe vastuvõtul 
õpetaja Elle Toper ja eriva-
jadustega laste õpetajad 
Lea Kalm, Aino Tänav ja 
Aet Urbas.

Elle Toper on Viimsi keskkooli klassiõpe-
taja, kes andnud olulise panuse keskkoo-
li juba firmamärgina tuntuks saanud 
teatri- ja lavalembusele. Ta on juhenda-
nud kooli mudilaskoori ja soliste juba üle 
20 aasta ning algklasside näiteringi tööd 
kümme aastat. 

Viimsi lasteaia Piilupesa sobitusrüh-
ma õpetajad Lea Kalm, Aino Tänav ja 
Aet Urbas pälvisid tunnustuse erivaja-
dustega laste tulemusliku teenindamise, 
integreerimise ja õpetamise eest.  

«Sobitusrühmas on väga oluline 
meeskonnatöö ja koostöövõrgustiku ole-
masolu, sinna kuuluvad peale õpetajate 
ja lapsevanema ka logopeed, psühholoog, 
erialaspetsialistid, vajadusel ka valla las-
tekaitse töötaja,» sõnas MA Viimsi Laste-
aiad juhataja Aina Alunurm. Erikohtle-
mist vajavad tegelikult nii eriti andekad 
kui puudega või eri keele- ja kultuurirüh-
ma kuuluvad lapsed, selgitas Alunurm. 
Lea, Aino ja Aet on erivajadustega laste-
ga tegelenud aastaid, kõigile lastele on 
loodud individuaalne õppeprogramm.

Viimsi Valla Vaal on valla autasu, mi-
da võidakse anda Eesti kodanikele või 
välismaalastele, samuti juriidilistele isi-
kutele, Viimsi vallale osutatud eriliste 
teenete eest. Vaal on väikeskulptuur, mil-
le dolomiidist valmistatud alusele on 
paigutatud pronksist valmistatud vaala-
kuju. Väikeskulptuuri dolomiidist aluse 
küljele kinnitatakse tahvel, millele kirju-
tatakse autasu saaja nimi ja andmise 
aasta. (VT)

Viimsi kõrgemad autasud 
läksid õpetajatele

Viimsi koduloomuuseumis 
sai 4. märtsi hommikupooli-
kul taas kokku paarküm-
mend koduloohuvilist. Ini-
mesi oli tulnud kohale valla 
eri küladest ja alevikest 
ning ka Tallinnast. 

Koduloomuuseumi töötaja Alar Mik an-
dis kokkutulnutele lühiülevaate MA 
Viimsi Muuseumide ja selle eelkäijate 
ajaloost läbi aastakümnete. 

Püha Jaakobi koguduse õpetaja Erk-
ki Juhandi tutvustas Viimsi Kultuuriloo 
Seltsi tänaseid tegemisi ja tulevikuplaa-
ne. Jaan Tagaväli rääkis sellest, kuidas 
koduloohuviliste koostegevus võiks jät-
kuda. Järgnenud mõttevahetuses said 
kokkutulnud teha oma ettepanekud eda-
sise tegevuskava kohta. Oluliseks huvi-
objektiks kujuneb kindlasti Viimsi pool-
saare, Naissaare, Prangli, Aksi, Aegna, 
Kräsuli jt väiksemate lähisaarte igakülg-
ne temaatika. Kuna osa inimesi on ko-
dulooharrastusega alles alustamas, siis 
pakuti üheks tegevussuunaks koolitust 
ja juhendamist. 

Selgus, et paljud kokkutulnud on 
mitmendat põlve viimsilased, siin on ela-
nud juba nende vanemad ja vanavane-
mad. Mõned inimesed rääkisid, et nen-

de esivanemad on Viimsi kandis elanud 
juba vähemalt kuus põlvkonda, kui mit-
te rohkem. Seepärast hakatakse kindlas-
ti tegelema suguvõsade uurimisega. 
Koosolijaile jagati välja blanketid, kuhu 
saab kirjutada andmed oma teadaoleva-
te esivanemate kohta. Hiljem kogutakse 
need täidetud blanketid kokku ning 
koostatakse ülevaade Viimsi koduloohu-
viliste nö juurtest.

Kogunemised hakkavad edaspidi toi-
muma vestlusringidena. Igaks koosole-
kuks valitakse kindel teema ning keegi 
teeb selle kohta ettekande. Pärast seda 
on osalejail võimalik esitada küsimusi 
või ettekannet omalt poolt täiendada. 

Kõlama jäi mõte, et kokkusaamised võik-
sid toimuda regulaarselt iga kuu esime-
sel laupäeval. Suvekuudel tuleb kogune-
mistele tõenäoliselt vaheaeg. 

Mõte ühendada Viimsi koduloo- ja 
ajaloohuvilisi ei ole uus. Umbes 15 aastat 
tagasi tegutses teatavasti Viimsi Muinsus-
kaitse Selts, mille kunagise tegevuse koh-
ta teavad praegused koduloohuvilised pa-
raku vähe. Seepärast ootame huviga en-
da hulka  inimesi, kes on Viimsi Muinsus-
kaitse Seltsi tegemistes kaasa löönud. 
Kindlasti on oodatud ka kõik teised kodu-
kandi ajaloost huvitatud inimesed.

Jaan Tagaväli

Viimsilaste 
koduloohuvi 
kogub hoogu

Aino Tänav (vasakult), Lea Kalm ja Aet Urbas rõõmustavad koos lasteaia juhataja Aina Alunurmega edu üle.

Igaüks meist 
on andnud 

oma panuse 
iseseisvusse 

Kaheksakümne kaheksa aasta 
jooksul on meie väike riik näi-
nud nii valu ja vaeva kui ka 

õnne ja rõõmu. Meie inimeste vap-
rus ja ühtekuuluvustunne aitasid 
meid läbi võõra võimu all elatud 
aastastest, meie tegusus ja visadus 
on meid aidanud oma riiki uuesti 
üles ehitada.

Mulle tundub, et tänapäevases 
kiires argirütmis kipume unustama 
seda ülevat tunnet, mis aitas Eesti 
riigil taassündida ja mida kogesime 
Balti ketis kätest hoides või öölaulu-
pidudel lauldes. Eks meil igaühel 
olid hetked, mil omal viisil Eesti taas-
iseseisvumisse panustasime. Vaada-
tes kas või kaasaelamist meie sport-
laste saavutustele olümpiamängudel, 
tuleb nentida, et kadunud see tunne 
siiski ei ole. Pigem hõõgub see eest-
lase pealtnäha kinnise rinna sees ja 
lahvatab siis, kui tõesti vaja on. Usun 
siiralt, et enamus meist mõtles olüm-
pianädalal, et eestlane olla on uhke 
ja hää. 

Ka Viimsi rahva tegemised on 
osake Eesti ajaloost. Viimsi valla asu-
tamisel 26. jaanuaril aastal 1919 oli 
siin 1258 elanikku. Nüüd elab Viim-
sis üle 12 000 inimese. Oleme üks 
elujõulisemaid ja kiiremini arene-
vaid valdu. Rahvarohkus ja kiire 
areng toob endaga kaasa nii rõõmu 
kui ka muret.

Tänapäeva rahutus maailmas 
on üks olulisemaid asju turva-
lisus. Kõik me ju soovime par-

gis segamatult jalutada, lapsi muret 
tundmata õue mängima saata ning 
koju tulles leida selle eest puutumatu 
ja soojana. Anname endast parima, 
et Viimsi vald oleks selline turvaline 
koht. Lisaks koostööle professionaal-
sete korrakaitsjatega loodame leida 
ka hakkajaid viimsilasi, kel on huvi 
ja tahet osaleda vallaelanikest abipo-
litseinike formeeringus. Samas soo-
vin kõigile viimsilastele südamele 
panna: vaadake enda ümber ringi ja 
olge tähelepanelikud, sest ka kodani-
ke valvsus aitab tagada rahulikku 
õhkkonda siin poolsaarel.

Ülioluline on säilitada meie mit-
mekesine looduslik elukeskkond. 
Püüame omalt poolt panustada sel-
lesse looduskaitsealade rajamisega 
ja uute puhkealade planeerimisega. 
Samuti püüame hoida oma koduko-
ha puhtana, ka see on asi, millesse 
igaüks meist saab anda oma panuse.

Olen kindel, et enamus teist nõus-
tub sellega – lastes seisneb meie tule-
vik. Rääkige neile sellest maast, kus 
nad elavad ja meie rahvast. Andke 
lastele edasi oma teadmisi ja tõekspi-
damisi, õpetage neile oma oskusi, 
sest teie olete suures osas need, kes 
oma lastele eluks vajaliku pagasi an-
navad ja seeläbi meie riigi tulevikku 
kujundavad.

Vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa 
vabariigi aastapäeva kõnest 23. veeb-
ruaril huvikeskuses. 

JÄRGMINE 
KOKKUSAAMINE 

toimub 
laupäeval, 1. aprillil 

algusega kell 11 
koduloomuuseumis 

Pringi külas, 
Nurme tee 3. 

Teema: Viimsi 
paikkonna ajalugu 

trükisõnas
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10. märtsil pani Viimsi Et-
tevõtlike Daamide Assot-
siatsioon (VEDA) Laidoneri 
muuseumis aluse uuele tra-
ditsioonile, kuulutades esi-
tatud viie nominendi seast 
välja Viimsi aasta naise.

«Tahan öelda kõigile naistele, et kõige 
tähtsam on hea enesetunne ja usk selles-
se, mida teed,» sõnas Leelo Tiisvelt Lai-
doneri muuseumis õnnesoove vastu võt-
tes.  

Soovisime tunnustada naisi, kes läbi 
oma sisemise tasakaalu ja harmoonilise 
maailmavaate suudavad olla innustavaks 
eeskujuks, rääkis VEDA president Meri-
ke Immato. «Aasta Naise nominendid on 
julged ja otsusekindlad naised, kellele elu 
on õpetanud võimet ja oskust lisaks õn-
nele toime tulla ka mõõnaperioodidega, 
jäädes ikka sama väärikaiks, mõistvaiks 
ja säravaiks,» lausus ta.

Tiisvelti esitasid aasta naise 
nominendiks Viimsi keskkooli õpetajad. 
«Leelo on südamlik, vastutulelik ja tähe-
lepanelik traditsioone austav inimene, 
kes hindab eetilisust ja töökust nii endas 
kui teistes,» seisab toetuskirjas. Leelo 
Tiisvelti peres kasvab kolm last. Viimsi 
valda asus ta elama 1981. aasta sügisel, 
mil tuli tööle Viimsi keskkooli eesti kee-
le ja kirjanduse õpetajaks. Tema klassi-
juhatajakäe all on lõpetanud Viimsi kesk-
kooli kaheksas lend. Lauluhuvilisena on 
Tiisvelt laulnud kooli segakooris, Püha 
Jaakobi koguduse kammerkooris ning 
teinud kaasa paljudes kooliteatri muusi-
kaliprojektides. Tema eestvedamisel kor-
raldati Viimsi keskkoolis ligi kümme aas-
tat iga-aastaseid aastalõpuballe ka valla-
rahvale. 

Rohkem kui kümme aastat tagasi pa-
ni Leelo aluse Viimsi kooliteatrile. «Esi-
mene etendus, kuhu kutsusime publikut 
ka väljastpoolt kooli, oli 1992. a lõpul  
«Lumekuninganna»,» meenutab Leelo. 
«Selle lavastasin veel mina, aga siis koh-
tusime Külli Talmariga ja Maido Saare-
ga, ning nii need suuremad asjad tule-
ma hakkasid.» 

Tänaseks on Viimsi kooliteatrist väl-
ja kasvanud palju tuntud näitlejaid ja 
lauljaid, samuti vilistlaste näitetrupp 
«What?-Theatre?»  Tuntust väljaspool 
valdagi hakkas kooliteater koguma su-
velavastusega «Taevane põrgu» 2000. 
aastal. Etenduse laulusõnad kirjutas Lee-
lo Tiisvelt, ta on koostanud ka paljud 
kooli luulekavad. 

Leelo on töötanud ka Viimsi huvikes-
kuse tegevdirektorina ja kooli huvijuhi-
na. Viimsi keskkooli juhib ta juba teist 
ametiaega,  alates 2000. aastast. «Selle 

aja jooksul on ta suutnud anda uue sisu 
kogu koolile ja loonud hea meeskonna, 
kelle eesmärgiks on kasvatada õnnelik-
ke ja elus hästi toime tulevaid kodanik-

ke,» kirjutavad õpetajad. Leelo Tiisvelt 
on teist korda valitud vallavolikogu liik-
meks, eelmises volikogus juhtis ta hari-
dus- ja kultuurikomisjoni tööd. Leelo 
kuulub ka Viimsi Teataja toimetuskollee-
giumisse.

Tiitli saanule jääb VEDA poolt mäles-
tuseks kunstnik Anneli Tammiku valmis-
tatud rinnanõel.  Nominentidele üle an-
tud kaunid lillebuketid seadsid VEDA 
liikmed Hille Kangro ja Pille 
Ristlaan,  õhulised õlasallid valmistas 
moekunstnik Ene Lill Bottega kunstiatel-

jeest. SPA Viimsi Tervis juht Peeter Kukk 
kinkis aasta naisele päeva SPA-s ja Lions 
esindaja Ain Süld andis koos lillekimbu-
ga üle ka kutse Lions heategevuslikule 
kevadkontserdile. Vallavalitsuse aren-
dusnõunik Enno Selirand kinkis VEDA 
presidendile liivakella, et aja jooksul 
võiksid tekkida uued kaunid ideed. 

Üritust toetasid Viimsi vallavalitsus, 
Laidoneri muuseum, SPA Viimsi Tervis, 
Grape, Viimsi Lions LC ja Bottega kuns-
tiateljee.

Kai Maran

Viimsi Aasta Naine 2005 on Leelo Tiisvelt

Õhkõrna õlasalli ja lillekimbu andsid Leelo Tiisveltile üle VEDA esindajad Ene Lill (vasakult) ja Merike Immato.

Vald moodustas 
kriisikomisjoni  
Hädaolukorraks valmisoleku seaduse 
kohaselt on kriisikomisjoni moodusta-
mine valla tasandil kohustuslik, kui 
omavalitsuse territooriumil elab üle 
50 000 elaniku. Viimsi vallavalitsus 
pidas seda otstarbekaks ka väiksema 
elanike arvu puhul, ja moodustaski  
veebruari algul valla kriisikomisjoni. 

Kriisikomisjoni esimees on vallava-
nem Urmas Arumäe, komisjoni kuulu-
vad vallavalitsuse liikmed, ametite ju-
hid, külavanemad ja võrguvaldajad. 
Komisjoni tööst võtavad osa valla arst, 
Pirita-Viimsi konstaablijaoskonna ko-
missar ja suure ohuga ettevõtete esin-
dajad. Esmaülesanne on Viimsi valla 
riskianalüüsi koostamine, ütles abival-
lavanem Toivo 
Kratt (pildil).

«Vallas esine-
vate ohuallikate 
kaardistamisega 
tehti algust juba 
2004. aastal, 
kuid tänaseks on 
küsitlusandmed 
aegunud ja vaja-
vad uuendamist, 
millega ka tegeldakse,» ütles Kratt. 
«Riskianalüüs sisaldab ka valla häda-
olukorra- ja kriisikava. Moodustada 
tuleb kriisireguleerimismeeskond. 
Heameel on tõdeda, et on tekkinud 
konstruktiivne koostöö sisekaitseaka-
deemia diplomandi Alor Kasepõlluga, 
kelle diplomitöö teemaks on Viimsi 
valla hädaolukorra plaani koostami-
ne.» 

20. märtsil kogunes valla kriisiko-
misjon arutama valmisolekut juhuks, 
kui õlireostus jõuab merelt randa. 
Arumäe sõnul on vald valmis Põhja-
Eesti päästekeskuse töötajaile vajadu-
sel pakkuma igakülgset abi – staabi-
ruume,  töövahendeid jm vajalikku. 
(VT)

Tallinn sai HOL-i liikmeks
Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) 
võttis ühehäälselt Tallinna linna vastu 
HOL-i liikmeks. Tallinna esindajaks lii-
du juhatusse valiti 22. veebruari üld-
koosolekul linnavolikogu esimees Too-
mas Vitsut.

«Tihedam koostöö naaberomavalit-
sustega on kasulik kõigile osapooltele, 
seda on näidanud kas või kehtivad lep-
ped ühistranspordi korralduses,» ütles 
Vitsut. 

HOL-i juhatuse liikme,  Viimsi val-
lavanema Urmas Arumäe sõnul on 
koostöö naabrite vahel alati oluline. 
«Meil on Tallinnaga ühine mure Pirita 
suuna transpordiga,» sõnas Arumäe. 
«Samuti on meie ühiseks murelapseks 
linna ja valla piiri mööda kulgev raud-
tee, mis ühendab sisuliselt Miiduranna 
ja Muuga sadamaid ja mida mööda 
veetakse naftasaadusi. Meri ühendab 
meid samuti – nii oma rõõmude kui ka 
muredega.» (VT)

SÕNUMID

Viimsi vallavolikogu otsus-
tas 14. veebruari istungil 
võtta menetlusse Rohunee-
me maastikukaitseala asu-
tamise. Seda harvaesineva 
üksmeelega, kus kõik ko-
halviibinud volikogu liik-
med hääletasid kaitseala 
asutamise poolt.

Viimsilased andsid aasta lõpus maasti-
kukaitseala loomiseks üle tuhande all-
kirja. 20. jaanuaril tegime vallavolikogu-
le ja vallavalitsusele ettepaneku algata-
da Rohuneeme maastikukaitseala loomi-
se menetlus. 

Rohuneeme mets Rohuneeme, 
Püünsi ja Kelvingi külade vahel on häs-
tisäilinud massiiv, mille keskosas kahjuks 
veel alles kunagise raketibaasi varemed. 
Usutavasti teavad kõik viimsilased, et 

kõnealuse, ligi 200 hektari suuruse maa-
ga on tehtud sobinguid, mille tagajärjeks 
võinuks olla selle kasutamine ainult tea-
tud grupi huvides. 

Rohuneeme looduskaitseala loomi-
ne on meie kõigi huvides. Nii säilitame 
looduslähedase metsa ning seal elavad 
arvukad loomad ja linnud. Säilitame 
omapärase vahelduva metsakoosluse, 
mis on vajalik ka meie kasinate põhja-
veevarude säilimiseks. Tulevase maasti-
kukaitseala piiranguvööndis, endise ra-
ketibaasi alal, on piisavalt ruumi spordi- 
ja puhketegevust toetavate rajatiste 
jaoks. Siin on ruumi ka loodusharidus-
keskusele, mida hakkaksid külastama 
meie oma ja küllap ka teiste koolide õpi-
lased.

Täname kõiki, kes üleskutsele oma 
allkirja andes pidasid tähtsaks meie loo-
duspärase elukeskkonna säilimist.   

Ants-Hembo Lindemann, 
vallavolikogu keskkonnakomisjoni liige

Jüri Martin, 
akadeemik

APRILLIKUU 
KULTUURIKALENDER 

1.-30. aprill – Raamatunäitus 
«Kodu kauniks, aed ilusaks». 
Viimsi raamatukogus

2. aprillil kell 12 – Viimsi val-
la laste lauluvõistlus «Laululaps 
2006». Viimsi huvikeskuses

3.-30. aprill – Raamatunäitus 
«Nalju läbi aegade». Prangli 
raamatukogus

16. aprillil kell 11.30 – 1. 
ülestõusmispüha liturgiline ju-
malateenistus ja ETV otseüle-
kanne. Jutlust peab EELK pea-
piiskop Andres Põder. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. aprillil kell 20 – «Cafe 
Night», esineb ansambel Ära. 
Viimsi noortekeskuses

29. aprillil – Tsirkuseetendus 
lastele. Viimsi huvikeskuses

Info: Ott Kask, valla kultuuri-
töö koordinaator. Tel 606 6866, 
e-post ott.kask@viimsivv.ee

Tulevane maastikukaitseala säilitab Rohuneeme metsade liigirikkuse.

Rohuneeme peab saama 
maastikukaitsealaks

AASTA NAINE 2005 
NOMINENDID

• Helja Aas 
• Hilja Hallaste 
• Mari-Ann Kelam 

• Leelo Tiisvelt
• Reet Varik



Viimsi vallavalitsuse ehitus-
ameti ehitusjärelevalve ins-
pektor informeeris eelmisel 
nädalal vallavalitsust eba-
seaduslikust ehitustegevu-
sest Kordoni teel. 

Asjaga lähemalt tutvunud, tegi vallava-
nem ehitusametile ülesandeks ehitus-
tööd kohe peatada. Selgus, et ehituste-
gevuseks ei puudu mitte üksnes ehitus-
luba, vaid pole ka kehtestatud detailpla-
neeringut. Viimsi Teataja küsis vallava-
nemalt, mis saab edasi.

Vallavanem Urmas Arumäe: «Tuleb 
tõdeda, et osa  arendajaid on üsna hä-
bematuks muutunud. Antud juhul on 
maa omanikuks Tõnis-Gert Trell, kes 
omandas selle kinnistu eelmise aasta lõ-
pus. Enne seda oli omanikuks ja ka pla-
neeringu tellijaks Simus Kinnisvaraaren-
duse OÜ. Ehitamist korraldab Urmo Al-
lika – kas äriühingu kaudu või ei, ei os-
ka hetkel öelda. 

Väidetavalt on sama isikuga olnud 
sarnaseid probleeme ka varem. Varase-
maid aegu mäletavate isikute sõnutsi 
võib selline nahhaalne käitumine olla 
tingitud kogemusest, kus eelmised või-
muesindajad kaitsesid ühtede või teiste 
arendajate huve; teatakse isegi konk-
reetseid juhtumeid, kus võimulolijad 

keelasid ametnikel  seaduserikkujatele 
näiteks trahvi määrata. Teatud arenda-
jaid koheldi nagu pühasid lehmi. Selli-
sel praktikal on nüüd lõpp – seaduse ees 
on kõik võrdsed. 

Seadus ütleb, et ehitusloata ehk siis 
õigusliku aluseta ehitise omanik peab 
selle ehitise lammutama ettekirjutusega 
määratud tähtpäevaks. Kavatseme selle 
tähtpäeva kindlaks määrata vallavalitsu-
se 31. märtsi istungil või otsustada trah-
vi kasuks. 

Ebaseaduslik või kooskõlastamata 
tegevus on toimunud ka trasside ehita-
misel ja üks konkreetne juhtum on prae-

gu  lahendamisel. Nii võib juhtuda, et 
inimesed ostavad arendajatelt kinnistu, 
kuid maja valmimisel ei saa selle kasu-
tusluba, sest ebaseaduslikke kommuni-
katsioone ei ole võimalik vee- ja kanali-
satsioonivõrku ühendada. Seadust rik-
kunud arendaja/ehitaja on aga oma ra-
ha liitumise eest saanud ja pühib käed 
puhtaks. Kutsun inimesi olema selles 
osas väga valvsad ja konsulteerima en-
ne kinnistu müüjaga lepingu sõlmimist 
vallaametnikega, selgitamaks välja, kas 
kommunikatsioonidega liitumine on ka 
tegelikult võimalik ja kas liitumine on ik-
ka vormistatud.» 
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Põhja politseiprefektuuri Ida politseiosakonna ülemkomissar Margus Kotter (vasakult), politseiprefekt Raivo 
Küüt, AS Falck Eesti Põhja regiooni direktori kt Margus Kolumbus ja vallavanem Urmas Arumäe arutasid val-
lavalitsuses edaspidiseid koostöövõimalusi.

Omavoli peab lõppema

Viimsi valda teenindab 
Ida politseiosakond
Alates veebruarist teenindavad Viimsi 
valla elanikke Ida politseiosakonna 
ametnikud. 

Viimsi valla arvamist Ida politsei-
osakonna teeninduspiirkonda põhjen-
das Põhja prefektuuri Ida politseiosa-
konna ülemkomissar Margus Kotter 
ressursside parema kasutusega. 

«Viimsi vald on Pirita linnaosaga 
seotud ühise teedevõrguga, nii jõuab 
Piritalt välja sõitnud patrull Viimsi 
valda kiiremini kui Maardust startinud 
patrull. Samuti on Viimsis ja Pirital 
sarnane elukeskkond, mistõttu on ka 
õiguskorraprobleemid enamasti sarna-
sed,» selgitas ülemkomissar. 

Pirita-Viimsi konstaablijaoskonda 
juhib komissar 
Sven Arop. 
Viimsi valda 
teenindavad 
veel vanem-
konstaabel Je-
lena Vimberg, 
konstaabel 
Tarmo Sikkel 
ja noorsoopo-
litseinik Dei 
Altsaar. Jaos-
kond asub en-
diselt aadressil Nelgi tee 1, vastuvõtt 
teisipäeval kella 16-18 ja reedel kella 
10-12. 

«Meie tööaeg on tööpäeviti kella 
8-16.30, Viimsi jaoskonna töövälisel 
ajal teenindavad väljakutseid teised 
Ida politseiosakonna töötajad,» sõnas 
Arop. «Kiire abi saamiseks toimib öö-
päev läbi politsei üldnumber 110. Kõi-
kide muude probleemidega palume 
pöörduda meie poole telefonidel 
606 6835, 606 6855 ja 511 9037.» 
(VT)

Harjumaa tervisenõukogu 
kuulutas välja väike-
projektide konkursi 
«Terves peres terve laps»
Konkursi eesmärk on toetada maakon-
na lasteaedades südame- ja veresoon-
konnahaiguste teemalise peretervise-
päeva korraldamist.  Peretervisepäeva 
siht on rääkida lastele ja nende vane-
maile tervislikust toitumisest, liikumi-
sest ning samuti vaimsest tervisest.                

Projekti läbiviimise aeg on 1. 
maist 1. novembrini. Taotletava sum-
ma ülempiir on 4000 krooni. Projekte 
võivad esitada juriidilised isikud: koha-
like omavalitsuste asutused, koolieel-
sed lasteasutused (v.a Tallinn). Projekti 
rahastamine vormistatakse lepinguna 
maavanema ja projekti esitaja vahel. 

Projektitaotluste esitamise tähtaeg 
on 12. aprill.  Taotlusi võib esitada nii 
elektrooniliselt, aadressil kairi.
kilp@mv.harju.ee kui ka kirjalikult 
Harju maavalitsuse sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonda aadressil: Roosikrantsi 
12, Tallinn 15077, märkega «Lasteae-
dade projektikonkurss 2006». 

SÕNUMIDVolikogu 
võttis vastu 
tänavuse 
eelarve
Vallavolikogu võttis 
veebruari lõpus vastu 
153,7 miljonili krooni 
suuruse eelarve, mis on 
mullusest ligi 13,2 miljo-
ni võrra suurem. 

Kõige suuremad on kulutused 
haridusele, need  moodus-
tavad eelarvest 41,6%. Pla-

neeritud on, et 1. septembril alus-
tab 1200 õpilasega Viimsi kesk-
kool õppetööd uues  koolihoones. 
Eelarveprioriteet on ka vaba aja si-
sustamine ja kultuur (17,2 milj) 
ning teedeehitus ja remont (12,4 
milj). 

Viimsi alevik saab spordivälja-
kud, jätkub koduloomuuseumi väl-
jaehitamine ja vabaõhumuuseumi 
hoonete restaureerimine.  Suure-
mad teetööd on Randvere tee kõn-
ni- ja jalgrattatee ehitamine koos tä-
navavalgustusega  (8,5-11 km) ning 
Leppneeme-Kelvingi tee ehitamine. 
Lisaks vallateede remondile jätkub 
ka Vana-Narva maantee rekonst-
rueerimine. 

Suuremad tuluallikad on üksik-
isiku tulumaks (114,5 miljonit kroo-
ni) ja maamaks (28,1 miljonit). Val-
la eelarve on tervikuna ära toodud 
õigusaktide leheküljel.

Vallavanem Urmas Arumäe sõ-
nul seadis praegune vallavalitsus 
eesmärgiks saada eelmise valitsuse 
poolt u 30 miljonilise miinusega 
koostatud eelarve tasakaalu, ja see 
eesmärk on vastu võetud eelarves ka 
saavutatud. «Vallavalitsuse mõtted 
on tegelikult juba järgmise eelarve 
juures, sest tänase koalitsiooni kõik 
prioriteedid ei saanud 2006. aasta 
eelarves kajastatud,» selgitas Aru-
mäe. 

Eelarve vastuvõtmise päeval 28. 
veebruaril esitasid vallavoliko-
gu liikmed Jaan Alver, Aare 

Ets, Kaido Metsma, Vallo Palvadre, 
Madis Saretok, Enn Sau ja Ants 
Savest volikogule avalduse, milles 
taunisid volikogu opositsionääride 
väljajätmist volikogu komisjonide 
tööst. 

«Eeldades ja lootes, et nimetatud 
eelarveprojektiga on tehtud sisutihe-
dat tööd, teatame, et Viimsi vallavo-
likogu opositsioonis olevad liikmed 
ei saa kahjuks hääletada selle vastu-
võtmise poolt ega ka selle vastu,» 
seisab avalduses. 

«Iga otsus, ettepanek, lähenemi-
ne või prioriteedi seadmine sünnib 
nii või teisiti mõttetöö, arutelu, vaid-
luste ja eri seisukohtade kaitsmise 
tulemusena, just selleks on olemas 
volikogudes vastavad komisjonid,» 
põhjendasid allakirjutanud eelarve-
hääletusest loobumist.

Volikogu esimees Aarne Jõgi-
maa: «Opositsioonil oli võimalus 
2006. aasta eelarvemenetluse käigus 
esitada küsimusi, teha paranduset-
tepanekuid jms. 

Ettepanekuid tegi reformiera-
kondlastest vaid Leelo Tiisvelt ja 
nendega arvestati. Kahjuks on täna-
ne opositsioon asunud volikogu töö 
täielikule eiramisele, jättes enami-
kus küsimustes oma poolt- või vas-
tuhääle andmata.» 

Põhjus, miks opositsiooni esin-
dajaid komisjonides pole, on kõigi-
le teada, lisas ta. «Nn rindejoon vo-
likogus ei lähe mitte Isamaaliidu ja 
Reformierakonna vahelt, see joon 
on endistest võimumeestest mah-
hinaatorite ja ülejäänute vahel. Se-
da veelahet on raske, et mitte öel-
da võimatu ületada,» sõnas Jõgi-
maa.

Viimsi Pensionäride Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatus Ühenduse juhatus 

kutsub oma liikmeid kutsub oma liikmeid 
iga-aastasele iga-aastasele 

aruandluskoosolekule aruandluskoosolekule 
22. aprillil kell 1222. aprillil kell 12
huvikeskuse saali.huvikeskuse saali.

Osavõtt kohustuslik! Osavõtt kohustuslik! 
Mitteilmumine Mitteilmumine 

vabandatav vaid vabandatav vaid 
mõjuva põhjusega.mõjuva põhjusega.

Saab maksta liikmemaksu Saab maksta liikmemaksu 
(palume kaasa võtta oma (palume kaasa võtta oma 

liikmekaardid).liikmekaardid).

Pakume kohvi ja Pakume kohvi ja 
suupistet.suupistet.

Viimsi vallavalitsus ja Põhja 
politseiprefektuur sõlmisid 
27. veebruaril ühise tegut-
semise kokkuleppe ja selle 
raames vallavalitsuse, polit-
sei ja turvafirma Falck kol-
mepoolse lepingu patrull-
teenuse osutamiseks.

Ühise tegutsemise kokkuleppe siht on ta-
gada vallaelanike, ettevõtluskeskkonna 
ja valla külaliste turvalisus ning enneta-
da ja vähendada tänavakuritegevust. 
Vallavalitsus loodab politsei ja turvafir-

maga ühiselt tegutsedes panna piir val-
las levinud autovelgede vargustele, var-
gustele autodest ja ehitusplatsidelt. Koos 
otsitakse ka parimaid lahendusi liiklus-
korralduseks ja tehakse narkoennetus-
tööd.

Põhja politseiprefekti Raivo Küüdi 
sõnul on koostöö vallavalitsuse, politsei 
ja kolmanda sektori vahel igati mõistlik 
samm. «See näitab, et kohalik omavalit-
sus hoolib oma vallas toimuvast ning 
soovib elanike turvatunde tagamisele 
kaasa aidata,» ütles Küüt. 

Vallavalitsus omalt poolt ergutab va-
jadusel parimaid politseinikke, osaleb 
aktiivselt veepolitsei käivitamises, kaar-
distab koos politseiga liikluskorralduse-
ga seonduvad probleemid ning rahastab 
tehniliste vahendite paigaldamise. Täna-

vu on Viimsi vallas politseitöö prioritee-
diks tänavakuritegevuse ennetamine. 
Vald panustab omalt poolt SA Viimsi 
Kodanikekaitsefond tegevuse reorgani-
seerimisele ning osutab kaasabi Pirita-
Viimsi konstaablijaoskonna mehitamise-
le ja abipolitseinike formeeringu moo-
dustamisele.

Vallavalitsuse, politsei ja ASi Falck 
kolmepoolse lepingu raames korraldab 
Falck Viimsis täiendavat patrullteenust 
kaks korda ööpäevas. Falck jälgib ka hea-
korraeeskirjadest kinnipidamist. Esime-
se konkreetse töötulemusena tabati 6. 
märtsi öösel politsei, turvafirma Falck ja 
valvsa vallaelaniku ühise tegutsemise 
käigus veljevargad Põllu teel parkinud 
sõidukilt Toyota ja omanik sai veljed 
peagi tagasi. (VT)

Vald ja korrakaitsjad 
sõlmisid ühise koostööleppe

Ehitusloata krundile on kerkimas koguni kolm hoonet.
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Küllap oli paljudel, kes veel talviselt 
kargel märtsiõhtul Laidoneri muu-
seumi poole Viimsi kooliteatri uut 

lavastust vaatama sammusid, hinges pi-
suke kartus – kas ikka suudetakse korra-
ta samas majas kaks aastat tagasi eten-
dunud Laidoneride perekonnaloost rää-
kinud menulavastuse taset. On ju paljud 
juba kogenud näitlejad vahepeal kesk-
kooli lõpetanud, ja uue lavastuse aines-
ki on otse tänasest päevast. Mistõttu la-
vastaja ja stsenarist, Viimsi keskkooli 
õpetaja Külli Talmar on nimetanud eten-
dust ka realityshow´ks.   

Suutsid! Küll taas noorenenud koos-
seisuga ja sootuks nappide vahenditega, 
dekoratsioonideta ja kallite kostüümide-
ta lavastuses, mida vaadates võib mee-
nutada Peter Brooki raamatus «Tühi 
ruum» kirjeldatud võimalusi. TPÜ-s näi-
tejuhtimise eriala lõpetanud ja üle küm-
ne aasta Viimsi kooliteatri projektidega 
seotud olnud Külli Talmari kindel lavas-

tajakäekiri võimaldab tunda end laval 
koduselt ning vahendada publikule Viim-
si minevikku ja tänast päeva üha uutel 
andekatel noortel.

Tänavukevadine uuslavastus «Ar-
mastusel on vaid algus...» on kokku pan-
dud muuseumiarhiividest otsitud vana-
vanemate mälestuste, isade-emade ar-
mastuslugude ja noorte endi elamuste 
põhjal.  Need meie hulgast juba lahku-
nud või meie keskel ringi kõndivate ini-
meste elulood kannavad endas oma ajas-
tu vaimu, aga nad sünnivad siin ja prae-
gu, sõnasid tegijad. 

«Kõik armastuslood selles lavastuses 
on ka  tegelikult elus aset leidnud,» rää-
kis museoloog Irene Lään, kes on lõpe-
tanud kõrgkooli dramaturgina ja olnud 
tekstikirjutajana osaline kõigis Viimsi 
kooliteatri viimaste aastate lavastustes. 
«Ma armastan rääkida ajaloost läbi ini-
meste,» lisas Lään. «Tegelikud elujuhtu-
mused on alati huvitavamad kui neid ise 

välja mõelda oskaksime.» Paljud muu-
seumisse omal ajal annetatud asjad and-
sid võimaluse annetajad tänasel päeval 
taas üles otsida ja nende mälestused 
etenduse tarbeks kirja panna. Nii täiene-
sid ka Laidoneri muuseumi kogud. 

Lavastus suutis luua silla eri põlv-
kondade läbielamiste, vanade ja noorte 
vahele. Tormiline aplaus kutsus näitle-
jaid saali tagasi vähemalt kolmel korral, 
mis näitas, et lavastus läks ühtviisi hin-
ge nii õpilastele kui pensionäridele, kesk-
ealistest rääkimata. Etenduses tegid kaa-
sa Liisa Linhein, Ingmar Jõela, Marie 
Käige, Gretel Alver, Krete-Riin Talsi, Erik 
Ollerma, Dagmar Mäe, Ingvar Arst, Lee-
na Allik, Kadri Kasak, Rasmus Reindorf, 
Ave Schmidt, Carol Sultson, Britta Taniel 
ning kooli vilistlased Marje Mehik ja Priit 
Eek. Vaatajad jäävad kannatamatusega 
ootama kooliteatri uut lavastust. 

Kai Maran

Uue koolihoone avamise ja õpilas-
te arvu kasvuga seoses KUULU-
TAB VIIMSI KESKKOOL VÄLJA 
KONKURSI ÕPETAJATE VABADE 
AMETIKOHTADE TÄITMISEKS:
•  klassiõpetaja inglise keele lisaeri-

alaga
•  inimeseõpetuse õpetaja (osaline 

koormus)
•  ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpeta-

ja (osaline koormus)
•  eesti keele ja kirjanduse õpetaja
•  inglise keele õpetaja
•  vene keele õpetaja
•  saksa keele õpetaja
•  matemaatikaõpetaja
•  loodusainete (keemia, bioloogia) 

õpetaja
•  geograafiaõpetaja (osaline koor-

mus)
•  majandusõpetuse õpetaja (osaline 

koormus)
•  arvutiõpetuse õpetaja
•  kehalise kasvatuse õpetaja
•  logopeed-eripedagoog (parandus-

õppe õpetaja)
•  pikapäevarühma kasvataja
•  asendusõpetaja

Ootame konkursile erialase peda-
googilise kõrgharidusega kandidaate.

Kandidaatidelt eeldame valmis-
olekut koostööks õpilaste ja kolleegi-
dega uuenevas koolis, kaasaegset 
suhtumist õpetajatöösse ning soovi 
osaleda koolielus.

Omalt poolt pakume arenevat 
töökeskkonda, eneseteostuse võima-
lust ja isiklikku arengut väärtustavat 
kollektiivi.

Vajalikud  dokumendid:
•  kirjalik avaldus
•  elulookirjeldus
•  haridust tõendavate dokumentide 

koopiad

VIIMSI KESKKOOL KUULUTAB 
VÄLJA KONKURSI JÄRGMISTE 
VABADE AMETIKOHTADE TÄIT-
MISEKS:
•  algkooli juhataja (soovitavalt läbi-

nud koolijuhi koolituse)
•  kommunikatsioonijuht

Kasuks tuleb eelnev juhtimiskoge-
mus.

Vajalikud dokumendid:
•  kirjalik avaldus,
•  elulookirjeldus,
•  haridust tõendavate dokumentide 

koopiad,
•  lühike kirjeldus oma ettekujutusest 

ametikoha eeldatava sisu ja töö 
eesmärkide kohta.

Dokumentide esitamise tähtaeg on 
24. aprill 2006
Aadress: Viimsi keskkool, Männi tee 
2, Haabneeme 74001
e-post: kool@viimsi.edu.ee
Telefon 606 6902

Meeldetuletus 
ettevõtjaile
Tuletame meelde, et vastavalt majan-
dustegevuse registri seadusele § 26 
on majandustegevusega tegeleval et-
tevõttel ja eraisikul kohustus kinnita-
da oma  registreeringu õigsus  iga 
aasta 15. aprilliks. 

Ettevõtja peab esitama haldusor-
ganile, kellele esitati registreerimis-
taotlus, iga aasta 15. aprilliks kinni-
tuse registreeringu õigsuse kohta ju-
hul, kui ettevõtja registreerimisest 
või registreeringu muutmisest ette-
võtja taotlusel on möödunud rohkem 
kui kolm kuud. 

Kui ettevõtja ei täida nimetatud 
kohustust, peatab haldusorgan ette-
võtja registreeringu, mille andmeid ei 
ole kinnitatud. (Viimsi vallavalitsus)

KALURI MÄNGUTUBA
Kaluri tee 3, Haabneeme, 
Viimsi vald
lauatelefon 601 6017
mobiilid 516 7543, 501 6705
e-post kaluri@kaluri.ee
koduleht www.kaluri.ee

TEATED

23. veebruaril oli Haabnee-
mes Kaluri tee kolmandas 
majas üks paik laste naeru 
ja kilkeid täis. Lasteeten-
duse «Seitsme maa ja mere 
taga» printsid vestsid lugu-
sid ja laulsid – endise 
Savannah pubi ruumides 
avati uus mängutuba. 

Kaluri mängutuppa on mugav tulla, sest 
see asub paljude viimsilaste kooli- ja las-
teaiateel, Grossi poega samas majas. 
Mängutuppa sisse astudes pole muud 
kui võtta seljast õuerõivad ja jalast õue-
jalatsid, ning juba võibki asuda lapsega 
mängima, loenguid kuulama, sünnipäe-
va pidama. Kui ruumid selleks kinni pan-
dud, võib sattuda lasteaiapeole, klassi-
õhtule, stiilipeole, koolitusseminarile 
vms. Varsti on plaanis avada ka kostüü-
milaenutus, kust piisava etteteatamisaja 
puhul saab just enda mõõtu õmmeldud 
kostüümi laenuks kaasa.

Kaluri mängutoas juba kitsas ei hak-
ka: see koosneb ühest suurest trallimise 
ruumist ja väikesest, vaiksemateks män-
gudeks mõeldud toakesest, kus toimuv 
on ka suurde ruumi näha. Laste tegemi-
si jälgima tulnud lapsevanemad saavad 

istuda ja lõõgastuda kohvi või teed rüü-
bates aknaäärsel püünel asuval diivanil, 
kust mängutoale alla vaadates on kõik 
seal tegutsejad nagu peo peal näha. Aga 
võib ka kohe asuda koos lastega mängu-
tuba lähemalt uurima.

Suurde ruumi saabunule on hetkega 

selge, et see on üks tõeline meresõbra 
koht. Seintel vonklevad merelained, taa-
mal seisab uhkelt suur puidust laev-liu-
mägi väikesi kalureid kutsuva pallime-
rega. Selle kõrvale jääb parajalt suur tur-
vavõrguga ümbritsetud batuut, mille ta-
gant paistab korralik turnimisnurk rede-

lite, köie, eri kõrgusega rõngaste ja roni-
misvõrguga.  Mängutoas on palju män-
guasju ja tegevust nii lasteaia- kui kooli-
lastele. «Meie mängutuba ongi mõeldud 
juba pisut suurematele lastele, kuigi siin 
tunnevad end ühtmoodi hästi igas eas 
inimesed,» räägib üks mängutoa looja-
test Evelin Peial. Sisekujunduse valisid 
pakutud ideede seast välja lapsed ise. 
Kaluri mängutoa maskottide, kalurkas-
side Sebastiani ja Marta, tulnuktegelase 
Lu-Lu ning kodulehekülje piltide autor 
on noor kunstnik Riina Õun.

Mängutoa teisel perenaisel Merilyn 
Tõnisalul, kelle ehitusinsenerist abikaa-
sa Raigo jooniste järgi on kohalikud 
meistrid ehitanud muuhulgas mängutoa 
pilgupüüdja, laev-liumäe, on samuti hea 
meel, et hoole ja armastusega tehtud 
mängutuba on nüüd valmis väikeseid ja 
suuri külalisi vastu võtma. Mängutoast 
on kujunemas omamoodi perekeskus, 
kus peetakse ka huvitavaid loenguid. Nii 
on esialgu esmaspäevaõhtuti kella poo-
le kuuest seitsmeni kohal Sünni- ja Ime-
tamise Tugiühingu nõustajad, kes on val-
mis vastama lapseootel ja beebiga pere-
de küsimustele.

Mängutoa veebilehekülg on 
www.kaluri.ee, kust saab täpsemat tea-
vet kõige pakutava kohta. Nii et vahetus-
jalatsid kaasa ja Kaluri mängutuppa lus-
tima!

Kristina Ots

VIIMSI KOOLITEATRI
UUSLAVASTUS

«ARMASTUSEL ON VAID ALGUS...»

•  Stsenarist ja lavastaja Külli Talmar

•  Konsultant Irene Lään

•  Laulutekstid Vally Ojavere

•  Koreograaf Maido Saar

•  Muusika seadnud Ott Kask

•  Laulud õpetanud Ita-Riina Pedanik ja 
Andrus Kalvet

•  Kunstnik Kristel Värv

•  Heli Hannes Arula

•  Valgus Ivar Leemet

•  Projekti juht Leelo Tiisvelt

Mängutoas on ruumi ka teatrile.

Näitlejad olid tasemel nii sõnas, laulus kui liikumises. Tavapäraselt toetasid kooliteatri etendust pillimänguga ka Viimsi muusikakooli noored viiuldajad.

Kaluri mängutuba laste ja vanemate rõõmuks

Armastuse lood
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11. märtsil toimus Viimsi 
huvikeskuses nn kirbuturg, 
mida  tulevikus võiks ehk 
nimetada ühtekuuluvus-
laadaks. 

Selle korraldas Viimsi vallavolikogu sot-
siaalkomisjon koostöös Viimsi Pensionä-
ride Ühendusega (VPÜ).  Huvi ürituse 
vastu oli suur, lahkeid annetajaid ja te-
gusaid abilisi üle ootuste palju. Tore oli 
see, et Viimsi elanikud tõid kohale hul-
galiselt ilusaid ja  puhtaid riideid, jalat-
seid ning muid esemeid.  

Sõna otseses mõttes asendamatud 
olid niihästi ürituse ettevalmistamisel 
kui ka läbiviimisel VPÜ juhatuse liikmed. 
Kes võttis kaupa vastu, kes sorteeris või 
pani kokku müügilaudu, kes aitas huvi-
listele kaupa pakkuda. Tegevust jagus 
kõigile.

Viimsi seenioridel on tekkinud toi-
miv side Viimsi keskkooli õpilasomava-
litsusega. Sealt olid laupäeval appi tul-
nud tublid vabatahtlikud: Sigrid Västra, 
Mari-Liis Pikkas, Kadri Saluri, Mari Jär-
vis. Mitu sotsiaalkomisjoni liiget viibis 
kohal terve päeva, kodanikele pakuti 
nõu sotsiaalküsimustes. Üritusel töötas 
ka väike kohvik.

Soodsad hinnad
Turg toimib kõige paremini siis, kui 

on ühelt poolt rohkesti kaupa, teiselt 
poolt arvukalt ostjaid. Laupäevase kirbu-
turu mõte oli tuua kokku inimesed, kel-
lel on midagi pakkuda, ja need, kes mi-
dagi vajavad. Seda meeldivas õhkkon-
nas ja väga soodsate hindade eest. Tar-
beesemete taaskasutamise ergutamine 
on kõigiti positiivne, eriti kui arvestada 
kiiresti kasvavaid prügimägesi ning loo-
duskeskkonna saastamist.  

Kui rääkida teatud puudustest, siis 
võinuks soovida paremat tasakaalusta-
tust pakkujate ja ostjate vahel. Eriti las-
te osas jäi ostjate arv loodetust vähe-
maks. Kas oli põhjuseks  ebapiisav rek-
laam (kuigi annetajateni see jõudis), 
uudne idee, mis vajab aega harjumiseks, 
väljakujunenud traditsiooni puudumine 
või koguni tõsiasi, et turule lisaks ei pa-
kutud huvikeskuses seekord meelelahu-
tust? Kõike seda jõuame veel arutada.  

Tähtis on tõdemus, et astutud on 
oluline samm ühtekuuluvuse kujunda-
misel meie valla kodanike eri rühmade 
vahel. Seda sammu võib pidada edu-
kaks. 

Enamik neist, kes kohale tulid, leidis 
endale   toredaid üllatusi, meeldivaid ke-
hakatteid ning loodatavasti ka südant-
soojendavaid inimlikke kontakte. Ehkki 
turustatavate esemete hinnad olid süm-
boolsed, laekus valla kassasse heatege-

vuseks siiski ligi 2000 krooni. Veel kord 
suur-suur tänu tublidele vabatahtlikele, 
kes aitasid kogu üritust alustada, lõpe-
tada ja ka raha üle arvestust pidada.  

Kaalumisel jätkulaat
Ühtekuuluvuslaadast üle jäänud ese-

med kavatseme toimetada sihtotstarbe-
liselt abivajajaile. Ühtlasi kaalume jätku-
laada korraldamist. Loodan, et inimesed, 
kes laupäevasel üritusel osalesid, levita-

vad uudist oma tutvusringkonnas. Järg-
misel korral loodame kohtuda veelgi 
suurema arvu osavõtjatega. Heategevus, 
kehvemas olukorras olijatele soodsa või-
maluse pakkumine, raiskamise vältimi-
ne ning taaskasutamise käe ulatamine – 
need on ilusad põhimõtted, mida meil 
on praktiline võimalus ellu viia.   

Mari-Ann Kelam, 
vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimees

Kirbuturul käis vilgas askeldamine.

Lahkeid annetajaid ja tegusaid 
abilisi oli üle ootuste palju

Viimsi vallavolikogu menetleb prae-
gu jäätmekava – dokumenti, mis 
järgmiseks neljaks aastaks on val-

la jäätmemajanduse korraldamise juht-
lõng. Kui te nüüd küsite, miks taas selli-
ne arutelu – meil ju on juba üks jäätme-
käitluse eeskiri –, siis on põhjuseks uuen-
dused jäätmeveo korralduses. 

Nimelt peab vallavalitsus täitma sea-
dust ja seadma sisse korraldatud jäätme-
veo. Jäätmeseadus ütleb, et kohalik 
omavalitsus peab rakendama tiheasus-
tusaladel korraldatud jäätmevedu, sest 
prügistamine sõltub otseselt jäätmeval-
dajate jäätmeveoga ühinemisest. 

Kui kortermajade elanikele on ene-
sestmõistetav näha kommunaalmaksete 
arve ühe osana ka summat prügiveo 
eest, siis väga paljud suvilate ja erama-
jade omanikud pole pidanud vajalikuks 
prügiveo teenust tellida, kuigi Viimsi val-
la heakorraeeskiri seda nõuab. Ja kui kü-
sida, kuhu nad tekkiva  olmeprügi pane-
vad, siis väidetakse, et neil prügi üldse 
ei tekigi.  

Paraku on seda «mittetekkivat» prü-
gi näha teeservades, alguses kilekottides, 
mõne aja pärast juba lahtiselt tuule käes 
ringi lendamas.  

Erinevused senisest 
See on objektiivne paratamatus, et 

koos inimtegevusega tekib ka prügi. Kor-
raldatud jäätmevedu aitab «mittetekki-

va» prügi probleemi kõige paremini la-
hendada.                               

Üritan nüüd lahti kirjutada, mida tä-
hendab korraldatud jäätmevedu ja mil-
le poolest erineb see praegusest korrast. 
Põhiline vahe on selles, et jäätmeveda-
jat ei saa enam ise valida, selle valib ava-
liku konkursi korras vallavalitsus. 

Volikogu kinnitab valla jäätmehool-
duseeskirja ning korraldatud jäätmeveo-
le ülemineku korra, mis sätestavad nii 
veopiirkonna (Viimsi vald on üks piir-
kond), veetavad jäätmetüübid, kontei-
nerite tüübid ning teenustasude piirmää-
rad. 

Teine oluline erinevus on see, et vas-
tavalt jäätmeseadusele on iga jäätmeval-
daja automaatselt liitunud korraldatud 
jäätmeveoga hetkest, kui konkursi tule-

musel on kindlale vedajale antud teenu-
se osutamiseks ainuõigus. See tähendab, 
et kohe veo rakendudes on ka tekkinud 
alus arve esitamiseks jäätmevaldajale.

Hinnatõusu pole vaja karta
Põhiliselt on elanikes vastuseisu te-

kitanud hirm hinnatõusu ees. Seda ei 
peaks kartma, sest praktika neis kohta-
des, kus uus süsteem on rakendunud, 
näitab, et teenus on kohati odavamaks-
ki  läinud. Ühel firmal, kes piirkonnas te-
gutseb, on logistiliselt võimalik oma te-
gevust paremini ja ökonoomsemalt kor-
raldada.

Selleks annab võimaluse ka asutatud 
kinnistupõhine jäätmevaldajate register. 
Kõik kinnistuomanikud on automaatselt 
jäätmevaldajad. See lihtsustab ülemine-

kut korraldatud jäätmeveole, mis on nii-
gi väga mahukas protsess. 

Konkursitingimustes määratakse 
veopiirkond, veetavad jäätmeliigid, eel-
datavad jäätmekogused, jäätmekäitlus-
kohad, veotingimused, jäätmeveo tee-
nustasu piirmäär ja ka see, kui kaua jäät-
mevedaja ainuõigus kestab. Aeganõudev 
on jäätmevaldaja ja -vedaja vaheliste le-
pingute sõlmimine, prognoosin, et üle-
minekuaeg on tõenäoliselt mitme kuu 
pikkune.  

Kõikidest oma toimingutest selles 
valdkonnas anname edaspidigi Viimsi 
elanikele  teada. Lähiajal on plaanis se-
da teemat käsitleda külavanematega, 
kes omakorda saavad külainimesi teavi-
tada. Vallavalitsus on valmis vastama 
kõigile küsimustele, mis vallakodanikel 
korraldatud jäätmeveole ülemineku tõt-
tu tekivad.  

Jäätmeveo korraldamine on kogu 
vallarahva huvides – praegu on kevad, 
aeg, mil lume sulamine toob halastama-
tult päevavalgele kogu prügi, mis talve 
jooksul «ei tekkinud». Meie heakorratöö-
lised on seda teeäärtest kogunud küm-
neid tonne. Usun, et järgmisel kevadel 
on tänaste muudatuste tõttu vähem 
prahti ja Viimsi vald hoopis puhtam ja 
kaunim.  

 Toivo Kratt,
abivallavanem

Teeääred puhtaks!

Alustame registreerimist 
õpilasmalevasse
Suvel plaanime nagu tavaliselt kaht 
malevavahetust. Esimene vahetus on 
5.-22. juunini ja teine 3.-21. juulini. 

Muutusi on maleva korralduses. 
Vaba aja sisustamisele on kavas pöö-
rata senisest rohkem tähelepanu ja 
ka malevlastelt ootame aktiivset osa-
võttu üritustest. Samuti on kehtesta-
tud osavõtutasu, mis on 75 krooni. 
Tasumine toimub lepingu sõlmimisel. 
Osavõtutasust kaetakse ürituste kor-
raldamisega seonduvad kulud ja kui 
õnnestub korraldada päevast toitlus-
tamist, siis osaliselt ka seda.

Registreerimist alustame mõle-
masse vahetusse 3. aprillil kell 14 
vallamaja I korrusel kommunaal-
ametis, tuba 127. Edasine registree-
rimine toimub vastuvõtuaegadel es-
maspäeval kella 14-18 ja neljapäeval 
kella 9-12 ja 14-17 sealsamas. Ma-
levasse registreerimine lõpeb 20. ap-
rillil.

Töölepingute sõlmimise aja ja ko-
ha teatame registreerimisel. Malev-
lase töötasu suurus on 22 krooni tun-
nis. Ühtekokku on võimalik suvekuu-
del malevasse vastu võtta 90 noort. 
(Valla kommunaalamet)

Vastuvõtt peaks olema 
ka esimesel korrusel
«Valla puuete-
ga inimesed, 
kel on raske 
trepist liikuda, 
on vägagi hu-
vitatud sellest, 
et sotsiaal-
amet avaks 
kord nädalas 
vastuvõtu ka 
vallamaja esi-
mesel korru-
sel,» ütles 
pensionär Lembit Raid (pildil). «Vas-
tuvõtuaeg peaks ühtima tavapärase 
vastuvõtuajaga,» lisas 87-aastane 
viimsilane Raid, kes on ka pensionä-
ride ühenduse ja kindral Laidoneri 
seltsi üks asutajaliige. (VT)

Taas on algamas 
kevadkoristus
Heakorrakuu raames paigaldatavate 
konteinerite mõte on selles, et aidata 
elanikel vabaneda suurjäätmetest, 
mis ei mahu olmejäätmete kogumi-
seks tellitud konteinerisse.

Palume tungivalt, et neisse ei la-
destataks olmejäätmeid, kompostita-
vaid materjale ega ohtlikke jäätmeid. 
Lubamatu on olukord, kus kogu aas-
ta jooksul kogutud olmejäätmed hei-
detakse konteinerisse, et tellida nõn-
da endale teenus maksumaksja raha 
eest. (Valla kommunaalamet)

Suurte prügikonteinerite 
paigalduskohad 
aprillikuus:
21.-23.  APRILLINI
•  Haabneeme alevik, Kaluri tee 6, 

KÜ Ankrupaik
•  Miiduranna küla, Miiduranna tee 

lõpus (sadama väravate juures)
•  Lubja küla, Metskitse tee
•  Viimsi alevik, Mõisa tee 6 ja 

Astilbe tee 10
•  Tammneeme küla,  Tammneeme 

tee algus (bensiinijaama kõrval)

28. APRILLIST 1. MAINI
•  Püünsi küla, Püünsi staadion
•  Kelvingi küla,  Koidu tänav 

(merepoolne)
•  Tammneeme küla, Hallikivi tee 2 

(kõrval platsil)
•  Muuga küla, A/Ü Metsasauna
•  Pringi küla, Saare tee 

(kaubahoovi juures)
•  Randvere küla, Kraavihalli tee 

(veevõtutiigi kõrval) ja Kaevuaia 
tee 1 (pumbamaja väravate ees)

 Maikuu konteinerite asukohad 
anname teada järgmises lehes.

SÕNUMID
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Lõputuna tunduv talveaeg 
hakkab taanduma ja saabu-
mas on kevad. Räästad til-
guvad, päikesesoojus teki-
tab mõnusa kevadtunde, 
metsas ning koduaedades 
on juba kuulda lindude lõ-
busat siutsumist. Kahjuks 
varjutab seda kõike meeldi-
vat tumeda pilvena võima-
lik linnugripioht.

Talv oli meil viimaste aastate traditsioo-
ne järgides suhteliselt pehme ning ran-
nikumeri ei jäätunudki lõplikult. Lahti-
ne meri meelitab siiakanti aasta-aastalt 
üha rohkem talvituma selliseid veelinde, 
kes harilikult peaksid sel ajal olema kau-
gemal lõunas. Näiteks kui veel kümme 
aastat tagasi võis jääpankade vahel hul-
pivaid kühmnokk-luiki Viimsi rannikul 
lugeda kahe käe sõrmedel, siis tänavu 
olid mõnel päeval täheldatavad paari tu-
hande isendiga linnuparved.

Lisaks talvitus meie vetes veel mär-
kimisväärsel hulgal selliseid merelinde 
nagu aulid, sõtkad, ristpardid, sinikael-
pardid ning isegi suured merikajakad.

Toitmisega harjunud linnud 
võivad hätta jääda

Kuni rannikuala oli suhteliselt jääva-
ba, polnud taimtoidulistel liikidel suurt 
muret ninaesise hankimisega. Ajujää lii-
kumine ning pikemate külmadega moo-
dustunud jääkate madalaveelistes ran-
nikuvetes põhjustas aga lindude toidu-
laua olulise vähenemise. Selle tulemuse-
na tekkisid omavahelised tülid ning nõr-
gemad ning nooremad isendid tõrjuti 
söögikohtadest lihtsalt eemale. 

Mõnevõrra leevendasid olukorda ini-
mesed, kes ei pidanud paljuks talvitu-
vaid linde toita. Kohtades, kus toitmist 
ei toimunud, kogemusteta isendid aga 
lihtsalt nõrkesid ning tihti ka surid, luues 
omakorda toidulaua rebastele, ronkade-
le, merikotkastele ja varestele. Mida roh-
kem linde, seda rohkem esineb taolisi 
surmajuhtumeid. 

Jäägu siinkohal igaühe enda otsusta-
da, kas merelinde on mõtet toita või mit-
te. Inimlikust seisukohast on see mõiste-
tav, kuid mis saab siis, kui linde koguneb 
kümneid tuhandeid? Loodus teeb tavali-
selt ise vajalikud korrektuurid. 

Söötmisega harjutatud linnud harju-
vad lihtsalt kättesaadava toidulauaga 
ning loobuvad muu toidu otsimisest. 

Siit reegel: lugupeetud kaaskodanik, 
kui oled otsustanud linde toita, siis tee 
seda järjepidevalt kuni soojade ilmade 
saabumiseni kas siis väljakujunenud 
kohtades või koduõue paigaldatud toi-
dulaual! 

Kuidas vältida nakatumist 
linnugrippi?

Juba on saabunud esimesed hallha-
nede, kuldnokkade ning ohakalindude 
eelsalgad. Saabuma hakkavad ka esime-
sed suuremad rändlindude parved ning 

siis selgub ka ilmselt tõde prognoositud 
linnugripiepideemia kohta.

Järgnevalt mõned elementaarsed 
soovitused, kuidas vähendada võimalik-
ku nakatumisohtu.

Tuleb hoiduda otsestest kokkupuu-
detest inimest usaldavate metslindude-
loomadega ning nende korjustega. Oma 
kodused lemmikud (koerad-kassid) tu-
leb hoida kinnistes aedades ning nende 
õues toitmisel jälgida, et toidukaussi ei 
harjuks külastama sulelised või närili-
sed. Välistatud pole nakkuse levik ka 
metsloomade (rebased, kährikud) ning 
insektide (kärbsed, parmud) kaudu. Ko-
duloomi tuleb võimalikult tihti pesta, 
sest nad võivad olla korjustega kokku 
puutunud (eriti kassid). Imikud ning 
koolieelikud, kel kombeks kõike käega 
katsuda, peaksid olema tänavu erilise jä-
relevalve all; eriti tuleb vältida nende ot-
sest kontakti hukkunud linnu (looma) 
jäänustega või väljas hulkunud lemmik-
loomaga. Tähtis on järgida isikliku hü-
gieeni nõudeid ning pesta senisest tihe-
damini välisrõivaid. 

Kodulindude omanikud on võimali-
ku epideemia korral kohustatud oma su-
lelised tänavu välismaailmast isoleerima, 
hodes neid kinnises ruumis. Rannas vii-
bides, paadiga sõites või kalastades on 
soovitav vältida piirkondi, kus asuvad 
merelindude massilised pesitsus- ja toi-
tumiskohad – Pandju saar, Kumbli saar, 
Wulligrunn, Loo saar, Aksi saar, Prangli 
saare Tiirloo ja Riviotsa vahele jääv ran-
nikuala. Jõgede suudmealadel, kus me-
revee pikemaaegse kõrgseisu tõttu on 
moodustunud seisva veega piirkond, 
võib veelindude massilisuse tagajärjel 
(väljaheited) moodustuda epideemiakol-
le (Pirita jõe alamjooksul Lükati sillast 
suudmeni levis 1974. a suvel just nime-
tatud põhjusel koolerapisik). Samuti 
võib võimalik nakkuskolle moodustuda 
hoovustele suletud linnurikastel mere-
aladel kestvate tuulevaiksete ilmade kor-
ral (nt Pandju ja Kräsuli-Kumbli saarte 
ümbrus). 

Üldiseks epideemiapaanikaks pole 
veel põhjust. Tänavu talvel Viimsi ranni-
kult leitud merelindude korjustelt pole 
teadaolevalt linnugrippi leitud.  Hukku-
nud lindude või loomade leidmisel loo-
dusest võib helistada telefonidel 606 
6805 (vallavalitsuse sekretär), 503 6488 
(valla keskkonnakaitse inspektor) või 
1313 (keskkonnainspektsioon). Teatada 
tuleb korjuse võimalikult täpne asu-
koht.

Fred Lainjärv, 
Viimsi valla keskkonnakaitse inspektor

Kevadest, lindudest ja 
inimestest

Vichiunai Nordic tõusis 
Eesti pannkoogituru 
liidriks 
Mullu suvel Viimsis tööd alustanud 
tainatoodete tehas AS Vichiunai 
Nordic on poole aastaga tõusnud Eesti 
pannkoogitootjate liidriks, tootes kuue 
kuuga enam kui 150 tonni pannkooke. 

«Meie Viimsi tehase käivitusetappi 
võib igati edukaks pidada,» sõnas 
Vichiunai Grupi Eesti ettevõtete juht, 
AS Vichiunai Nordic juhatuse esimees 
Mauno Leppik. «Põhirõhk pannkoogi-
tootmises on jahutatud toodetel, mida 
saab kohe kasutada ja on tarbijale kõi-
ge mugavam.»

Praegu toodab AS Vichiunai Nor-
dic 18 eri tootenimetusega pannkooke, 
mida kõiki müüakse «Si!» kaubamärgi 
all. Tarbijad on need hästi vastu võetud 
ka Läti ja Leedu turul, Eestisse jääb et-
tevõtte pannkoogitoodangust umbes 
pool. «Erilist heameelt teeb ekspordi 
pidev laienemine, eriti oluliselt Tšehhi 
ja Ungarisse,» mainis Leppik. 

Tema sõnul on Vichiunai Grupp 
talletanud kõik vajalikud teadmised ja-
hutatud ja külmutatud toiduainetest. 
«Püüame neid oskusi ja teadmisi edasi 
arendada ka tainatoodete sektoris, kus 
perspektiivid on väga head,» rääkis 
Leppik. «Tehniliste katsetuste periood 
on jõudnud lõpule ning oleme alusta-
nud ka oma pelmeenide ja vareenikute 
müüki,» lisas tootmisjuht Andrei 
Krestinin. 

AS Vichiunai Nordic käive oli mul-
lu kolm miljonit krooni, ettevõttes töö-
tab 48 inimest. Ettevõte kuulub toidu-
ainetööstuskontserni Vichiunai Grupp, 
kelle kuus tehast asuvad Eestis, Lee-
dus ja Venemaal. Vichiunai Grupi kõi-
kide ettevõtete töötajate arv on 4500, 
Eestis töötab grupi ettevõtetes eri pai-
gus kokku 435 inimest. (VT)

SÕNUMID

Muuga haisuprobleemile 
otsitakse lahendust
Muuga ja Maardu ümbruse välisõhu 
kvaliteet on juba pikka aega suureks 
probleemiks ja elanikud kaebavad eba-
meeldiva kütusehaisu üle. 10. märtsil 
arutasid Muuga piirkonna õhuproblee-
me keskkonnaspetsialistid koos Maar-
du linnavalitsuse esindajaga, siis otsus-
tati ka korraldada kõigi võimalike 
saasteallikate põhjalik uuring.

Esmajärjekorras tuleb täpselt 
kaardistada saasteallikad, identifitsee-
rida üksikud saasteained ja määrata 
nende koosmõju, teatas keskkonnains-
pektsioon. Uurimisandmed võimalda-
vad täpsustada saastelubade tingimu-
si, vajadusel seada ka lisatingimusi ja 
nõuda terminaalidelt parema tehnika 
kasutuselevõttu. Mõõtmistöid hakkab 
teostama Eesti keskkonnauuringute 
keskuse labor.

Kokkusaamisel otsustati moodus-
tada töörühm, kuhu kuuluvad Viimsi 
valla, Maardu linnavalitsuse, Harju-
maa keskkonnateenistuse, keskkonna-
inspektsiooni, keskkonnauuringute 
keskuse ja keskkonnaministeeriumi 
esindajad. Töörühm koostab välisõhu 
saaste vähendamiseks täpsema tege-
vuskava.

Harjumaa keskkonnateenisuse väl-
jastatud välisõhu saasteload seavad 
tingimused, mille täitmise korral 
peaks saastetase jääma normi piirides-
se. Viimsi valla keskkonnaameti juha-
taja Sigrid Rajangu sõnul on vallal 
küll kohustus saastelubade taotlusi 
kooskõlastada, kuid sisulisi lisatingi-
musi, mis ettevõtte tegevust piiraks, on 
raske seada. «Mis mõtet on valla koos-
kõlastamisel, kui meil puudub igasugu-
ne õigus sanktsioone rakendada,» ütles 
vallavanem Urmas Arumäe. (VT)

Vallavalitsus ei luba 
Pakterminalil õhku 
rikkuda
Viimsi vallavalitsus ei kooskõlastanud 
AS Pakterminali välisõhu saasteluba, 
sest soovib kütusekäitlejatelt täienda-
vaid meetmeid jälgi haisu vähendami-
seks.

Pakterminal taotles saasteluba bu-
taaniga segatud bensiini laadimiseks 
Muuga sadamas. Seni on firma käidel-
nud kütust ilma igasuguse saasteloata. 
«Et butaaniga segatud bensiin lõhnab 
tugevalt ning hais on korduvalt levinud 
üle Viimsi Tallinnani, ei pidanud valla-
valitsus võimalikuks lubada haisutami-
se jätkamist,» ütles vallavalitsuse 
keskkonnaameti juhataja Sigrid 
Rajangu.

Vallavalitsus nõuab võimaliku õhu-
saaste tekitajatelt selgitusi, mida on 
ette võetud inimesi häiriva haisu prob-
leemidega ja mida on tehtud või tehak-
se parima võimaliku tehnoloogia kasu-
tuselevõtuks kütuse käitlemisel. 
Pakterminal peab tõestama, et kasu-
tab maksimaalseid meetmeid haisu le-
viku vähendamiseks, tutvustama tege-
vusteplaani võimaliku ülenormatiivse 
saaste korral ning kirjeldama võima-
likke terviseriske.

Seni kindlaks tegemata kütuse-
käitleja levitas Muuga sadamast jube-
dat haisu 19. ja 20. veebruaril. Viimsi 
valla ametnikud said selle kohta ligi 
poolsada teadet. Sama hais on levinud 
vallas ka hiljem. «Vallaelanikul, kes ei 
julge lämmatava õhureostuse tõttu 
näiteks last vankriga õue jätta, on õi-
gus küsida, kes vastutab,» lausus 
Rajangu. (VT)

SÕNUMID

Lindude gripp on väga nakkav, äge-
dalt kulgev lindude viirushaigus. Ku-
na linngripp põhjustab lindude mas-

silist haigestumist, suurt suremust ning 
ulatuslikku majanduslikku kahju, kuulub 
ta eriti ohtlike loomataudide hulka.

Linnugripile on vastuvõtlikud kõik 
kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikaks on 
haiged või viirusekandjad linnud. Naka-
tumine toimub seedetrakti või hingamis-
teede kaudu. Haigete lindude ravi ei 
tunta. Haiguse puhkemisel kehtestatak-
se karantiin, haiged ja haiguskahtlased 
linnud tapetakse ja hävitatakse. 

Kõrgetel temperatuuridel 
viirus hävib

Lindude gripi viirus satub väliskesk-
konda nakatunud või nakkuse läbipõde-
nud ja viirusekandjaks muutunud linnu 
rooja või hingamisteede nõrega. Viirus 
võib levida ka inimesele, saastunud ese-
mete jmt kaudu. Viirus säilib pikalt eluvõi-
melisena vees, nakatunud linnulihas ning 
munades. Lindude gripi viirus säilib elu-
jõulisena vaid madalal temperatuuril. Kõr-
getel temperatuuridel viirus hävib – 60 
kraadi juures 30 minutiga, 75 kraa di juu-
res mõne minutiga. Viirus on tundlik 
enamlevinud desovahendite suh tes, nt 
joodiühendid, formaliin ja seebikivi. 

Gripiviiruse kandjaks on looduses 
metslinnud (peamiselt veelinnud), kel-
lelt kodulinnud, eelkõige koduveelinnud 
nagu haned ja pardid võivad nakkuse 
saada. Metslindude hulgas võib nakkus 
levida ka ilma nähtavate haigustunnus-
teta ja pikkade vahemaade taha.

Lindude gripi tunnused on harja, lo-
kutite ja näopiirkonna turse, isutus, ras-
ke depressioon, uimasus, närvinähud 
ning kõhulahtisus. Linnud hingeldavad, 
hari ja lokutid muutuvad siniseks, mu-
natoodang võib langeb kuni 100%. Hai-
guse peiteperiood on tavaliselt 3-5 päe-
va. Äkksurm võib haigestumisel saabu-
da ka eelmainitud tunnusteta. Suremus 
küünib 100%-ni.

Lindude gripi kahtluse korral on loo-
mapidajad kohustatud teavitama kohalik-
ku veterinaararsti. Viimsi valla volitatud 

loomaarst on allakirjutanu. Hoolimata sel-
lest, et lindude gripi puhul esineb mitmeid 
tunnuseid, mille alusel haigust kahtlusta-
da, tuleb diagnoosi kinnitamiseks alati 
saata proovid laboratooriumisse.

Linnukasvatajail on kohustus 
linnud registreerida

Ettevaatusabinõudena on loomapi-
dajatel kohustus hoida linde suletud 
hoones. Samuti on kohustus hoida ha-
ned, pardid ja teised linnuliigid eraldi. 
Lindlatesse ei tohi lubada võõraid. Far-
mis töötamisel tuleb kanda kaitseriietust 
ja -jalanõusid. Oluline on hoida puhtust 
ja korda nii farmis kui nende ümbruses 
ning paigaldada desomatid farmi sisse- 
ja väljapääsude juurde.

Eestis on lindude gripi vastane vakt-
sineerimine keelatud (lubatud vaid 
erandkorras).

Rändlindude saabumisega kevadel 
suureneb oht lindude gripi levikuks. Et 
haiguspuhangu tekkides oleks võimalik 
adekvaatselt olukorda hinnata, on lin-
nukasvatajatel kohustus oma linnud ko-
haliku veterinaararsti juures registreeri-
da.

Endel Pendin,
loomaarst

INFO
Viimsi valla volitatud loomaarst
Endel Pendin, tel 5656 5554 
e-post: endelpendin@hotmail.com 
Harjumaa veterinaarkeskus 
tel 655 2600, 
e-post info.harju@vet.agri.ee

Mis on linnugripp?

Talvelaager koos 
Albu noortega
Juba neljandat talve on Püünsi põhi-
kooli kodutütardele ja noorkotkastele 
üheks meeldejäävamaks sündmuseks 
olnud talvelaagrid. Nii ka seekord. 

Meiega liitus Albu põhikooli noor-
te seiklejate rühm, kellele oli talvelaa-
ger metsas ööbimisega esmaseks ko-
gemuseks. Rõõm oli ühine, kui saime 
võimaluse korraldada see laager Ro-
huneeme metsas. Telkide püstitamise 
ja lõkkel toiduvalmistamise kogemus 
kulus kõigile marjaks ära. Elamuseks 
kujunes ka öine telkide valve ja ahjude 
kütmine. Laagris õpiti matkatarkusi, 
võeti osa jalgsimatkast Kelvingi randa 
ja Rohuneeme suure kivi juurde.

Teiseks elamusterohkeks ürituseks 
kujunes Kaitseliidu Rapla maleva 
Juuru gümnaasiumi noorte kotkaste 
rühmajuhtide Leho Rohtla ja Villu 
Susi organiseeritud talvelaager Palu-
külas, Hiiemäel. Metsa jõudes asusi-
me kohe telgiasemeid lumest puhasta-
ma, telke püstitama, lõkke jaoks puid 
tegema ja end ööbimiseks ette valmis-
tama. Suusatamine, kelgutamine ja 
muidu liulaskmine Hiiemäel jääb veel 
kauaks meelde. Hilisõhtul tegeldi si-
deõppega – raadiojaamade ja telefoni 
kasutamisega metsas –, mida viis läbi 
nooremleitnant Marek Koppelmann. 
Põnev oli samuti õhtumäng pimedas 
männimetsas. Enese proovilepanek 
talvises looduses andis palju toredaid 
elamusi ja tõi juurde uusi sõpru.

Meeldejäävate laagrite läbiviimi-
se kaasaaitamisel täname Viimsi val-
lavalitsust, kõiki noori ja juhte. 

Viivi Jõgisu,
KT rühmajuht 

Toit valmis lõkkel katelokis.
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Viimsi muusikakool 
esines edukalt
Muusikakoolide õpilaste konkurssidel 
olid edukad Viimsi muusikakooli õpi-
lased, teatas kooli direktor Urvi 
Haasma.

Esikohale tuli Viimsi muusikakooli 
kitarriõpilane Paul Stahl, keda juhen-
dab õpetaja Lauri Jõeleht. Teiseks tu-
lid akordionimängija Joann Vana 
(õpetaja Henn Rebane) ja kitarrist 
Martin Nõukas (õpetaja Lauri Jõe-
leht).

Kolmanda koha said Marju Mägi 
õpilane Valdeko Kruusvee klaveril ja 
Lauri Jõelehti õpilane Henry Stahl ki-
tarril.

Õpetaja Marilys-Mirjam Kurgi 
õpilane viiuldaja Kadi Linda Kiisa päl-
vis kiituskirja parima pala esituse eest. 
Kret-Riin Talsi viiulil sai kiituskirja 
tubli esinemise eest, tema õpetaja on 
Reet Leinuste. Kätlin Kruuse sai kii-
tuskirja klaveripala hea esituse eest, 
teda juhendab Kairi Vavilov. (VT)

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
•  Karin Derkunil ja Toivo Grossil 

sündis 30. jaanuaril poeg KARL 
OSKAR

•  Tea Hallopil ja Rein Lepassonil sün-
disid 31. jaanuaril tütar ANDRA ja 
poeg RALF

•  Anneli Põldral ja Alan Senkelil sün-
dis 5. veebruaril poeg MATTIAS

•  Karin ja Margus Jõenurmel sündis 
9. veebruaril tütar JOHANNA 
GERTRUD

•  Aira ja Dan Buinenkol sündis 15. 
veebruaril poeg DANIEL

•  Kairi-Liis ja Urmas Ustaval sündis 
18. veebruaril tütar SONJA VIKTO-
RIA

•  Maarja ja Erkki Aljasel sündis 20. 
veebruaril tütar LISETTE

•  Signe ja Indrek Aigrol sündis 21. 
veebruaril poeg HENDRIK

•  Kristi Valpil ja Marko Soodlal sün-
dis 22. veebruaril tütar EMMA 
BIANKA

•  Kristiina ja Ermo Eessaarel sündis 
23. veebruaril tütar ERIN LIIS

•  Ireene ja Oliver Slobodetskyl sündis 
23. veebruaril poeg MARTIN

•  Jana Orionil ja Antti Keskrandil sün-
dis 26. veebruaril tütar MIRJAM

•  Gerli ja Veiko Kirstil sündis 27. 
veebruaril poeg KAIDO

•  Gerli Vahuril ja Oliver Kivilol sündis 
27. veebruaril tütar ANNA-LIISA

•  Aire Ahvenal ja Marek Jürivälil sün-
dis 2. märtsil poeg CHRISTOFER

•  Elice ja Margus Tuulasel sündis 3. 
märtsil tütar HELIN

•  Liina ja Heiki Loomanil sündis 3. 
märtsil poeg HENRI

•  Kadi ja Erkki Kibbermannil sündis 
8. märtsil poeg KARL-ERIK

•  Elo Sidronil ja Jan Dobrjanskil sün-
dis 13. märtsil tütar ANNA-LIISA

Mullu sündis Haabneemes asuvas 
erahaiglas Fertilitas 504 last, 
neist neli  paari kaksikuid. Üm-

margune number 500 täitus 28. det-
sembri õhtul, kui õnnelikul emal Karin 
Kaupil sündis 3370 g raskune ja 53 cm 
pikkune poeglaps. 

AS Fertilitas kolis Viimsisse 2004. a 
märtsis. «Meie haiglas on 96% beebisid 
ilmale tulnud peresünnitusena,» rääkis 
dr Ivo Saarma. Ka Eestis tervikuna on 
peresünnituste osatähtsus tema sõnul pi-
devalt tõusnud, moodustades 2004. aas-
tal juba 65% kõigist sünnitustest. «Seda 
võib lugeda väga positiivseks tulemu-
seks, kuna perekesksus on sünnitusabi 
andmisel väga oluline printsiip,» märkis 
Saarma. «Sel ajal toimub nn bioloogili-
se nabanööri tekkimine.»

Uuringud on näidanud, et vastsün-
dinud, kes olnud sünnihetkest alates pi-
devalt koos oma vanematega, on terve-
mad ja nende adaptatsioon palju kiirem. 
Oluliselt vähem on ka rinnaga toitmise 
probleeme. «Kõik see  tõestab, et tege-
mist on lihtsa ja samas väga olulise print-
siibiga, mida tuleks rakendada igal 
pool,» sõnas dr Saarma. 

Peresünnitus jõudis Eestisse üheksa-
kümnendate aastate algul, varem oli isa-
de sünnituse juures viibimine lausa kee-
latud. Fertilitas alustas sünnitusabi and-
mist 1994. aastal ning idee kohaselt oli-
gi haigla mõeldud peresünnituskeskuse-

na. AS-i Fertilitas võib pidada peresün-
nituse teerajajaks Eestis, kuna veel küm-
mekond aastat tagasi oli meil peresün-
nituse korraldamise võimalus üksnes vä-
hestes haiglates.

«Tänaseks on palju ära tehtud, pere-
palateid ja isegi osakondi on olemas igal 
pool Eestis,» nentis Saarma. «Samal ajal 

ei ole haigekassa ravihinnad arvesse võt-
nud seda, et sünnitusmajas viibib pere-
kond – võimalik, et see käiks ka meie ra-
vikindlustussüsteemile üle jõu.»  Seetõt-
tu tuleb peredel haiglas viibimise eest 
täiendavalt tasuda igal pool, sh meie 
haiglas, lisas ta.  

UNICEF omistas Fertilitasele 2000. 

aastal sertifikaadi «Baby friendly hos-
pital», haiglas on loodud kõik tingimu-
sed perekeskseks ja tänapäevaseks sün-
nitusabiks. 

Viimsisse tullakse sünnitama ka vä-
lisriikidest, mullu nt Inglismaalt, USA-st, 
Soomest, Taanist ja Venemaalt. 

Kai Maran

SÕNUMIDPeresünnituste arv Viimsis kasvab järjest

Pühapäeval, 2.aprillil algusega kell 12
Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI LAULULAPS 2006
• Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad lapsed
• Publikul võimalus valida oma lemmik igas vanuserühmas
•  Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele

Harjumaa laululaps 2006

Tule sõbrale pöialt hoidma!
Lauljate registreerimine toimub kuni 31. märtsini!!!
Reglemendi ja ankeedi leiate: www.huvikeskus.ee

MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1, Viimsi vald 74001, Harjumaa

Tel 606 6838
Ita-Riina Pedanik, tel 510 3458

Kalle Erm, tel 505 9043
e-post viimsi@huvikeskus.ee

Mullu novembris ja det-
sembris Fortumi klientide 
seas korraldatud arvamus-
uuring näitas, et positiivse-
te hoiakute ja arvamuste 
osakaal on varasemaga võr-
reldes oluliselt suurenenud. 

Samas jätkub trend, mis oli iseloomulik 
ka eelmisele aastale: teenindusega ollak-
se rohkem rahul kui informeeritusega. 
Fortum on klientide arvamusuuringuid 
korraldanud regulaarselt 2003. aastast. 
Mullu haaras küsitlus umbes 13% kogu 
Fortumi kliendibaasist. Ankeedid saade-
ti koju koos arvetega, vastata sai ka in-
terneti kaudu. 

Kolme aasta võrdluses on hinnang 
Fortumi üldisele teenindusele muutunud 
positiivsemaks. Vabale küsimusele, kus 
palusime nimetada  kolm olulisemat 
probleemi seoses elektrivarustuse ja tee-
nuste tarbimisega, märkis 98% vasta-
nuist, et «pole probleeme» või «olen vä-
ga rahul». Hinna ja kvaliteedi suhtega on 
väga rahul 17% vastajatest, 47% on ra-
hul ja 20% on üldiselt rahul. Kriitiliselt 
hindas olukorda vaid 4,2% vastajatest. 
Oma hinnangut ei osanud anda 11% 
vastanuist.

Positiivne murrang on toimunud 
klientide telefonitsi teenindamisele an-
tud hinnangutes. Positiivselt hinnati ka 
arveldust ja maksesüsteemi, samuti hin-
na ja kvaliteedi suhet. See lubab järelda-
da, et Fortumi hinnapoliitika ja teenuse 
kvaliteediga seotud töised pingutused on 
olnud tulemuslikud. Iseloomulikuna 
hakkas uurijale silma ka see, et kolme 
aasta jooksul on oluliselt muutunud vas-
tajate retoorika. Kui 2003. aastal domi-
neeris tõsine kriitiline kõnepruuk ja et-
teheited, siis 2004. aastal hakkasid klien-
did juba esile tooma ka oma rolli teatud 

konfliktolukordade tekkimisel. Viimases 
uuringus esines tõsiseid kriitilisi arvamu-
seavaldusi vaid üksikjuhtudel. Vastuste 
tonaalsus on muutunud märgatavalt po-
sitiivsemaks ja leebemaks.

Olulise iseärasusena hakkas silma ka 
klientide konservatiivsus: kolme aasta 
jooksul on kliendid tulnud ikka ja jälle 
tagasi ühtede ja samade asjade juurde – 
miks ei saa enam maksta makseraama-
tuga ja miks ei osutata koduste elektri-
tööde teenuseid. 

Dr Kaja Tampere,
Jyväskylä Ülikool

Uus ilmakodanik on sündinud.

2002

276

2003

314

2004

352

2005

504

Sündide arv erahaiglas 
Fer tilitas on kindlalt 
tõusuteel.

FORTUMI KLIENTIDE RAHULOLU UURING 2005: 
elektrikatkestusi ei mäletata, üldiselt ollakse Fortumiga väga rahul, 

aga igatsetakse taga vanu makseraamatuid

Are Veski
Fortum Elekter AS juhatuse esimees:

«Leiame ka ise, et vanal heal 
makseraamatul olid oma eeli-
sed. Paraku nõuab praegune 

seadus arvete esitamist ning makseraa-
matu kasutamine on sellega vastuolus. 
Koduste elektritööde teenus oli meil mõ-
ni aasta tagasi olemas, kuid nõudlus sel-
le järgi oli liialt väike. Küll aga saame 
me nõu anda selles suhtes, millistelt 
elektritööde ettevõtetelt vastavat teenust 
saab.

Aastal 2005 kujunes Fortum Elektri-
le omamoodi eksamiks jaanuarikuise 
suurtormiga toimetulek. Klientidelt sai-
me päris hea hinde, see teeb meile rõõ-
mu.»

MLA Viimsi Lasteaiad 
pakub tööd 

KOKALE 
väikeses kaherühmalises 

Leppneeme lasteaias

ÕPETAJALE 
Viimsi lasteaias Piilupesa 

vanuserühmas
MLA Viimsi Lasteaiad

Kaluri tee 10, Haabneeme 
74001, Viimsi vald

Info tel 606 6932 (sekretär)
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Noortevolikogu koolitus 
Kaberneemes
15. veebruari hommikul asus üheksa 
Viimsi noortevolikogu liiget vallama-
ja eest teele Kaberneeme hotelli poo-
le, kus meid ootas ees kahepäevane 
koolitus.

Esimesel 
päeval rääkis 
Estel Pukk 
Mainori üli-
koolist projek-
tijuhtimisest 
ja tegi meiega ka vastavateemalist 
praktilist tööd. Pikk ja tulemuslik 
päev lõppes noortevolikogu koosole-
kuga.

Teine päev ei olnud vähem huvi-
tav – hommikul toimus Priidu Nulli 
eestvedamisel kolmetunnine loeng, 
mille teemaks avalikud suhted ja 
pressiteated. Keskpäeval ühines 
meiega Eva Maran, kes rääkis Viim-
si valla käsuliinidest. 

Kui enne koolitust polnud palju-
del meist aimugi, mida need teemad 
endast kujutada võiksid, siis kodu 
poole sõites olime kõik neis valdkon-
dades tunduvalt targemad. Sellised 
koolitused on just need, mida me va-
jame, et Viimsi noortevolikogu pide-
vas arengus hoida ja et meil jätkuks 
motivatsiooni ja teadmisi edasiseks 
tegutsemiseks.

Laura Hagi,
Viimsi noortevolikogu

Mari Tiidus ja Leena Allik, mõle-
mad eesrindlikud Viimsi kesk-
kooli õpilased, käisid  Kiievis 

Euroopa noorteparlamendi rahvusvahe-
lisel viiepäevasel sessioonil, mille pea-
teema oli seekord migratsioon ja inim-
kaubandus.

«Kui pikk lennureis seljataga ja kõr-
vad juba lukust lahti, avanes meie silme 
ees võõrkeelseid tänavanimesid ja silte 
täis Kiiev. Enamik Ukraina elanikest rää-
gib vene keelt, noorem põlvkond saab 
ukraina keelest küll aru, aga rääkida eri-
ti ei oska. Ka tänavapilt meenutab pisut 
«vana head vene aega». Veidi räpased 
trollid ning pooleldi töötavad valgusfoo-
rid, mida autojuhid justkui ei märkaks-
ki. Kehtib «liigub see, kel kõvem hääl» 
reegel. Siiski oli üldine atmosfäär mee-
liülendav ning eri maade kultuurid ja 
kombed ei seganud kokkutulnute üli-
head läbisaamast. 

Igal noorte moodustatud komiteel oli 
oma ülesanne ning sessiooni lõpuks pi-
did kõik rühmad esitama oma resolut-
siooni etteantud teemal. Külla tuli ka 
mees MTV-st, kes tutvustas noortele 
MTV inimkaubanduse vastast «Exit» 
programmi. Vaadati dokumentaalfilme 
ja kuulati ekspertide arvamusi. Jõudsi-
me õppida ka Ukraina käsitöö ajalugu ja 
meisterdasime ise. Kes tegi puust aia, kes 
savist kuke, mõni valmistas endale õlge-
dest unistuste mehe/naise...

Päevad möödusid peaasjalikult komi-
tee tööd tehes. Arutati, kirjutati, pakuti 
ideid, vahepeal peeti ka kohvipause. Kol-
manda päeva õhtul leidis aset nn Euro-
village. Kõigepealt sai maitsta iga maa 
esinduse valmistatud suupisteid. Eesti 
tüdrukud olid võtnud kaasa päris palju 
kama ning see läks nagu soe sai. Kuigi 
teiste maade lauad nägid ehk esindusli-
kumad välja, oli pidev rahvaparv mille-

gipärast just meie laua juures maitsvat 
kraami juurde nõudmas. Kõhud head-pa-
remat täis, mindi saali ning iga maa de-
legatsioon kandis ette kas siis rahvustant-
su või mõne nende riigile iseloomuliku 
laulu. Meie vehkisime Kukerpillide saa-
tel kaerajaani ning said sooja vastuvõtu 
ja suure kaasaelamise osaliseks. 

Neljas päev tähendas veelgi tiheda-
mat tööd komiteedes, päeva lõpuks kir-

jutati kokku resolutsioonid ning lahendu-
sed igasugustele inimkaubandust puudu-
tavatele probleemidele. Et raskest tööst 
veidi puhata ning mõista, et kõik hea ei 
kesta igavesti, mindi päeva lõppedes ühi-
selt jazz-klubisse hüvastijätupeole. 

Järgmisel päeval ootas ees peaas-
samblee ehk käes oli aeg oma resolut-
sioone esitleda ning kaitsta, hinnata teis-
te omi ning leida ka vigu. Ukrainale oma-

selt oli väike probleem mikrofonidega 
(need nimelt ei töötanud), kuid see tegi 
kõigile vaid nalja. Parimaks hääletatud 
resolutsioonid on tänaseks jõudnud juba 
Euroopa Nõukogusse ja IOM-i (Interna-
tional Organisatsion of Migration) ning 
aktiivsed noored hoolitsevad ka pärast 
sessiooni lõppu selle eest, et nende töö 
tulemus sahtlipõhja kopitama ei jääks. 

Sessioonilt saadud tutvused ning loo-
dud kontaktid kindlustavad Viimsi noor-
tele ka edaspidise hea koostöö teiste Eu-
roopa noortega ning noorteparlamendi-
ga. Kevadel on plaan minna Saksamaa-
le, et jätkata maailma paremaks muut-
mist – anda oma panus ja teadvustada 
Euroopas Eestit kui iseseisvalt mõtlevat 
ning aktiivset tulevikku täis riiki.

Täname Viimsi vallavalitsust toetuse 
eest!»

Leena Allik

3. märtsil võõrustas Viimsi 
huvikeskus sadu noori, kes 
olid tulnud nautima pari-
mat noortemuusikat.  

Kui Kaarle telefon veebruari lõpus vahet-
pidamata helises, võis kindel olla, et he-
listab mõni noortebändi liige, kes soovib 
bändiruumi aega kinni panna, et end 
Bänd Zoo Festi jaoks vormi ajada. 

Bändiruum ega aeg pole kummist, 
mida lõputult venitada saab. Bändi- ja 
muusikategemine on noorte seas popu-
laarne, bändiruumide tekkimine kahjuks 
mitte. Need vähesed, kel õnnestus enda-
le Viimsi noortekeskuse bändiruumis 
prooviaeg välja kaubelda, said pingutus-
te tasuks esinemisvõimaluse  huvikesku-
ses. 

Iga bänd seadis lati aina kõrgemale 
Õhtu avas õhtujuhtide avakõne järel 

Pink Zephyr, kes esines Viimsi publiku 
ees esimest korda. Kui eelmisel ülesastu-
misel sai neilt kuulda college-rock’i, siis 
vahepeal oli bänd nii oma olemust kui 
ka muusikat rokilikumaks muutnud. 
Pink Zephyr oli festivalil ka ainuke nö 
koolipoiste bänd, mille liikmed on kõik 
alles gümnaasiumiõpilased. Nende muu-
sikalised oskused on aga  absoluutselt 
võrdsed teiste bändidega. 

Bändiruumi hõivatuse käes vaevle-
sid ka Pärnu noored, kes meie Looma-
aias seekord külalisesinejatena üles as-
tusid. Stupid Luck, kelle pillidelt kõlavad 
college-rock’i noodid, kutsuti meie festi-
valile tutvuste kaudu, et kohalikel oleks 
end kellegagi võrrelda. Selle bändi ku-
tid jäid külastajatele ja korraldajatele eri-
liselt meelde sellega, et nad jagasid ko-
gu õhtu jooksul korduvalt kõigile bändi 
nimega kleepekaid. Ja just nende kutti-
de häälepaelad võnkusid hiliste õhtutun-
dideni terves majas. 

Kella kaheksast sai kuulda hüüatust 
«Ära, tule lavale!», mis  tähendas, et la-
vale astus staarbänd Ära. Viimane on 
kuulsust kogunud Rockstarsis, Raekoja 
platsil ja ka Von Krahli laval. Nende pil-
likeeltelt kõlab ainult psühhedeeliline 
jazz-rock. Bänd tegutseb juba üle kahe 
aasta ja neilt on ilmunud demoplaat. Ära 
sai laval ligi tund aega au ja kuulsust ko-
guda ning psühhedeeliliselt rokkida. Kui 
muidu nauditi muusikat saalis istudes, 
siis Ära ajas kuulajad lava ette. 

Iga bänd seadis lati järgmiste jaoks 
aina kõrgemale ja kõrgemale. Ülimenu-
kas musikaalne kollektiiv @AD oli juba 
eelmisel aastal kuulajatele oma humoo-
rika lähenemise poolest silma ning kõr-
va jäänud. Seekord vahendasid puudu-
vat (kontra)bassi mängijat Kert Mätlikut 
multimeedia saavutused. Lavalt kõlasid 
hitid «Dragostea Din Tei», «Crazy Frog», 
«Iseendale» ja teised bändiliikmete mu-
gandatud tuntud lood. @AD küttis rah-
va peaesineja lavale astumise eel nii 
üles, et kuulsustel endil polnudki teha 
muud, kui juba hullunud rahvale oma 
looming ette kanda. 

Pop-rock’i viljelev Agent M, kes möl-

las laval tunnikese, oli professionaalne 
nagu ikka. Nende esinemine kujuneski 
ürituse kulminatsiooniks. Lootustandev 
ja noortesõbralik bänd ise võrdleb oma 
tehtavat muusikat 70ndate lõpu pop-
rock’i bändidega. 

Leivanumbriks punksoengute 
võistlus

Pärast superstaare esines Ras Katar-
sis, mis on nö kahemehe bänd. «Eks-
perimentaal-universaal,» kirjeldavad me-
hed ise oma muusikat. Teisiti öeldes 
oleks siis nende stiili nimi indie. Täna-
vune Band Zoo oli neile esimene esine-
mine. Ras Katarsise omapära seisnes sel-
les, et esitati ainult instrumentaalmuu-
sikat.

Viimasena, kuid mitte halvimana as-
tus üles Oilits. Nemad on  tegutsenud ti-
bake üle aasta ning Loomaaia esinemi-
ne jäi neile viimaseks. Tänaseks on bänd 
juba laiali läinud. Oilitsi nootide ajal olid 
saalis veel viimased ja väsimatud pungi-
austajad, sest just seda stiili muusikat ni-
metatud bänd tegi. Pungibändi selja ta-
ha on jäänud nii Tankeri kui ka Kuusalu 
rahvamaja lava.

Esinejateks polnud ainult pillimehed, 
vaid ka külastajad, sest tänavuse Band 
Zoo leivanumbriks oli punksoengute 
võistlus. Osales kümme võistkonda, kuid 
tahtjaid oli palju rohkem. 

Võistlus toimus bändide esinemiste 
vahel, seega ei jäänud külastajatel te-
gevusest vajaka. Võistlust toetas 
Schwarz kopf, kes jagas osalejatele kin-
gitusi ning andis võistlusvahendeid. 
Võistluse esikolmik (I koht «Vana Kurat 
Ise» – koosseisus Martin Must, Triinu-
Liis Rahe ja Kox; II koht «Seeneke) – 
ansambel Stupid Luck ja kaaskond; III 
koht – «Linnupesa», tantsutrupi Grien 
liikmed) sai lisaks uhked Schwarzkopfi 
kingikotid.

Kogu ürituse vältel tegutses piletikas-

sa järel vaieldamatult populaarseim koht 
– kohvik Punk.eR. Nagu ka eelmisel aas-
tal, oli kohvik mässinud end stiilikütkeis-
se. Kohviku temaatika oli punk, mis ka-
jastus nii seintel kui ka ettekandjate vä-
limuses. Kõigil neil lehvisid peas uhked 
pungiharjad, mida aitas püsti ajada Viim-
si ilusalong. Ka eelmise aasta Elvis oli lä-
bi teinud totaalse muutumise. Eelkõige 
olid kohviku tõmbenumbreiks kliendi-
sõbralikud hinnad ja teenindajate nae-
rul näod. Lõppematult kestis Vennaskon-
na «Milleeniumi» film ja punkmuusika, 
mille menu ei tundunud lõppevat ka üri-
tuse lõppedes. 

Mari Tiidus
Annika Orgus

SÕNUMID

Viimsi noortekeskuse 
lastelaager 
«Loovalt looduses» 
26.-30. juunini Venevere puhkekülas 
8-13-aastastele Viimsi lastele ja 
noortele 

Laager toimub looduslikult väga 
kaunis ja huvitavas kohas Viljandi-
maal männimetsas. Ööbimine viieko-
halistes kämpingumajakestes. Toit-
lustamine kõikidele nõuetele vasta-
valt. Laagriplatsil on ujumiseks väike 
järv. Lastega tegelevad neli Viimsi 
valla pedagoogi. Transport laagrisse 
ja tagasi tagatud.

Tegevused laagris: 
•  lähem tutvumine loodusega 
•  sportlikud tegevused 
•  rabamatk 
•  käsitöö ja kunst 
•  loodusmängud 
•  kanuusõit
•  seiklusmängud
•  öine loodushäälte kuulamine 
•  ujumine 
•  jne. 

Kogu suund looduslikkusele ja 
loovale lähenemisele! 

Osavõtumaks 980 krooni. 
Kohtade arv on piiratud, 
registreerimine ja lisainfo

tel 606 6826 (E-R 14-20), 
e-mail viimsink@huvikeskus.ee  

Totaalne Muusikaline Loomaaed viieaastane

Martin Must 
(25 a, Merivälja, natuke muusik) 

Mis Bänd Zoo Festist eriti meelde 
jäi? 

Bändid loomulikult, ja soenguvõistlus 
oli ka hea mõte. Väga lahe oli vaadata, 
kuidas soengutegijad hasarti läksid, kui 
teiste juustest midagi tegid. Ja kohvik 
loomulikult. Sealsed tšikid olid ülilahe-
dad. Lahedad riided ja lahe sisustus. Ja 
menüü oli selline, et kui kõht väga tühi 
oli, siis sai midagi ka hamba alla. Kogu 
üritus sujus väga hästi. Bändide vahel ei 
olnud venitamist ja midagi ei pidanud vä-
ga kaua ootama. Eelmistest aastatest on 
meeles just vastupidine.

Milline bänd enim meeldis? 
Vaieldamatult @AD. Nad on ikka nii 

lahedad tüübid. Ja andekad ka. Üllata-

vad alati millegi uuega. Tegelikult olid 
kõid bändid omamoodi head. Just selle 
poolest, et kõik tegid nii erinevat stiili 
musa. Igav ei hakanud ühegi bändi esine-
mise ajal. 

Mitmes kord see oli Bänd Zood kü-
lastada? 

No varem olen ise ka esinenud – paa-
ril esimesel aastal. Nüüd kahel viimasel 
olin lihtsalt külastaja. Järgmiseks aas-
taks peaks just selle ürituse jaoks mingi 
huvitava bändi kokku panema, et saaks 
jälle siin esineda. 

Millised ootused järgmiseks kor-
raks on? 

Bänd Zoo peab igal juhul toimuma! 
Ja Nexus võiks esinema tulla. Või Ursu-
la! Ootan huviga, millise stiiliga kohvik 
järgmine kord üllatab. 

KÜLASTAJA ARVAMUS

Laval on @AD

Viimsi noored lahendasid Ukrainas migratsiooniprobleeme 

Valmib võidusoeng «Vana Kurat 
Ise».

Mari Tiidus ko-
mitee resolut-
siooni kirjuta-
mas.
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VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
28.02.2006  ISTUNGI ÕIGUSAKTID

28.02.2006  ISTUNGI OTSUSED
nr 27  Randvere külla ehitatava piirkonnakeskuse 

ja lasteaia hoone üürile võtmine OÜ-lt Viim-
si Haldus

28.02.2006  ISTUNGI MÄÄRUSED
28. veebruar 2006 nr 5
Viimsi valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelar-
ve seaduse      § 12 lg 1, Viimsi valla põhimääru-
se § 18 lg 1 p 1 ja Viimsi Vallavolikogu 13. mai 
2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 09. novem-
ber 2004 määrusega nr 19 muudetud «Viimsi val-
la eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja 
täitmise kord» § 7 lg 1 alusel.

§ 1.  Võtta vastu Viimsi valla 2006. aasta eelarve 
vastavalt lisale.

§ 2.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu Kantseleis.

§ 4.  Määrust rakendada 01. jaanuarist 2006.a.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

LISA
Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006. a määrusele nr. 5
Viimsi valla 2006. aasta eelarve

osa TULUDE NIMETUSED tuh. kr

3000 Tulumaks 114 
452,6

3030 Maamaks 28 110,0
3044 Reklaamimaks 80,0
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 80,0
320 Riigilõivud 1000,0

3220 Laekumised haridusasutuste ma-
jandustegevusest 2 000,0

3220 01 Laekumised koolitusteenuse osu-
tamisest 2 400,0

3221 Laekumised kultuuri-ja kunsti-
asutuste majandustegevusest 500,0

3233 Üüri- ja renditulud 163,4
3237 1 Laekumised õiguste müügist 15,0
3238 Muu kaupade  ja teenuste müük 50,0
3820 8 Intressi- ja viivisetulud hoiustelt 250,0
3882 Saastetasud 60,0

3825 Rendi- ja üüritulud mittetoodetud 
põhivaradelt 336,6

3888 Eespool nimetamata muud  tulud 2200,0
3502 0007 Sihtotstarbelised toetused 1953,2

Tulud kokku 153 650,8

osa KULUDE NIMETUSED  tuh. kr 
01 Üldised valitsussektori teenused 22 944,7
01 1111 Volikogu kulud 1 157,3
01 1112 Volikogu esimehe fond 90,0
01 1121 Vallavalitsus 18 031,1
01 1122 Vallavanema fond 100,0
01 1123 Külavanemad 150,0
01 120 Reservfond 1 706,3
01 320 1 Inventariseerimine 300,0
01 320 2 Valla arengukava 250,0
01 600 1 Omavalitsuste liikmemaks 260,0
01 700 Laenuintresside tasumine 900,0

03 Avalik kord ja julgeolek 618,9
03 100 1 Politsei 200,0
03 100 2 Valveteenistus 178,9
03 200 Päästeteenistus 240,0

04 Majandus 24 833,2
04 210 Maakorraldus  870,0

04 510 1 Teede ehitus- rekonstr. - ja pro-
jekteerimine 7 536,3

04 510 2 Teede hooldusremont 4 853,2
04 511 Liikluskorraldus 150,0
04 512 Autobusside dotatsioon 5 400,0
04 520 1 Viimsi Saared - veetransport 3 180,8
04 600 Side 150,0
04 740 Territoriaalne planeerimine 1 200,0
04 900 1 Muu majandus - Viimsi Saared 1 125,6
04 900 2 Nurme tee 3 hoone 367,3

05 Keskkonnakaitse 7 586,0
05 100 1 Teede korrashoid - suvine 1 600,0
05 100 2 Prügivedu-jäätmekäitlus 800,0
05 100 3 Teede  korrashoid - talvine 1 600,0
05 200 1 Kanalisatsiooni trasside ehitus 2 200,0
05 200 2 Kanalisatsiooni trasside remont 500,0
05 300 Saaste vähendamine 100,0
05 400 Maastiku kaitse 750,0
05 600 Muu keskkonnakaitse 36,0

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 11 310,0
06 100 Üürimajade remont 240,0

06 300 1 Veetrasside ehitus 2 520,0
06 300 2 Veetrasside remont 500,0
06 400 Tänavavalgustus 5 000,0
06 602 Rohuneeme kalmistu 250,0
06 605 1 Heakord 1 600,0
06 605 2 Ranna korrashoid 250,0
06 605 3 Muu heakord 885,0
06 605 4 Konkurss «Kaunis Kodu» 65,0

07 Tervishoid 522,9
07 210 Perearstide toetus 184,2
07 240 Kiirabipunkt 104,6
07 310 Haigla 154,1
07 600 1 Vallaarst 80,0

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 17 170,3
08 102 1 Sporditegevus 2 000,0
08 102 2 Spordiväljakud 1 725,0
08 105 1 Muusikakool 2 683,1
08 105 2 Kunstikool 1 189,2
08 107 Noortekeskus 563,3
08 108 Huvikeskus 2 082,5
08 109 2 Piirkondlikud spordiüritused 700,0
08 201 1 Valla raamatukogu 1 852,5
08 201 2 Prangli raamatukogu 203,9
08 202 Prangli Rahvamaja 280,0
08 203 Muuseum 2 610,8
08 208 Kultuuriüritused 200,0
08 209 1 Viimsi õpilasmalev 300,0
08 209 2 Viimsi Pensionäride Ühendus 30,0
08 300 Viimsi Teataja 600,0
08 400 Usuasutused 150,0

09 Haridus 64 913,1
09 110 1 MA Viimsi Lasteaiad 16 451,7
09 110 2 Eralasteaed 10 386,0

09 110 3 Eraldised teistele valdadele ja 
linnadele 4 700,0

09 110 4 OÜ Haabneeme Lasteaed 1 000,0
09 110 15 Randvere Lasteaed 2 000,0
09 211 Randvere Algkool 2 200,0
09 220 11 Viimsi Keskkool - eelarveline 17 369,3
09 220 2 Viimsi uus kool 1 432,7

09 220 3 Eraldised teistele valdadele ja 
linnadele-güm. 3 260,0

09 212 11 Püünsi Põhikool - eelarveline 3 885,8
09 212 21 Prangli Põhikool - eelarveline 837,6

09 212 3 Eraldised teistele valdadele ja 
linnadele-põhik. 540,0

09 600 Stipendiumid õpilastele 150,0

09 800 Haridus- ja noorsootöö haldami-
ne 700,0

10 Sotsiaalne kaitse 6 299,3

10 110 Haigete sotsiaalne kaitse (Tšer-
nobõl) 19,2

10 120 Erikooliteenused puuetega ini-
mestele 80,0

10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused 
puuetega inimestele 140,0

10 121 2 Erivajadustega inimeste hoolda-
jate toetus 300,0

10 200 1 Päevakeskus 900,0
10 200 2 Üldhooldekodu 1 500,0
10 201 1 Püsiva iseloomuga  toetused 100,0
10 201 2 Maamaksu soodustus-eakatele 270,0
10 201 3 Ühekordsed toetused eakatele 380,0
10 201 4 Koduteenused avahooldus 100,0
10 300 Matusetoetus 60,0
10 402 1 Vastsündinute toetus 920,0
10 402 2 Koolitoetus 550,0
10 402 3 Ühekordsed toetused 185,0
10 402 5 1. kl õpilaste toetus 160,0
10 402 8 Maamaksu toetus peredele 30,0
10 402 9 Lastehoiutoetus 100,0
10 701 Toimetulekutoetus 95,1
10 500 Töötute sotsiaalne kaitse 10,0

10 600 Eluasemetoetused sots. riskirüh-
madele 200,0

10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade 
kaitse 200,0

Kokku kulud tegevusalade järgi 156 198,4    

FINANTSEERIMISTEHINGUD -2547,6
1011 1 Aktsiate ja osakute ost 6 420,0
2081 68 Laenu tagasimaksmine 4 131,3
2082   6 8 Kapitaliliisingu maksed 613,7
1009 2 Muudatus kassas ja hoiustes -13 712,6

Kassatagavara 1,5

28. veebruar 2006 nr 6
Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koos-
seis ja munitsipaalharidusasutuste töötajate töö 
tasustamise alused
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 35 lg 2, Viimsi valla põhimää-
ruse § 46 lg 2 ja Vabariigi Valitsuse 04.02.2003. 
a määrusega nr 37 vastu võetud ja 09. veebruari 
2006. a määrusega nr 41 muudetud  «Munitsipaal-

koolide õpetajate ametijärkude palga alammäära-
de kehtestamine» alusel.

§ 1.  Viimsi valla munitsipaalasutuste personali 
koosseisu kinnitab Viimsi Vallavalitsus.

§ 2.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidus-
asutuste töötajate töö tasustamise alused 2006. 
aastal vastavalt lisale.

§ 3.  Munitsipaalasutuse juhil on õigus töötajale asu-
tuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendi-
te piires määrata lisatasusid kuus kokku kuni 
50% töötajale määratud kuupalgamäärast:

1)  nõutavast tulemuslikuma töö eest töötajaga lä-
biviidud tulemusvestluse põhjal;

2)  täiendavate tööülesannete täitmise eest; 
3)  toetusi ja preemiaid.
§ 4.  Munitsipaalasutuse juhile määratakse ühe-

kordseid lisatasusid ja preemiaid Viimsi Val-
lavalitsuse korralduse või Vallavanema käsk-
kirja alusel.

§ 5.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
08. märtsi 2005.a. määrus nr 13 «Viimsi val-
la munitsipaalasutuste personali koosseis ja 
munitsipaalharidusasutuste töötajate töö ta-
sustamise alused.  

§ 6.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ja Viimsi valla veebilehel.

§ 7.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

LISA 1
KINNITATUD Viimsi Vallavolikogu 
28.02.2006. a määrusega nr. 6.

Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste tööta-
jate töö tasustamise alused 2006. aastal. 
1.1.  Munitsipaalkooli direktori ning koolieelse las-

teasutuse juhataja kuupalga alammäär lähtu-
des õpilaste arvust koolis on:

• kuni 100 õpilast, last 10 000 krooni
• 101 kuni 500 õpilast, last 12 000 krooni
• üle 500 õpilase, lapse 15 000 krooni

1.2.  Munitsipaalhuvialakooli direktori kuupalga 
alammäär lähtudes õpilaste arvust huviala-
koolis on:

• kuni 100 õpilast 9 000 krooni
• üle 100 õpilase 10 000 krooni

1.3.  Viimsi Vallavalitsusel on õigus haridusasutu-
se juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks 
ettenähtud vahendite piires määrata:

1.3.1.  kehtestatud kuupalga alammäärast kõrgem 
kuupalgamäär näidates ära palgamäära suu-
rendamise põhjendused;

1.3.2.  lisatasusid kokku kuus kuni 50% haridus-
asutuse juhile määratud kuupalgamäärast:

1.3.2.1.  nõutavast tulemuslikuma töö eest haridus-
asutuse juhiga läbiviidud tulemusvestlu-
se põhjal;

1.3.2.2.  täiendavate tööülesannete täitmise eest;
1.3.3.  toetusi ja preemiaid.
1.4.  Haridusasutuse juhile määratud lisatasust in-

formeerib vallavalitsus vastava haridusasutu-
se hoolekogu.

1.5.  Põhikooli ja gümnaasiumi õppe- ja kasvatus-
alal ning alus- ja huvihariduse õppe- ja kas-
vatusalal töötavate isikute kuupalga alammäär, 
võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifi-
katsiooninõuetele ja talle atesteerimisel omis-
tatud ametijärku, on:

• noorempedagoog 6 600 krooni
• pedagoog 7 000 krooni
• vanempedagoog 8 000 krooni
• pedagoog-metoodik 9 700 krooni

1.6. Klassijuhataja ülesannete täitmise eest maks-
takse punktis 1.6 nimetatud pedagoogidele tasu, 
mille alammäär on:

1.6.1. põhikooliastme klassis:
noorempedagoog 870 krooni
pedagoog 925 krooni
vanempedagoog 1 050 krooni
pedagoog-metoodik 1 275 krooni

1.6.2. gümnaasiumiastme klassis:    
noorempedagoog 290 krooni
pedagoog 310 krooni
vanempedagoog 350 krooni
pedagoog-metoodik 425 krooni

1.7.  Käesolevad kuupalga alammäärad on garan-
teeritud kõrgharidusega haridusasutuste juh-
tidele ja pedagoogidele. Keskeriharidusega 
haridusasutuste juhtide ja kvalifikatsiooni-
nõuetele vastavate pedagoogide kuupalga 
alammäär võib olla kuni 15% madalam kõrg-
haridusega asutuste juhtide ja pedagoogide 
kuupalga alammäärast.

1.8.  Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuste 
juht), muude alade spetsialistide, kantselei-
töötajate, tööliste ja abipersonali töötasusta-
mise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse 

palgajuhendis.
1.9.  Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutu-

se eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite 
piires ning lähtudes haridusasutuse palgaju-
hendist määrata:

1.9.1.  pedagoogidele kehtestatud kuupalga alam-
määrast kõrgem kuupalgamäär ja kõrgem 
tasu klassijuhataja ülesannete täitmise eest 
näidates ära nende suurendamise põhjendu-
sed;

1.9.2.  pedagoogidele ja teistele töötajatele:
1.9.2.1.  lisatasusid täiendavate tööülesannete täit-

mise ja nõutavast tulemuslikuma töö eest. 
Nimetatud lisatasude maksmise määraks 
kokku on kuus kuni 50% ametikohale 
määratud kuupalgamäärast;

1.9.2.2.  toetusi ja preemiaid.
1.10.  Haridusasutuse palgajuhendis sätestatud kõi-

kidele haridusasutuse töötajatele ühesuguse 
põhimõtte alusel makstavaid ühekordseid 
toetusi makstakse samal alusel ka haridus-
asutuse juhile.  

28. veebruar 2006 nr 7
Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005. a mää-
ruse nr 6 «Viimsi valla eelarvest spordikooli-
dele ja spordiklubidele toetuse andmise kord» 
muutmine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, Viimsi valla põhimää-
ruse § 18 lg 1 p 5 ning Spordiseaduse § 2 alusel.
§ 1.  Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005. a 

määruses nr 6 «Viimsi valla eelarvest spordi-
koolidele ja spordiklubidele toetuse andmise 
kord» tehakse järgmised muudatused:

1)  muudetakse punkti 1.4 ja sõnastatakse järgmi-
selt: “Toetus käesoleva korra mõistes on eral-
dis taotlejale vallaeelarvest sporditegevuse toe-
tamiseks ettenähtud vahendite arvelt vastavalt 
Viimsi Vallavolikogu (edaspidi Vallavolikogu) 
poolt kehtestatud Viimsi valla 2006. a eelarvest 
eraldatava sporditegevuse- ja laagritoetuse mää-
rad spordikoolidele ja spordiklubidele (Lisa 
1).»;

2)  muudetakse punkti 2.5.7 ning sõnastatakse järg-
miselt: «juhul, kui üks laps või noor osaleb mit-
me klubi tegevuses, jagatakse eraldatav sum-
ma võrdsetes osades kahele taotlejale lapsev-
anema avalduse alusel.»;

3)  muudetakse Lisa 1 ning sõnastatakse järgmi-
selt: 

“VIIMSI VALLA 2006.a. EELARVEST ERAL-
DATAVA SPORDITEGEVUSE- JA LAAGRI-
TOETUSE MÄÄRAD SPORDIKOOLIDELE 
JA SPORDIKLUBIDELE 
1.  A-kategooria spordikoolid ja spordiklubid (spor-

diklubi treeningtegevus toimub Viimsi valla hal-
dusterritooriumil, tagatud on regulaarne ja tu-
lemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud tree-
nerite juhendamisel, suured majandamisku-
lud):

Eraldatav toetus on kuni 4000.- krooni iga Viim-
si lapse/noore kohta
• Jalgpalliklubi FC Flora
• Kergejõustikuklubi Eha
• Korvpalliklubi Viimsi 
• Spordiklubi Viimsi HC
• Spordiklubi Viimsi Sulgpalliklubi
• H-Spordiklubi
• MTÜ SPA Viimsi Tervis
2.  B-kategooria spordikoolid ja spordiklubid (spor-

diklubi treeningtegevus toimub Viimsi valla hal-
dusterritooriumil või treeningubaasi puudumi-
se tõttu selle lähiümbruses, tagatud on regulaar-
ne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeri-
tud treenerite juhendamisel, suured majanda-
miskulud):

Eraldatav toetus on kuni 3000.- krooni iga Viim-
si lapse/noore kohta
• Viimsi Noorte Jalgpalliklubi Viimsi Mehepojad
• Spordiklubi Viimsi Judo
• Spordiselts Marathon
• Eesti Spordiselts Kalevi Purjespordikool
• Rein Ottosoni Purjespordikool
• Spordiklubi Rullest
• Spordiklubi Viimsi Kepp
• Alo Ojassalu Tenniseklubi
• Evald Kree Spordimaailm
• Võimlemis- ja tantsuklubi Keeris
3.  C-kategooria spordikoolid ja spordiklubid 

saavad toetust taotluse alusel (kõik ülejäänud 
klubid, kelle treeningtegevus ei toimu Viimsi 
valla haldusterritooriumil). 

Eraldatav toetus on kuni 2000.- krooni iga Viim-
si lapse/noore kohta.
4.  Taotluse esitanud spordikoolidele ja spordi-

klubidele makstakse laagritoetust kuni 500.- 
krooni iga Viimsi lapse/noore kohta.».

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

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
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28. veebruar 2006 nr 8
Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammide ning ürituste toetamise kord
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 5, Noorsoo-
töö seaduse § 6 lg 1 p 2 ja Viimsi valla põhimää-
ruse § 18 lg 1 p 5 alusel.
§ 1.  Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja 

noorsoo programmide ning ürituste toetami-
se kord vastavalt lisale.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
09. detsembri 2003.a. määrus nr. 39 «Viimsi 
valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo program-
mide ning ürituste toetamise kord».

§ 2.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Lisa
KINNITATUD
Viimsi Vallavolikogu
28.02.2006. a määrusega nr. 8
Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammide ning ürituste toetamise kord
1.  Käesolev kord reguleerib Viimsi valla eelarves 

määratud uudsete, erakorraliste  kultuuri- ja 
noorsoo programmide ning ürituste toetuste 
(edaspidi toetus) taotlemist ja eraldamist. 

2.  Taotluste ja projektide vormid kinnitab Viimsi 
Vallavalitsus (edaspidi Vallavalitsus) hiljemalt 
jooksva aasta 31. detsembriks.   

3.  Taotlus tegevustoetuse saamiseks eelarveaastal 
esitatakse Vallavalitsusse.    Taotlejal on luba-
tud esitada mitu erineva sisuga taotlust. 

4.  Taotluse sisu peab olema liigitatav ühte alljärg-
nevatest valdkondadest:

4.1. Kultuuriprogrammid ja üritused:
4.1.1.  Viimsi vallas tegutseva mittetulundusühin-

gu põhitegevuse arendamine;
4.1.2.  Viimsi valla ürituste (näitused, konverent-

sid, loengud, seminarid, workshop’id, fes-
tivalid jms.) korraldamine, projektide teos-
tamine;

4.1.3.  Viimsi vallaga seotud materjalide kogumi-
ne, dokumenteerimine, jäädvustamine, säi-
litamine ja publitseerimine;

4.1.4.  Viimsi valla haldusterritooriumil alaliselt 
elava üksikisiku loomingulise tegevuse ja 
enesetäiendamise toetamine (stipendiumid, 
osalemistasud, reisirahad, auhinnad jms.);

4.1.5.  Vabariiklikel- ja rahvusvahelistel üritustel 
ja programmides osalemine. 

4.2.  Noorsooprogrammid ja üritused:
4.2.1.  Viimsi vallas tegutseva mittetulundusühin-

gu põhitegevuse arendamine;
4.2.2.  Viimsi valla ürituste (projektid, laagrid, se-

minarid, jms.) korraldamine;
4.2.3.  Viimsi vallas alaliselt elavate isikute laste-

le ja noortele suunatud noorsootööle kaasa-
aitavate projektide teostamine;

4.2.4.  Vabariiklikel- ja rahvusvahelistel üritustel 
ja programmides osalemine. 

5.  Vallavalitsuse poolt kinnitatud vormikohases 
taotluses peab olema märgitud:

5.1.  taotleja nimi;
5.2.  taotleja aadress;
5.3.  juriidilise isiku registrikood või füüsilise isi-

ku isikukood; 
5.4.  kontaktisik;
5.5.  taotleja kontaktandmed (telefoni ja faksi num-

ber ning elektronposti aadress);
5.6.  panga rekvisiidid; 
5.7.  programmi või ürituse nimi; 
5.8.  programmi või ürituse toimumise aeg:
5.9.  taotletav summa;
5.10.  taotleja allkiri ja kuupäev.

6.  Taotlusele peab olema lisatud projekt, milles on 
märgitud:

6.1.  programmi või ürituse eesmärk;
6.2.  programmi või ürituse kirjeldus; 
6.3.  osalejad; 
6.4.  programm;
6.5.  oodatav tulemus; 
6.6.  eelarve ja kaasfinantseerijad;
6.7.  taotleja allkiri ja kuupäev.

7.  Soovitav on lisada taotlejat iseloomustavad and-
med (osalejate nimed ja sünniaastad, ülevaade 
senisest tegevusest, tegevusplaanid edaspidi-
seks jne.).

8.  Vallavalitsus kontrollib taotluse ja sellele lisa-
tud dokumentide vastavust käesolevale korra-
le, edastab taotlused ettepanekute saamiseks Val-
lavolikogu kantselei kaudu volikogu kultuuri- 
ja hariduskomisjonile või noorsoo- ja spordiko-
misjonile ning peale komisjonide ettepaneku 
laekumist määrab tegevustoetused.

9.  Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täien-
davate dokumentide esitamist. 

10.  Otsusest toetuse eraldamise või sellest keeldu-
mise kohta teatab taotlejale Vallavalitsus. 

11.  Järelevalvet eraldatud toetuse sihtotstarbelise 
kasutamise üle teostab Vallavalitsus. Rikkumi-
se ilmnemise korral on Vallavalitsusel õigus: 

11.1.  peatada toetuse eraldamisega seotud toimin-
gud; 

11.2.  nõuda mittesihipäraselt kasutatud summa ta-
gastamist; 

11.3.  keelduda järgnevatel aastatel rikkujale toe-
tuse eraldamisest.

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
14.03.2006  ISTUNGI ÕIGUSAKTID

14.03.2006  ISTUNGI OTSUSED

nr 28  Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi val-
las, Viimsi alevikus, Vehema tee, Nelgi tee, 
Katlamaja tee ja Tulbiaia elamukvartali va-
heline ala, kinnistu Nelgi tee 13 osas

nr 29  Transpordimaa ning tee kinnistu ja selle juur-
de kuuluvate rajatiste omandisse võtmine

nr 30  Eellepingute sõlmimine teede kinnistute 
omandisse võtmiseks

nr 31  Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni 
koosseisu muutmine

14. märts 2006 nr 28
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, 
Viimsi alevikus, Vehema tee, Nelgi tee, Katla-
maja tee ja Tulbiaia  elamukvartali vaheline 
ala, kinnistu Nelgi tee 13 osas
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi Val-
lavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtesta-
tud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 7 alusel, 
arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve 
käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, 
ära kuulanud abivallavanem Haldo Oravas’e in-
formatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi Val-
lavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003. a 

otsusega nr 21 algatatud Viimsi vallas, Viimsi 
alevikus, Vehema tee, Nelgi tee, Katlamaja tee 
ja Tulbiaia elamukvartali vahelise ala detailpla-
neering kinnistu Nelgi tee 13 osas.

2.  Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viim-

si valla veebilehel.
4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-

kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Vi-
imsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates ot-
suse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

14.03.2006  ISTUNGI MÄÄRUSED

14. märts 2006 nr 9
Koolilõuna toetuse kasutamise kord
Määrus kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumi-
seaduse § 32¹ lg 4 ja Vabariigi Valitsuse 09. veeb-
ruari 2006. a määruse nr 43 «2006. aasta riigieelar-
ve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele jooks-
vateks kuludeks tasandusfondi määratud eraldiste 
jaotamise tingimused, kord ja jaotus» § 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala
(1)  Määrus kehtestab koolilõuna toetuse kasutami-

se tingimused ja korra Viimsi valla munitsipaal-
koolides.

§ 2. Koolilõuna toetuse maksmine
(1)  Koolilõuna toetuse ning tegeliku maksumuse 

vahe tasub lapsevanem. 
(2)  Koolilõuna toetuse 10 krooni päevas maksab 

Viimsi Vallavalitsus kooli toitlustajale iga I-IX 
klassi õpilase eest.

(3)  Koolilõuna toetus makstakse kooli toitlustaja-
le vastava arve esitamisel eelmise kuu eest.

(4)  Õpilased, kes toiduraha ei maksa, saavad süüa 
kuu algusest nii mitu päeva, kuni jätkub riigi-
eelarvest tulnud raha.

§ 3. Koolilõuna toetuse kasutamine
(1)  Koolilõuna toetus, mida ei maksta vastavalt 

käesoleva määruse § 2 lõikele 2 kooli toitlus-
tajale, kasutatakse proportsionaalselt X-XII 
klasside koolilõuna kulude katmiseks.

§ 4. Rakendussätted
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikus-
tamist Vallavolikogu kantseleis.
(3)  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. jaa-

nuarist 2006. a. 
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

14. märts 2006 nr 10
Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005 mää-
rusega nr 6 kinnitatud ja 28. veebruari 2006 
määrusega nr 7 muudetud «Viimsi valla eelar-

vest spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse 
andmise kord» muutmine
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lg 1 p 5, Viimsi valla põhimääru-
se § 18 lg 1 p 5 ning Spordiseaduse § 2 - § 5 alusel.

§ 1.  Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005. a 
määrusega nr 6 kinnitatud ja 28. veebruari 
2006.a määrusega nr 7 muudetud «Viimsi val-
la eelarvest spordikoolidele ja spordiklubide-
le toetuse andmise korras» tehakse järgmine 
muudatus:

1)  muudetakse punkti 1.2 ja sõnastatakse järgmi-
selt: «Toetust antakse spordikoolidele ja spor-
diklubidele (edaspidi taotleja).»

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

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-
likustamist Vallavolikogu kantseleis.

§ 4.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 
1. jaanuarist 2006. a.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

14. märts 2006 nr 11
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomis-
joni põhimäärus
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 47 lg 2, Viimsi valla põhimää-
ruse § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu töökorra § 
6 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)  Eelarve- ja arengukomisjon (edaspidi «komis-

jon») on Viimsi Vallavolikogu tööorgan, mil-
le ülesandeks on Viimsi valla eelarve ja aren-
guga seonduvate küsimuste analüüsimine ja 
selles osas ettepanekute tegemine.

(2)  Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest 
lepingutest, seadustest, Viimsi valla põhimää-
rusest, Viimsi Vallavolikogu töökorrast ja teis-
test seaduse alusel antud õigusaktidest.

(3)  Komisjonile suunab materjale läbivaatamiseks 
volikogu kantselei ja volikogu esimees. 

§ 2. Komisjoni moodustamine
Komisjon moodustatakse Viimsi valla põhimää-
ruses ja Viimsi Vallavolikogu töökorras sätestatud 
korras.

§ 3. Komisjoni ülesanded
(1)  Komisjoni ülesandeks on:
1)  selgitada välja Viimsi valla poolt lahendamist 

vajavad probleemid ja teha ettepanekuid nende 
lahendamiseks;

2)  töötada välja tegevuskavad;
3)  algatada volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
4)  anda arvamusi komisjonile läbivaatamiseks saa-

detud Viimsi valla õigusaktide eelnõude kohta;
5)  kontrollida volikogu määruste ja otsuste täit-

mist;
6)  osaleda valla eelarve koostamises ja kinnitada 

valla eelarve projekt enne selle volikogule saat-
mist.

(2)  Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjao-
tuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel.

§ 4. Komisjoni õigused
(1)  Komisjonil on õigus:
1)  nõuda eelnevalt tutvumiseks volikogu menet-

lusse võetavaid eelnõusid, kui need kuuluvad 
komisjoni tegevusvaldkonda, samuti vallava-
litsuse struktuuriüksustelt komisjoni tööks va-
jalikku informatsiooni ja dokumente, v.a neid, 
mis on seadusega keelatud;

2)  läbi vaadata ja ette valmistada volikogule oma 
tegevusvaldkonda käsitlevad materjalid;

3)  teha koostööd volikogu teiste komisjonidega 
probleemi sisust sõltuvalt; 

4)  esindada volikogu käesolevast põhimäärusest 
tulenevates küsimustes volikogu antud volitus-
te piires;

5)  esitada arupärimisi volikogu poolt valitud või 
kinnitatud ametiisikutele;

6)  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse 
eksperte;

7)  anda arvamusi volikogu ja vallavalitsuse õigus-
aktide eelnõude kohta valla tulude ja kulude ta-
sakaalustamise ja eelarvele vastavuse küsimus-
tes;

8)  taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja 
tööajakulu hüvitamist volikogu poolt kehtesta-
tud korras. 

9)  kontrollida valla eelarve täitmist.

§ 5. Töö komisjonis
(1)  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esi-

mees. 
(2)  Komisjoni esimees koostab komisjoni tööka-

va ja koosolekute päevakorra kava, juhib ko-
misjoni tööd, jaotab komisjonide liikmete va-
hel tööülesandeid, kutsub kokku komisjoni 
koosoleku, otsustab, keda kutsuda osalema päe-
vakorra punktide arutelul, juhatab komisjoni 
koosolekut.

(3)  Komisjoni koosolekust teatab komisjoni esi-

mees kirjalikult 5 päeva ette, näidates ära koos-
oleku päevakorra ja saates välja koosoleku päe-
vakorda puudutavad materjalid. Vajadusel li-
satakse materjale vahetult enne komisjoni koos-
olekut.

(4)  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjo-
nist võtab osa vähemalt pool komisjoni liik-
meist.

(5)  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõt-
misega. Komisjon teeb otsustuse, kui selle 
poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. 
Kui hääled jaotuvad 3 hääletamisel järjest poo-
leks on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. 

(6)  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
(7)  Komisjoni otsused, protokollid ja muud amet-

likud materjalid on hoiul volikogu kantseleis 
komisjonile eraldatud kaustas.

(8)  Komisjon lõpetab oma tegevuse volikogu ot-
suse või komisjoni liikmete volituste lõppemi-
se alusel.

§ 6. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 

13.05.2003. a määrus nr 23 «Viimsi Vallavo-
likogu eelarvekomisjoni põhimääruse kinnita-
mine».

(2)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi 
Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

(3)  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pä-
rast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI OTSUS
15. märts 2006 nr 23
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumi-
ne ja asendusliikme määramine 

Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu vali-
mise seaduse § 20 lg 2, § 64 lg 1 ja lg 2, Kohali-
ku omavalitsuse korralduse seaduse § 19 lg 2 p. 3 
ja § 20 lg 1 ja lg 3, Viimsi Valla Valimiskomisjo-
ni 14.11.2005 otsusest nr 12 ja 13, Leelo Tiisvelt’i 
14.03.2006 avalduse alusel
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
Seoses LEELO TIISVELT’i vallavolikogu liikme 
volituste peatumisega tema avalduse alusel 6 kuuks 
(kuni 14.09.2006), määrata asendusliikmena Viim-
si Vallavolikogu koosseisu JAAK SALUMETS.

Teha otsus teatavaks Leelo Tiisvelt’ile, Jaak 
Salumets’ale ja Viimsi Vallavolikogu esimehele 
ning avaldada Viimsi valla veebilehel. 
Otsus jõustub allakirjutamisega.

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seadu-
se §-le 64 võib huvitatud isik esitada otsuse peale 
kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esi-
mees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

17. veebruar 2006 nr 6
Katastriüksusele nimetuse määramine Kelnase 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Valla-
volikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ning arves-
tades, et kinnistu, asukohaga Kelnase külas, kin-
nistusregistri registriosa numbriga 8430002, ni-
metusega Paju, koosneb kahest katastriüksusest. 
Kinnistu omanik Enn Lilleoks on esitanud valla-
valitsusele avalduse lahustükile eraldi nimetuste 
saamiseks. Kinnistu omaniku 30.01.2006.a. aval-
dust arvesse võttes annab Viimsi Vallavalitsus all-
järgneva m ä ä r u s e:
1.  Määrata kinnistu, nimetusega Paju, koosseisu 

kuuluvale katastriüksusele katastritunnusega 
89001:002:0196 nimetuseks PAJULILLE.

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

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

17. veebruar 2006 nr 7
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse ning Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» annab Viim-
si Vallavalitsus alljärgneva 
m ä ä r u s e:
1.  Määrata Haabneeme alevikus asuvale katastri-

üksusele katastritunnusega 89001:010:1393 aad-
ressiks Vardi tee 13.

2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
16.08.2005.a. määrus nr 48 «Viimsi Vallavalit-
suse 30.03.1999.a. määruse nr 10 «Tee nimetu-
se ja aadresside määramine Haabneeme alevi-
kus» muutmine».

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

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä
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17. veebruar 2006 nr 8
Viimsi Vallavalitsuse 05.12.2000.a. määruse nr 
56 
«Tee nime ja aadresside määramine Haabnee-
me alevikus» muutmine
Võttes aluseks kohanimeseaduse ning Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» annab Viim-
si Vallavalitsus alljärgneva 
m ä ä r u s e:
1.  Muuta Viimsi Vallavalitsuse 05.12.2000.a. mää-

ruse nr 56 «Tee nime ja aadresside määramine 
Haabneeme alevikus» punkti 1 rida:

« Vardi tee 13 elamukrunt nr 6»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
« Vardi tee 11A katastriüksus 89001:010:1714»
2.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

17. veebruar 2006 nr 9
Kohanime määramine Idaotsa külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Valla-
volikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ning tule-
nevalt vajadusest eristada kuuri vastavalt kohani-
meseadusele annab Viimsi Vallavalitsus alljärgne-
va määruse:
1.  Määrata Idaotsa külas asuvale nimeobjektile, kuur 

- ehitisregistri kood 116023437, kohanimeks NUR-
ME 1.

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

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

03. märts 2006 nr 10
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi 
Vallavolikogu poolt 14.02.2006.a. otsusega nr 12 
kehtestatud «maaüksus Ranna VIII» detailplanee-
ringu:
1.  Määrata Ranna VIII maaüksusest moodustata-

vatele kruntidele alljärgnevad aadressid vasta-
valt juurdelisatud plaanile:

1.1.  Leppneeme küla, Leppneeme tee 103 d e -
tailplaneeringu järgne krunt nr 1

1.2.  Leppneeme küla, Leppneeme tee 105 d e -
tailplaneeringu järgne krunt nr 2

2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähi-
sega 01.08.2006.aastaks.

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

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

03. märts 2006 nr 11
Tee nimetuse ja aadresside määramine Pringi 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi 
Vallavolikogu poolt 13.12.2005.a. otsusega nr 87 
kehtestatud «Pringi külas, Saare maaüksus» de-
tailplaneeringu:
1.  Määrata Pringi külas asuvale teele nimetuseks 

Tamme tee ja rajatavale teele nimetusteks Ran-
namäe tee vastavalt juurdelisatud plaanile.

2.  Määrata Saare maaüksuse detailplaneeringu järg-
sel jagamisel moodustatavatele kruntidele all-
järgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:

1.1.  Pringi küla, Tamme tee 7 krunt nr 5
1.2.  Pringi küla, Saluveere tee 9 krunt nr 4
1.3.  Pringi küla, Rannamäe tee 1 krunt nr 6
1.4.  Pringi küla, Rannamäe tee 3 krunt nr 2
3.  Määrata Pringi külas asuvatele katastriüksuste-

le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisa-
tud plaanile:

3.1.  Pringi küla, Tamme tee 2  
katastriüksusele 89001:003:0070

3.2.  Pringi küla, Tamme tee 3
katastriüksusele 89001:003:3540

3.3.  Pringi küla, Tamme tee 4
katastriüksusele 89001:003:3290

3.4.  Pringi küla, Tamme tee 5 
katastriüksusele 89001:003:3300

3.5.  Pringi küla, Tamme tee 5A 
katastriüksusele 89001:003:3550

3.6.  Pringi küla, Tamme tee 6 
katastriüksusele 89001:003:3610

3.7.  Pringi küla, Tamme tee 8 
katastriüksusele 89001:003:3310

3.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähi-
sega 01.07.2006. aastaks.

4.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tä-
hisega 01.10.2006.aastaks

5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-
mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

07. märts 2006 nr 12
Munitsipaallasteasutuse “Viimsi Lasteaiad” las-
teaedadesse laste vastuvõtmise, lasteaia koha 
kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 2, Koolieelse lasteasutuse 
seaduse § 15 lg 4 alusel

1. Üldsätted
1.1.  Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist 

lasteaeda, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast 
väljaarvamist Munitsipaallasteasutuse Viim-
si Lasteaiad (edaspidi- MLA Viimsi Laste-
aiad) allüksusteks olevates Viimsi Lasteaias 
Piilupesa, Pargi Lasteaias, Püünsi Lasteaias 
ja Leppneeme Lasteaias (edaspidi- igaüks eral-
di- Lasteaed, kõik koos- Lasteaiad)

2.  Lasteaeda vastuvõtmine 
2.1.  MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnaks 

on Viimsi vald ja allüksustele on soovitusli-
kud alljärgnevad piirkonnad:

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

2.1.2.  Pargi Lasteaed- Viimsi, Miiduranna, Pärna-
mäe, Metsakasti, Laiaküla, Randvere, Muu-
ga;

2.1.3.  Püünsi Lasteaed- Püünsi, Rohuneeme, 
Kelvingi;

2.1.4.  Leppneeme Lasteaed- Leppneeme, 
Kelvingi, Tammneeme.

2.2.  Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks üldjär-
jekord.

2.3.  Pärast allüksustele määratletud teeninduspiir-
konnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võe-
takse vabade kohtade olemasolul lasteasutus-
se lapsi väljastpoolt p 2.1. nimetatud teenin-
duspiirkonnas elavaid lapsi.

2.4.  Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik 
vaba, kui soovitud lasteasutuses on vabu koh-
ti.

2.5.  Sõimerühm ja sobitusrühm teenindab teenin-
duspiirkonna lapsi.

2.6.  Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekor-
da vormikohase avalduse alusel, mille regist-
reerimise korraldab Viimsi Vallavalitsus. 

2.7.  Lasteaia järjekord on ühine kõigile allüksus-
tele, kuid järjekorra avaldusel võib lapseva-
nem märkida, kas kohta soovitakse Piilupesa, 
Pargi, Püünsi või Leppneeme Lasteaias. Või-
malusel lapsevanema soov rahuldatakse.

2.8.  Järjekorra avaldusel on vanemal õigus mär-
kida ära rühma eelistus (st kas sõime-, vanu-
se-, liit- või sobitusrühm), mida võimalusel 
arvestatakse.

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

2.10.  Lasteaiarühma võetakse lapsi alates kolman-
dast eluaastast (laps on 3 aastane hiljemalt 
30. septembri seisuga).

2.11.  Laps, kes saab 3 aastaseks ajavahemikul 01. 
oktoober kuni 31. detsember, saab lasteaia-
rühma koha vaid vabade kohtade olemas-
olul.

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

2.13.  Lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja kel-
le vanema(te) või hooldaja elukoht on rah-
vastikuregistri järgi Viimsi vallas, s.t. MLA 
Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnas.

2.14.  Erandolukorras võetakse lapsi lasteaeda koos-
kõlastatult Viimsi vallavalitsusega.

2.15.  Eelisõigus on:
2.15.1.  ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda;
2.15.2.  ühe pere lastel saada koht liitrühma;
2.15.3.  alapunktides 2.1. määratletud teenindus-

piirkonna lastel oma piirkonna lasteaeda.
2.16.  Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda:
2.16.1.  lapsed, kellel on jäänud üks aasta koolimi-

nekuni, et realiseerida koolivalmiduse nõu-
ded;

2.16.2.  paljulapselise pere laps (peres on 3 ja enam 
last), kellest lapsevanem on kohustatud las-
teaeda teavitama;

2.16.3.  asutuse töötaja laps;
2.16.4.  laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt 

on erivajadusega ja/või vajab eripedagoo-
gi (logopeed, psühholoog) abi või on suu-
natud lasteaeda nõustamiskomisjoni otsu-
sega. 

2.17.  Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine al-
gab märtsikuus, mil vallavalitsuse ametnik 
kontrollib lasteaia järjekorras oleva lapse ja 
vanema(te) olemasolu Viimsi valla rahvas-
tikuregistris ning selle järgselt vormistab las-
teaia juhataja esialgsed rühmade nimekir-
jad.

2.18.  Kui laps ja vanem(ad) hiljemalt 1.märtsi sei-
suga ei ole registreeritud Viimsi valla hal-
dusterritooriumi elanikuks lükkub avaldus 
antud vanusegrupi järjekorra lõppu.

2.19.  Lapsevanem, kes soovib lapse ümber tõsta 
ühest allüksuse lasteaiast teise või vahetada 
rühma, peab lasteaia juhatajale esitama kir-
jaliku avalduse (v.a juhul, kui lasteaed ise 
küsitluse korraldab) hiljemalt 1.märtsiks.

2.20.  Lasteaia koha saamisest teavitatakse lapse-
vanemat või hooldajat hiljemalt 15.aprilliks 
kirjalikult.

2.21.  Lasteaia teate alusel on lapsevanem omakor-
da kohustatud teavitama lasteaeda koha soo-
vist hiljemalt 15.maiks.

2.22.  Lapsevanemad, kes loobuvad pakutud laste-
aia kohast, arvatakse järjekorrast välja. 

2.23.  Lapsevanemate, kes ei teavita lasteaeda ko-
ha soovist või lükkavad lasteaeda tuleku eda-
si, avaldus arvatakse  antud vanusegrupi jär-
jekorra lõppu.

2.24.  Eelkomplekteerimine lõpeb 1.juuniks ja 
komplekteerimine 5.septembriks, mil juha-
taja kinnitab käskkirjaga rühmade koossei-
su.

2.25.  Lasteaiakoha saanud lapsed, kes ei ole sõl-
minud lepingut lasteaiakoha kasutamise osas 
1.septembriks ja selle põhjusest lasteaeda ei 
ole teavitatud, arvatakse rühma nimekirjast 
ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale 
võetakse järgmine laps antud vanusegrupi 
järjekorrast.

2.26.  Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma ava-
misel, so uue õppeaasta alguses sügisel.

2.27.  Vabade kohtade tekkimisel või ajutiselt ära-
oleva lapse asemele lasteaia-aasta sees võe-
takse uusi lapsi lasteaeda vastavalt antud va-
nusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

3.  Lasteaia koha kasutamine
3.1.  Lasteaia juhataja moodustab vastavalt vaja-

dusele ja võimalusele sõime- ja aiarühmad:
3.1.1.  sõimerühmas – kuni kolmeaastased lap-

sed;
3.1.2.  lasteaiarühmas – kolme- kuni seitsmeaasta-

sed lapsed;
3.1.3.  liitrühmas – kahe- kuni seitsmeaastased ühe 

pere lapsed;
3.1.4.  sobitusrühmas – erivajadusega lapsed koos 

teiste lastega.
3.2.  Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab 

vallavalitsus lasteaia hoolekogu ettepanekul.
3.3.  Lasteaia juhataja või allüksuse tegevjuht sõl-

mib lapsevanemaga või hooldajaga lasteaia 
koha kasutamise lepingu.

3.4.  Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
3.4.1.  lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
3.4.2.  lapse tervisekaart;
3.4.3.  erivajadust kinnitav dokument (sobitusrüh-

ma võtmisel). 
3.5.  Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteaia juhata-

ja või allüksuse tegevjuht lapsevanemale või 
hooldajale:

3.5.1.  käesoleva protseduuri pt 3 ja 4,
3.5.2.  MLA Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu määrad 

ja tasumise juhist ning
3.5.3.  MLA Viimsi Lasteaiad kodukorda.
3.6.  Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka laste-

aiakoha kasutamise tähtaja osas- määratud või 
määramata ajaks.

3.7.  Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni 19.00, kuid 
soovitav on, et lapse päev lasteaias ei ületaks 
10 tundi; sõimerühm töötab kella 8.00 kuni 
18.00.

3.8.  Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist 
on lapsele ette nähtud kohanemisperiood, mil-
le pikkuse otsustavad õpetaja koostöös lapse-
vanemaga arvestades lapse kohanemisvõimet 
ja -vajadust; kohanemisperioodi ajal tuleb laps 
lasteaiast ära viia hiljemalt enne lõunauina-
kut.

3.9.  Suvel on soovitav võimaldada lapsele puhkus 
vähemalt 2 nädalaks kuni üks kuu (maksuva-
ba kuu). Erivajadusega lapsed saavad suvel 
kohta kasutada sobitusrühma töötamise ajal.

3.10.  Lasteasutuse aastaringse või hooajalise te-
gutsemise otsustab vallavalitsus hoolekogu 
ettepanekul.

3.11.  Suvel töötab üldjuhul ainult üks MLA Viim-
si Lasteaiad allüksuse lasteaed valverühma-
dena. Jõulupühade ja aastavahetuse perioo-
dil töötavad allüksustes valverühmad.

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

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

tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibi-
da lasteaias või

4.1.3.  lapse kooliminekul või
4.1.4.  juhataja ühepoolse otsuse alusel, kui:
4.1.4.1.  lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt 

lasteaia kodukorda või lepingut, mis ta on 
sõlminud lasteaiaga või

4.1.4.2.  on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu 
(juhataja on eelnevalt lapsevanemat tea-
vitanud võlast) või

4.1.4.3.  on maksmata 1 kuu lasteaiatasu väljast-
poolt MLA Viimsi Lasteaiad teenindus-
piirkonda erandkorras lasteaeda võetud 
lapse eest või

4.1.4.4.  laps on lasteaiast puudunud kaks või enam 
kalendrikuud ja/või lasteaeda ei ole pika-
ajalise puudumise põhjustest informeeri-
tud või

4.1.4.5.  kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal 
välja registreeritud Viimsi valla halduster-
ritooriumilt.

4.2.  Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja ühe-
poolse otsuse alusel kustutatakse laps nime-
kirjast järgneva kuu 01. kuupäeval, millest ju-
hataja teavitab lapsevanemat või hooldajat kir-
jalikult vähemalt viisteist (15) päeva ette.

4.3.  Ajutiselt, enam kui neljaks kuuks, lasteaiako-
hast loobumisel sõlmitakse lapsevanema ja 
lasteaia esindaja vahel sellekohane kokkule-
pe, mis on lepingu lisaks ning mille alusel on 
lapsevanem vabastatud lasteaia maksust, kuid 
säilitatakse lasteaia koht.

5.  Rakendussätted
5.1.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 

04.03.2005.a. määrus nr 20.
5.2.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikusta-

mist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretä

AGNES  ALLAM 28.04 92
KIRILL  RAUDSEPP 05.04 91
AMALIE  KÄÄR 27.04 91
HELMI  KALLASSALU 25.04 89
LINDA  KÕIV 23.04 88
ALIDA  REINVALD 30.04 88
LYDIA  MIKOVITŠ 23.04 87
ASTA  KARUSE 16.04 86
ARNOLD  NIGUL 27.04 86
KALJU  SEPP 12.04 85
PAULA  METSMA 11.04 84

GUNVAR  ROOTSI 19.04 84
KALJO  ALAKÜLA 20.04 83
HARALD-PETER SIIAK 25.04 83
EVALD  NURK 03.04 82
VELLO  VAHUR 04.04 82
JAANUS  JÜRISAAR 08.04 82
DMITRI  SEISLER 28.04 82
HENNO-GUNNAR MÜHLBERG 01.04 81
ASTA  RAUS 07.04 81
VAIKE  KASK 19.04 81
JUHAN  PRIKS 20.04 81

OLGA  LILLEOKS 27.04 81
KAMILLA  TIIT 19.04 80
EVI  KELDER 30.04 80
LILIA-MALL KALJURAND 16.04 75
VILMA  SILDNIK 19.04 75
ROSILDA  OTSA 25.04 75
HEINO  EINER 30.04 75
MALL  UKAREDA 08.04 70
ELLE  AUGAS 11.04 70
REIN  JAKOBSON 19.04 70
ÜLO  TOJAK 26.04 70

MATI  ASU 27.04 70
ALFONS  NAUMTZIK 27.04 70
RIITA  LÄTT 02.04 65
SILVI  KÜBARD 12.04 65
HALJA  MARK 14.04 65
REIN  STRAHOV 14.04 65
LIIDIA  URM 14.04 65
ÕILME  LOBJAKAS 15.04 65
KAJA  SALO 16.04 65
JAAN  LUSTUS 27.04 65
ANTS  LAAS 29.04 65

Südamlikud õnnesoovid aprillikuu hällilastele
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Viimsi karikavõistlused 
korvpallis
18. märtsi hommikul kogunesid korv-
pallihuvilised Viimsi spordihalli, osale-
maks Viimsi karikavõistluste etapil. 

Naiskondi võistles seekord kaks. 
Esikoha võitis Piilupesa I koosseisus 
Reet Varik, Jana Rebane, Maire Tuul 
ning Anne-Ly Rumma. Teiseks tuli Pii-
lupesa II. 

Meeste huvi korvpalli vastu oli 
suurem, mõõtu tuli võtma kokku ka-
heksa meeskonda. Pingelisest heitlu-
sest väljus võitjana meeskond Viimre 
OÜ, kuhu kuulusid Urho Juhansoo, 
Mihkel Maasik, Mait Maasik, Kristjan 
Koik, Erki Andresso, Silvester Lepa-
jõe, Jaanus Kütt ja Kristo Oru. Teise 
koha saavutas Standoor, kolmanda au-
hinnalise koha Viimsi Kepp.

Esikolmikut autasustati Viimsi ka-
rikavõistluste karikate, diplomi ja 
meenetega. Täname Viimsi vallavalit-
sust toetuse eest! Kohtumiseni järgmi-
sel etapil!

Triin Rebane,
Viimsi noortevolikogu

Esimesed Viimsi meistri-
võistlused saalihokis
11. veebruaril kogunes Viimsi spordi-
halli kuus võistkonda – kaks naiskonda 
ja neli meeskonda. 

Tulemusega 8-0 sai esikoha nais-
kond Naised, teiseks jäi naiskond 
MLA Viimsi Lasteaiad. Parimaks vä-
ravavahiks valiti Kristel Küti, pari-
maks mängijaks Annika Kaabel (mõle-
mad võistkonnast Naised). Võitjanais-
kond mängis koosseisus Annika Kaa-
bel, Kristel Küti, Tiina Saat, Kadri-
Liis Piirsalu, Marliis Reinberg, Stina 
Šeripova. 

Esimesteks Viimsi meistriteks saa-
lihokis krooniti meeskond Viimsi Kepp. 
Parimaks väravavahiks tunnistati Olari 
Püvi ja parimaks mängijaks Andri Väl-
jaots (mõlemad Viimsi Kepp). Võitja-
meeskond mängis koosseisus Kristofer 
Kask, Lennard Tuulmets, Olari Püvi, 
Andri Väljaots, Marek Ulman, Karmo 
Karelson, Marko Mäepea, Mihkel 
Kruusmägi, Taavi Ottoson, Edvard 
Garder ja Kari-Andri Kask.

Valla meister Viimsi Kepp mängib 
ka Eesti meistrivõistluste II liigas.

Viimsi lahtised 
karikavõistlused 
ergomeetrisõudmises
Järjekorras juba seitsmendal karika-
võistlusel oli distantsideks 500 m noo-
rematele poistele, naistele, kaheliik-
melistele võistkondadele ja 1000 m 
vanematele poistele, noormeestele, põ-
hiklassi meestele ja veteranidele. 

Nooremate poiste sõudepingid jäid 
tühjaks, vanematest poistest olid pare-
mad Hannes Nõgisto (Tallinna sõude-
klubi) ajaga 3.21,8, teine koht Meremo 
Muuga (Viimsi) 3.39,9. Noormeestest 
võttis juba neljandat aastat järjest või-
du  Norman Leemets (Viimsi/spordi-
selts Marathon) ajaga 3.07,7, teised 
kohad läksid Tallinnasse: Mario Lind-
aule ajaga 3.10,8 ja Jaarek Konsale 
ajaga 3.15,6.  Meeste põhiklassi pare-
mad olid kõik Viimsist. Kuni 75 kg 
meeste võitjaks tuli Martin Roots ajaga 
3.28,5 ning alla 75 kg kaaluga mees-
test  tuli esimeseks Priit Luts 3.15,9 ja 
teiseks Arbo Maisa 3.18,5. 

Parimad tulemused ja päeva pari-
mad ajad tehti veteranide klassis. Ser-
gei Morzakov tuli võitjaks ajaga 3.05,3 
ja Madis Lõhmus teiseks ajaga 3.07,3. 
Mõlemad mehed tulid Tallinnast.  

Rõõmustavalt palju oli kohale tul-
nud naissõudjaid. Finaalis olid pare-
mad Kristiina Võidula (spordiselts 
Marathon) 1.42,8, teine Leelo Ojala 
(Saue/Kristiine spordikool) 1.43,5. 
Võistkonnavõistluses tuli samuti esiko-
hale sõuda läbi finaalsõitude. Parimaks 
osutusid Anti Roots ja Tanel Rebane  
klubist Viimsi Kepp ajaga 1.31,2, teine 
Roxor Ehituse võistkond Annes Lille-
org ja Taavi Sinijärv ajaga 1.36,8.

Korraldaja spordiselts Marathon 
eesotsas Rein Raspeliga tänab ürituse 
sponsoreid KB Eestit ja Reebokit.

SÕNUMID

Rohuneemes 
võeti mõõtu 3 km rajal 
Valla meistrivõistlused murdmaasuu-
satamises toimusid   18. märtsil Rohu-
neemes. Põhitrass oli 3 km pikkune, 
valida võis nii klassika- kui vabasõidu-
rada. 

Läbiviija, Rohuneeme jooksu- ja 
suusaklubi Joosuu oli korralikud rajad 
sisse ajanud ja külalisedki kohale kut-
sunud. Ühisstardist läks rajale 25 
võistlejat. Kõige nooremas vanuseklas-
sis oli vaid üks sõitja, ettenähtud 2,5 
km läbis konkurentsitult Karl Madis-
soon ajaga 6.46,2. Naiste 3 km võitis 
Lilian Jõesaar ajaga 12.17, sama pi-
kal maal oli naisveteranide klassis või-
dukas Mairis Kangro ajaga 17.24. 

11-13-aastastest poistest võitis 
Ragnar Ventseli ajaga 29.05. Kaks 
kolmekilomeetrist ringi pidid sõitma 
14-17 a noormehed ja üle 50-aastased 
meesveteranid. Noorematest tuli võit-
jaks korvpalliklubis Viimsi treeningu-
tel käiv Enary Ventsel ajaga 25.09, 
veteranide parim oli Aleksander 
Tishtshenkov ajaga 19.29. 

3x3 km ehk 9 km sõidus oli osa-
võtjaid kõige enam. Meeste põhiklassi 
võitjaks tuli Raivo Pärnpuu ajaga 
29.06, teine oli külalisvõistleja Avo 
Kirsipuu (34.00) ja kolmas taas Viim-
si mees Kalev Kreekman (34.28). 
Noorematel, 40-49 a meesveteranidel 
tuli samuti läbi sõita 9 km ja selles va-
nusklassis olid kolm paremat 
Manivald Luidre 29.15, Toomas Talvik 
32.51 ja  Toomas Kull 41.00. Kas oli 
rada raske või oli haigus kallal käinud, 
aga viis võistlejat katkestas ega saa-
nudki lõpuaega kirja.

Kuuldavasti plaanib Joosuu klubi 
järgmisel aastal üritusele veelgi külali-
si kutsuda ja loodame, et ka kohalike 
suusasõprade seas on rohkem neid, kel 
julgust starti tulla.

Tänusõnad Joosuu klubile! (Tiia 
Tamm)

Harjulaste talimängud 
seekord Jõelähtmel
Harjumaa omavalitsusüksuste tali-
spordipäev peeti 10. märtsil Jõeläht-
me vallas.

Registreerinud oli 18 omavalitsus-
üksust, esmakordselt ka Tallinnast. 
Viimatimainitud jäid seekord küll tule-
mata, aga ehk jõuavad tundmatud  
konkurendid kohale suvemängudeks. 
Need toimuvad samuti naabervallas 
augustikuus.

Seitsmeliikmelised võistkonnad pi-
did läbi käima lumest, veest ja võim-
last, et punktid kokku saada. Viimsi 
võistkond ja pöidlahoidjad olid küll 
tublid, aga ühe ala nulltulemus jättis 
meid siiski punaseks laternaks. Järg-
misel talvel püüame pretendeerida vä-
hemalt progressi karikale, aga seda ju-
ba Padisel, seekordsete võitjate kodu-
õuel. (Tiia Tamm)

Lauatennises nappis 
osavõtjaid
Viimsi valla meistrivõistlused lauaten-
nises toimusid esimest korda Rannape-
re pansionaadi vastremonditud saalis. 
Kahjuks sai täiskomplekti medaleid 
välja anda vaid ühes vanuseklassis – 
meesveteranide parimateks osutusid  
tulemuse järgi Mart Kraut, Andres 
Uusjärv ja Livio Pottisep. 

Suur tänu abi eest Mart Kraudile 
ja Sirje Saksale!

TALISPORDISÕPRADE SÕIT 
KÕRVEMAA SUUSARADA-
DELE TOIMUB 1. APRILLIL. 
Väljasõit Viimsi haigla juurest kell 10. 
Palun võtta eelnevalt kontakti 
tel 609 0980 või 5196 5243.

2. APRILLIL algusega kell 10 
ootab Viimsi sulgpalliklubi 
kõiki sulgpallihuvilisi peresid, kes soo-
vivad omandada selle toreda mängu 
A-d ja B-d, Viimsi spordihalli PERE-
PÄEVALE! Selga sportlik riietus ja 
kaasa vahetusjalatsid, kõik muu leiate 
kohapeal. Treenerid Aigar ja Jüri.

SÕNUMID

APRILLIKUU SPORDIKALENDER

1. aprill kl 10 Harrastus- ja tervisesportlaste sõit Kõrvemaale suusaradadele Kõrvemaa MSK

1.-2. aprill Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS, naiskondade ja meeskondade alagrupid

2. aprill kl 10 Viimsi SULGPALLI PEREPÄEV Viimsi spordihall

8. aprill kl 10.30 Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS, naiskondade ja meeskondade finaal Loo spordihoone

11. aprill kl 10 Harjumaa noorte meistrivõistlused VÕRKPALLIS, tüdrukud U-20 Loo spordihoone

13. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused OSAVAIM KORVPALLUR, poisid ja 
tüdrukud (kuni 5. kl)

Tallinn

15. aprill kl 10 VIIMSI 3:3 KORVPALL Viimsi spordihall

15. aprill Eesti valdade XIV suvemängude eelturniirid VÕRKPALLIS

20. aprill Harjumaa noorte meistrivõistlused KORVPALLIS, poisid A-, B-, C-kl. Medalimängud Tallinn 

21. aprill kl 20 Vallarahva tervisetund – UJUMINE SPA Viimsi Tervis

25. aprill kl 14 Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused MURDMAATEATEJOOKSUS Kolgaküla

27. aprill Harjumaa põhikoolide vahelised karikavõistlused KORVPALLIS, poisid Oru

29. aprill kl 10 Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES Keila tervisekeskus

30. aprill kl 9 Viimsi valla meistrivõistlused SULGPALLIS Viimsi spordihall

Viimsi mõisa tagune mägi 
oli sel aastal juba ammu en-
ne vastlapäeva ilusasti sile-
daks sõidetud ja keskpäeva 
paiku tulid läbi lumesaju ka 
esimesed kelgutajad. 

Püünsi lapsed jõudsid Viimsi omadest 
varem kohale, nautides täie hooga mõ-
nusat ilma ja liumäge. Peaaegu päev lä-
bi sadanud lumi kinkis muinasjutuliselt 
kauni vaate lumisele pargile. Aina lisan-
duv lumekiht hoidis ka kelguhoogu nii 
palju tagasi, et pargipuid keegi müksa-
ma ei jõudnudki. 

Esimeste täiskasvanute seas saabus 
mäele AS-i Esmar Ehitus lõbus selts-
kond, mõne aja pärast tulid  ka valla-
ametnikud, Viimsi SPA ja teised  ettevõt-
likud liuglejad. Mõned tulijad olid nii til-
lukesed, et võtsid emmed-issid julgestu-
seks kaasa. 

Vanuserühmade kaupa peeti teate-
võistlusi, ikka mäest alla ja üles, kelk 
teatepulga asemel kord käes, kord tagu-
miku all. Prooviti vastlavurri  laulma 
panna, joodi sooja teed ja paremad võist-
lejad said  päevakohase auhinna – vast-
lakukli. 

Peakorraldaja Viimsi huvikeskus pa-
ni fantaasiarikkaima liuvahendi valmis-
tajale auhinnaks välja kommikoti, mis 
jäi aga kesise tulemuse tõttu välja and-
mata ja läks «korralduskomitee» üks-
meelse otsusega kõige arvukama osavõt-
jaskonnaga asutusele – Viimsi SPA-le.

Kalendri järgi on talv selleks korraks 

otsas, ehkki lumeüritused veel mõnel 
pool jätkuvad. Sel aastal said vallaelani-
kud üle mitme aasta korraliku liuvälja 
Haabneeme, suusarajad Rohuneeme 
puhkealale ning Randvere tee äärde, 
sest jätkus nii pakast kui lund. Päike on 
aga  juba vääramatu jõuga ametis ja pea-
gi ei jää tehtust enam midagi järele. See-

tõttu tahaksin öelda SUUR TÄNU kõiki-
dele nendele toredatele inimestele, kes 
olid abiks liuväljade ning suusaradade 
rajamisel ja hooldamisel – Indrek Mäe-
küngas, Anne Talvari, Sulev koos brigaa-
diga, Kaido Metsma, Kaarel Zilmer jt.

Tiia Tamm

Tänavune talv pakkus 
ohtralt spordivõimalusi

Läti 2006. aasta lahtistel meistri-
võistlustel showtantsus tuli esime-
seks Viimsi võimlemis- ja tantsu-

klubi Keeris tütarlaste võistkond, kes sai 
võidukarika laste arvestuses kavaga 
«Kontor 2». Tantsu autor ja trupi treener 
on Ene Mets.  

Lahtised showtantsu meistrivõistlu-
sed Riias toimusid 25.-26. veebruaril. 

Võitjavõistkonda kuulusid Helen 
Link, Maire Link, Heija-Maarja Hansar, 
Melissa Savila, Mari-Liis Tohvelmann, 
Mall Silm, Maris Alev, Alice Andressoo, 
Kristiina Värss, Mona Brit Luur, Maarja 
Karolina Uritamm ja Liisbet Pakosta. 

Vähendatud koosseisus esindas sa-
ma võistkond Viimsi keskkooli ka  4. 
märtsil Keilas, kus toimus Eesti Kooli-
spordi Liidu võimlemisfestival. Sealgi 
esineti väga edukalt ja võideti laureaa-
ditiitel. Teine laureaaditiitel võideti 10.-
12. klasside vanuseastmes, kus võistkon-
da kuulusid Carmen Pajuste, Kristin 
Pajuste, Maarja Mets, Nele Kööp, Marie 
Käige, Aet Põld, Liisa Linhein ja Kerstin 
Unt. (VT)

Viimsi tantsuklubi tõi Lätist esikohakarika

Rõõmsad karikaomanikud Ene Metsa tantsutrupist.

Vastlapäev oli imeilus.



• Armatuurraua ja võrgu müük

• Rangide, karkasside valmistamine

• Metallkonstruktsioonide tootmine

• Postid, talad, metallpiirded (rõdu)

• Metall aiapostid ja väravaraamid

1515Viimsi TeatajaViimsi TeatajaMärts 2006

Müün kitsepiima ja kitsepiima tooteid. 
Hind kokkuleppel. 
Tel 5397 3264.

Metalli müük.  Tel 5695 7713.

Müüa loomasõnnikut (15t-1350 krooni, 
7t-850 krooni) ja mulda (15t-1950 kroo-
ni koos kohaletoomisega). Tel 515 8433 
ja 670 1290 e-mail: taluaed@hot.ee

Müüa lõhutud küttepuud (50 cm, lepp). 
Hind koos kohaletoomisega 380 kr/m³. 
Info tel 775 2018 ja 527 8041.

Massaaž pingete ja vaevuste leevenda-
miseks. Ravi. Kogemustega ja sertifit-
seeritud naismassöör. Tel 51 06 731.

Noor perekond soovib üürida 2-4-toal 
korterit Viimsis. Tel 5647 5155.

Vajame koduabilist Viimsisse Lubja kül-
la. Söögitegemine pole vajalik, tasu kor-
ralik. Tel 5560 2897.

Pensionäridest abielupaar (ei suitseta) 
soovib üürida väikese aiamaja või toa 
eramajja. Vajalik on duširuumi ja WC 
võimalus. Sobib ka ühetoaline korter 
mõnesse end Kirovi kolhoosi aegsesse 
majja. Tel 5669 8943.

Müüa korralik internetiarvuti Pentium3, 
256mb mälu, cd-kirjutaja, 17" monitor, 
hiir, klaviatuur. Kaasa ka palju program-
me ning mänge! Hind 2990 kr. 
Tel 5691 4853.

Sõbralikku ja energilist peremeest oota-
vad 3 belgia lambakoera kutsikat. Kui 
soovid endale truud pereliiget ja head 
koduvalvurit pikaks ajaks, siis helista tel 
5662 0987.

Pakun tööd keemia eraõpetajale, güm-
naasiumi tasemel. Õpilane elab Viimsis. 
Tel 507 4650.

Puhastusfirma võtab tööle koristaja 
Haabneeme. Töö E-R, õhtuti. 
Tel 655 6198, 509 0521.

Ahjud, pliidid, kaminad. Pottsepatööd. 
Tel 5559 3881.

Müüa heas korras hõbedane mahtuni-
versaal Ford Galaxy 2001. a. okt. bensiin 
2,3 l/manuaal, läbisõit 172 000 km. 
Hind 159 000 krooni. Tel. 512 8896 ja 
621 7410.

Otsin inglise keele eraõpetajat Viimsis 
õhtusel või päevasel ajal paar korda nä-
dalas. Tel 5667 1496.

9. kl poiss soovib inglise keele riigieksa-
mi sooritamise eesmärgil järeleaitamis-
tunde. Tel 511 1119.

Kaunimad Aiad OÜ võtab hooajaliselt 
tööle haljasala koristaja ja muruniitjad 
Pirita teele. Töö on aprillist oktoobrini, 
koristaja töö sobilik pensionärile. Tel 
600 5502 või 515 3741.

Ettevõte võtab tööle laeva puusepa-õpi-
lase. Eeldame töötahet, varasemat töö-
kogemust, vanust alla 30 eluaasta. Lisa-
info telefonil 501 5907, Hanno.

Avatud disaini- ja moesalong
Kaluri tee 5, Haabneemes

• rätsepatööd naistele ja meestele
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus
• parandustööd

Firmadele pakume logode 
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.

Tel 630 6183 ja 529 8020
info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Müügil Schwarzkopf 
ja TIGI 

juuksehooldusvahendid

(uued lambid)
• Joico juukseravi

Kõrgema kategooria 
kirurg, 

meditsiini kandidaat, 
Tallinna Kirurgide Seltsi 

auliige
HUBERT POOLA

KONSULTATSIOONID

tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, Pringi

Viimsi Market 
võtab tööle 

müüja-kassapidajaid

Kontakttelefon 
502 0442 või 605 1379

Viimsi Marketi 
köök 

võtab tööle 
koka abilise

Kontakttelefon 
5561 7661 või 605 1376

PAKUME TÖÖD 
• koristajale Miiduranda 
•  eritööde puhastus-

töölistele

Helistada tel 646 3360

KAUNIMAD AIAD OÜ 
teostab 

okstelõikust ja 
raietöid

Viljapuude lõikus alates 120.-

Registreerimine ja info 
tel 515 3741

Vajatakse tublit 
ja ausat 

KORISTAJAT, 
kes räägiks eesti või vene 

keelt (soovitavalt mõlemat). 

Töö asukoht Radvere küla.
Lisainfo telefonil 644 5520

Majahaldjas lahendab Teie eramuga 
seotud probleemid 24h

• eramute hooldus- ja haldus
• remondi- ja viimistlustööd

Lepingulistele klientidele soodustused
Tel 5451 6035

Küsi pakkumist: info@majahaldjas.ee

vajab oma 
töökasse kollektiivi suveperioodiks

KOKKASID, ETTEKANDJAID, KELNEREID 
Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839; 529 2912

CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

Mälestused saavad sillaks 
üle tühjuse 

Avaldame sügavat 
kaastunnet 

Zinaida Grosevale 
armsa POJA 

lahkumise puhul

KÜ Okasroosioks liikmed

AS Tehas Metallist
Peterburi tee 53, Tallinn

Tel 605 0916, faks 605 0909
myyk@metallist.ee

www.metallist.ee

KEVAD 
ON KÄES, 
MIS SA 
OOTAD!

 
VIIMSI AIAKESKUS 

ON AVATUD

E-R 9-18
L 10-15
P  alates 2. aprillist

Muuli tee, 8 Viimsi
Tel 601 1727

 www.selteret.ee

Bussiga nr 1a linnast 
ja bussiga nr 49 Las-
namäelt Merivälja 
peatusest 50m

Trükikoda Viimsis võtab tööle

offset-trükkija ja 

lõikaja/järeltöötleja.

Eeldame kohusetundlikku 
suhtumist oma töösse.
Tel 609 0214, Tiiu Pesu.
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Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont

Muruniidukite hooldus ja remont
Rehvide müük ja paigaldus

Õlivahetus

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

Uute ja taastatud
rehvide müük
ja paigaldus

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

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

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

Mahe- ja tervisetoodete 
kauplus Looduse Laegas

Haabneemes Kaluri tee 3
pakub uudisena:
•  uusi Saaremaa ökoseepe
•  klorofülli- ja speltajahu
•  idandamissegusid ja idandamisnõusid
•  valget, rohelist ja musta orgaanilist teed
•  ravivilla, pesupähklikoori jpm põnevat

Avatud E-R 10-18 
L 10-14


