
Vallavanem Urmas 
Arumäe: Kuigi vali-
mislubadused on an-
tud nelja aasta 
peale, on heameel 
tõdeda, et üht-
teist on neist kas 
juba täidetud või 
sellega alustatud.

Loe lk 3

Tammneeme küla 
vastvalminud aren-

gukava tutvustab 
külavanem Raivo 

Kaare. 

Loe lk 5
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Viimsi vallavolikogus maikuu istungil 
kinnitatud Haabneeme aleviku ja lähiala 
üldplaneeringu lähteülesanne näeb 
Haabneeme randa tulevikus üldkasuta-
tava puhkealana.

Uued liivakoormad tulevad randa 
Kiiu karjäärist – nii päevitusalale kui ka 
rannajalgpalli- ja võrkpalliplatside jaoks. 

Rannavalvetorni all pannakse tööle kaks 
dušši. 

Igakevadine põhitöö Haabneeme 
rannas on liiva sõelumine, mille käigus 
spetsiaalne agregaat korjab kuni 10 cm 
sügavuselt kokku klaasikillud, sigaretiot-
sad, pudelikorgid jm mahavisatud prügi, 
selgitas valla kommunaalameti juhataja 

Indrek Mäeküngas. Tänavu tellis vald 
selle teenuse firmalt AS SMR Teed.  

Maikuu jooksul saavad värskema ilme 
ka rannaatraktsioonid, kiiged, turnimisre-
delid jmt, mis värvitakse üle ja sätitakse 
korda. «Oleme randa tellinud ka uue vi-
gurkiige, mis peaks köitma suuremaidki 
lapsi,» sõnas Mäeküngas. Uus suur kaalu-
kiik paigaldatakse rannaala põhjapoolse 
otsa juures oleva parkla juurde. Suvekoh-
viku tegevust korraldab OÜ Exodus Pro-
jekt, kelle kohustuste hulka kuulub ka 
hoone ümbruse heakorra tagamine. 

Mõlemal pool 1,1 km pikkust ranna-
ala on märgistatud kohad koerte ujuta-
miseks, mida otse supelrannas kindlasti 
teha ei tohi. Asjakohased nõuded on kir-
jas nii valla heakorra- kui ka koerte ja 
kasside pidamise eeskirjades, ning ees-
kirju rikkunud koeraomanikule on või-

malik kohaldada rahatrahvi kuni 100 
trahviühikut ehk 6000 kr.

Juuni algusest alustab tööd ranna-
valve. Vald sõlmib Haabneeme rannas 
vetelpäästeteenistuse korraldamiseks le-
pingu Eesti Vetelpäästeühingu koolitus-
keskusega, kes esitas teenuse osutaja 
leidmiseks korraldatud konkursile sood-
saima pakkumise. Valvatav ujumistsoon 
tähistatakse poidega, suplusala merepõ-
hi hoitakse ohtlikest esemetest puhas. 
Mehitatud rannavalve on alates 1. juu-
nist kohal iga päev kella 10-20. Ollakse 
valmis andma abi hättasattunuile ja tõ-
kestama korrarikkumisi, vajadusel kut-
sutakse kohale päästeameti- või politsei-
töötajad. Merevee puhtust kontrollitak-
se vähemalt kaks korda kuus.

Kai Maran

Bussiliinid lähevad üle 
suvisele sõiduplaanile
Alates 1. juunist hakkavad bussiliini-
del kehtima suvised sõiduplaanid.

Liini nr 1A bussid teevad tööpäevi-
ti senise 66 reisi asemel 82 reisi. Lau-
päeviti on reise 72, pühapäeviti 63. 
Liini nr 38 reiside arv on tööpäeviti 
16, laupäeviti 11 ja pühapäeviti 10.

Vallaliinide reiside arv ei muutu, 
küll aga sõiduplaanides olevad kella-
ajad. Valla kommunaalamet korraldab 
uute sõiduplaanide paneku peatustes-
se, lisainfo avaldatakse ka valla kodu-
lehel. 

Avalik arutelu
30. mail kell 14 toimub Viimsi valla-
majas (Nelgi tee 1) II korruse saalis 
Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsa-
kasti küla ja osaliselt Muuga küla üld-
planeeringu eskiislahendust, lähtesei-
sukohti ja planeeringu elluviimisega 
kaasneda võivaid mõjusid tutvustav 
avalik arutelu.

Vallavalitsus on juulis 
kollektiivpuhkusel
3.-28. juulini on vallavalitsus kollek-
tiivpuhkusel ja vastuvõttu ei toimu. 

«Sündide-surmade registreerimi-
seks palume pöörduda Harju maavalit-
suse perekonnaseisuosakonda (tel 
6604607 ja 6604654, asukoht Räva-
la pst 8, Tallinn) või Tallinna perekon-
naseisuametisse (tel 6457483 ja 
6457480, asukoht Pärnu mnt 67, Tal-
linn),» ütles vallasekretär Kristo Kal-
las.

Täpsemat infot saab vallavalitsuse 
valvelauast (tel 6066805).

TEATED

Algab rannahooaeg

Mai keskel käis Haabneeme rannas liivasõelumine.

23. JUUNIL
VIIMSI 

VABAÕHUMUUSEUMIS

VIIMSI 
VALLA

JAANIPIDU
•  kl 18 Lõbusad sport-

mängud lastele
•  kl 19 Gospelkoor 

Privilegium Gospel 
(Norra)

•  kl 20 Tule süütamine
•  kl 20.10-24 Tantsuks 

mängib ansambel 
L`Dorado

•  Vaheaegadel rahvalikud 
mängud ja jõukatsumised

•  Sööki-jooki ja muidu 
mõnusat äraolemist

Maikuu keskel valmis Kelvingis juba nel-
jas lasteväljak, kui merepoolsetele lisaks 
ka lasteaia oma hulka arvata. «Viimati 
valminud mänguväljak on meretuultest 
eemal ja vilumate ilmade jaoks, samuti 
on väikelastel siin turvalisem mängida,» 
sõnas külavanem Ants-Hembo Linde-
mann. Aiaga piiratud uuel mänguvälja-
kul on tavakiiged ja vedrukiiged, liiva-
kast, liumägi ja pingid-lauad ka emade-
isade tarvis. 

Sellistest mänguplatsidest on ikka 
palju abi, eriti kui majad alles valminud 
ja oma õu veel tühi, rääkis kahe ja poole 
aastase tütre ema Marelle. «Oma õuele 
ei jõuaks ükski pere kõiki asju soetada, 
pealegi on ühised mänguväljakud heaks 
sotsialiseerumise kohaks,» leidis ta. On 
tegemist, et lapsi tuppa saada, õues me 

lastega vabal ajal põhiliselt olemegi, kui 
ainult ilm lubab, kinnitas ka Kai.  

Kelvingi külas elab praegu 150 pe-
ret, küla elu-olu korraldab MTÜ Kelvingi 
Tehnovõrgud. Ühiselt hoitakse korras ka 
rand, kokkukorjatud rannaadru leiab ko-
ha õunapuude ja sõstrapõõsaste all,    see 
on juba esiisade äraproovitud asi, rääkis 
Lindemann. Mänguväljakud on ehitatud 
ühingu rahadega, mereäärsete väljaku-
te valmimist toetas ka PRIA. Samuti on 
uue väljaku valmimisel abi loota oma 
vallalt, kes samuti spordi- ja mänguväl-
jakute ehitamist toetab. 

Äsjane Viimsi vallavolikogu liige ja 
mitmendat aastat Kelvingi külavanem Lin-
demann jätkab külavanemana, kuna Viim-
si valla külavanema statuut ei võimalda 
korraga mõlemat kohustust täita. (VT)

Kelvingi külas on lapsed 
tähtsal kohal

Juba küla planeerides mõtlesime sellele, kuhu peaksid tulema mänguväl-
jakud, spordiplatsid ja lasteaed, rääkis külavanem Ants-Hembo Linde-
mann.

Harjumaal on praegu neli ametlikult avatud supelranda: 
Pirital, Kakumäel, Stroomi rannas ja Harku järve ääres. 
Maakonna keskkonnateenistuse peaspetsialist Ilmar Kal-
jurand põhjendab  ametlike supelrandade vähesust küllalt 
rangete tervisekaitsenõuetega, mille täitmine valdadel 
seni enamasti üle jõu käinud. 
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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. Juulikuus 
leht ei ilmu. 

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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Mõned aastad tagasi toimus Viim-
sis konverents «Investeering 
Viimsi valda – kas juhus või 

teadlikkus», kus tutvustasin Transiidi-
keskuse AS esindajana 50 miljoni euro 
suurust investeeringut – Muuga sojate-
hase projekti. Mitte iga vald ei saa kii-
delda nii teadliku ja innovaatilise inves-
teeringuga. 

Umbes viiendiku Eestit läbivatest 
transiitkaubavoogudest andva Transiidi-
keskuse AS nägemuses peaks tulevane te-
has kinnistama Muuga sadamasse kauba-
vood ja andma kogu Eesti transiidile eeli-
sed Peterburi ja teiste sadamate ees. Just 
seepärast sõlmiti tehase ehitamiseks le-
ping Vene suurkontserniga Russkije Mas-
la, kes annab viiendiku kogu Venemaa 
toiduõlitoodangust ning omab mitmeid 
analoogseid tehaseid. Uue tehase asukoht 
– Eestis ja Viimsis – pole juhuslik. Muuga 
sadam kui Balti mere parim sadam või-
maldab tehasele tooraine importi suurte 
Panamax-tüüpi laevadega, mis näiteks Pe-
terburi sadamasse ei mahu. Suurema 
toorainekoguse ühekordne sissetoomine 
annab võitu tooraine hinnas, mis omakor-
da annab eelise valmis tooodangu hinna-
kujunduse määramisel. 

Keskkonnasõbralik projekt
Tehas hakkab paiknema Tallinna Sa-

dama territooriumil. «Transiidikeskuse 
sojatehas on sadama arengu seisukohalt 
teretulnud, sest vastab sadama arengu-
ideele,» ütles Tallinna Sadama turun-
dusdirektor Erik Sakkov. Ka ootab teha-
se valmimist Eesti Raudtee, kes loodab 
valmivast tööstusest paari aasta pärast 
täiendavaid veomahtusid. Tehase asu-
koht jääb piirkonda, kus lähikonnas po-
le elumaju, tehasehoonete kõrgus jääb 
alla sadama territooriumil olemas ole-
vatele rajatistele. Korda tehakse praegu 
ahervaremetes lagunenud laohoonete 
ümbrus ja praegune tühermaa asendub 
moodsate, heakorrastatud tööstushoo-
netega. Kuna tegu on suletud tehnoloo-
giaga, ei tekita tehas mingit lõhna ega 
ka reostust. Keskkonnaekspertide hin-
nangul on tegu kõige rohelisema projek-
tiga Muuga sadamas. 

Keskkonnasõbralik on ka tehase too-
dang. Sojaõli kasulikkusest inimorganis-
mile ei pea vist pikalt rääkima. Lisaks 
sellele hakkab tehas tootma ka biodiis-
lit, mida peetakse ainsaks täiesti kesk-
konnasõbralikuks kütuseks maailmas, 
kuna on praktiliselt väävlivaba. Euroo-
pa Liidu poolt soovituslikult välja too-
dud nõudmistes peaks biokütus moo-
dustama 2010. aastaks  5,75% kõigist 
müüdavatest kütustest (2005. aastal oli 
sama protsent 2,5). Kuna tegu on kütu-
seliigiga, mis ei saasta keskkonda, soo-
vitatakse biokütust kasutada just linna-
transpordis. Näiteks Moskva linn on ha-
kanud kavandama linnatranspordi bio-
kütusele üleminekut, sellele võiksid 
mõelda ka meie linnaisad. 

Tooraine – sojaoad – tuuakse Amee-
rikast sisse mere kaudu ning suurem osa 
toodangust läheb ekspordiks välja kas 
meritsi või raudteetranspordiga, tekita-
mata ümbruskonna infrastruktuuridele 
lisakoormust ning suurendamata müra-
fooni. Transiidikeskuse AS tütarfirmad 
on tegutsenud Viimsi valla territooriu-
mil juba kümme  aastat ning olulisi 
keskkonnaprobleeme pole erinevalt mit-
metest samal territooriumilõigul tegut-
sevatest ettevõtetest neil esinenud. 

Kasulik nii riigile kui vallale
Eesti ehitusettevõtted teenivad uue 

tööstuse rajamisega ligi 300 miljonit 
krooni. AS Muuga Sojatehas plaanib 
kõik ehitustööd ja suure osa metall-
konstruktsioone tellida kodumaalt. 
Kuuekümne töötajaga ja kõrgtehnoloo-
gilise sisseseadega tehas hakkab lisaks 
valdavalt ekspordiks minevale biodiisli-

le ja toorõli väljapressimisel järelejääva-
le sojašrotile, mida kasutatakse jõusöö-
dana, varustama samade ainetega ka 
Eesti turgu. Umbes 30 000 tonni biodiis-
lit ning teist samapalju sojašrotti müüak-
se Eesti turul. Eesti kanalihatootjatel na-
gu näiteks Tallegg langeb seega ära va-
jadus jõusööda impordiks. Biodiisli toot-
mise kaasprodukt on glütseriin, mille 
kasutamise kohta Eesti toiduainetööstu-
ses on praegu käimas uuringud koos-
töös Tallinna Tehnikaülikooliga.

Maailma statistika ütleb, et iga sada-
mas juurde loodud töökoht loob lähima 
50 kilomeetri raadiuses juurde kümme 
uut töökohta teenindussfääris. Tehases 
endas saavad tööd Eesti spetsialistid. Ku-
na tegu on kõrgtehnoloogilise tootmise-
ga, ei vajata mitte lihttööjõudu, vaid kõr-
gema ja keskeriharidusega spetsialiste, 
kellele antakse vastav lisakoolitus välis-
maal. Valla noortele peaks tehase loomi-
ne seega andma eriti häid perspektiive. 

Viimsi vallavolikogu andis Muuga 
Sojatehasele ehitusloa juba oma 
13.01.2004 otsusega, kuid soovides ol-
la korrektsed, ei alustanud Transiidikes-
kuse AS enne ehitustöid, kui kõik kok-
kulepped tehase edukaks toimimiseks 
olid sõlmitud. Tegu on siiski 50 miljoni 
euro (782 miljoni krooni) suuruse inves-
teeringuga, vaevalt et ükski investor 
maailmas võtab endale julguse ehitada 
taoline objekt nii, et jääks küsitavusi. 

Samas aegus lepingute sõlmimise 
ajal tehase põhikorpuse ehitusluba, mi-
da asuti uuesti Viimsi vallalt taotlema. 
Biodiisli mooduli ehitamiseks anti ehi-
tusluba 13.12. 2005. Keskkonnariskide 
hindamiseks telliti ekspertarvamus fir-
malt E-Konsult. Ekspert ei näinud min-
git põhjust keelduda uue ehitusloa väl-
jaandmisest keskkonnakaitselistel kaa-
lutlustel. 

13. juunil läheb Muuga sojatehase 
ehitusloa taotlus taas arutusele vallavo-
likogus ning positiivse otsuse korral 
alustatakse tehase ehitustöödega juba 
sel suvel. Ehitusajaks on planeeritud 18 
kuud, seega võivad esimesed tonnid 
Eesti päritolu biodiislit ja sojašrotti jõu-
da maailmaturule 2008 aasta kevadel. 

Erik Laidvee,
Transiidikeskuse AS

Mis saab Pööli 
maaüksusest?

Oleme saanud informatsiooni 
selle kohta, et valla juhtide 
poolt on alustatud aktiivset te-

gevust roheala/rohevõrgustiku muut-
miseks «valgeks» alaks Pööli maaüksu-
sel. (Viimsi VV korraldus 4.04.2006.a.) 
Nimetatud maaüksuse maa sihtotstar-
ve on tulundusmaa.   

Pööli maaüksuse arendaja on käi-
nud 17. aprillil kohapeal, näidanud 
meile eskiise ja rääkinud tootmistege-
vuse alustamisest sellel maaüksusel 
ning püstijäetavast 50-meetrisest rohe-
lisest ribast. Seda veel ajal, kui Muuga 

sadama saasteprobleemid on tugevalt 
üleval ja ootavad lõpuks ometi valla-
elanikele soodsaid lahendeid.

Pööli maaüksus asub Muuga sada-
ma all ja Randvere poole ning on prae-
gu veel kaetud metsaga. Nimetatud 
mets on koduks metskitsedele, oravate-
le, jänestele ja paljudele lindudele. Sa-
mas on olemasolev mets ainukeseks 
kaitsvaks tsooniks sadama nafta- ja 
söeterminalide vahel. 

HENRY KROON

Vallavanem 
Urmas Arumäe:

See, et rohekaardil midagi valgeks 
värviti, on vallavalitsuse kaalutle-
tud otsus, mis ei tähenda sisuliselt 

midagi muud kui seda, et kunagi alus-
tatavate võimalike planeeringute puhul 
saab sinna sobilikku hoonestust rajada. 
Kuidas see kunagi toimub, on üld- või 
detailplaneeringute teema. Nn valgeks 
värvimine ei muuda veel maa sihtots-
tarvet. Raske uskuda, et Pööli maaük-
suse omaniku esindaja on tutvustanud 
mingeid eskiise vms, kuna selliseid me-
netlusi ei ole vallas alustatud.

Kuna vald on täna elamuarenduse 

poole kaldu, on see praktiliselt ainus 
mõistlik koht, kuhu on tulevikus maa-
omaniku nõusolekul võimalik rajada 
keskkonnasõbralikku kergetööstust. 
Täpselt nii on sõnastatud vallavalitsuse 
otsus ja see on põhjendatav asjaoluga, 
et ka töökohti tuleb vallas luua. Tegeli-
kult jäi haljasribaks 100 m, mitte 50, 
nagu kirjutatakse – seega kaitsetsoon 
on olemas. Iseasi, mida metsaga kaitsta 
tahetakse? Kui söetolmu ja haisu eest, 
mis tulevad tuulega üle nn metsa, siis 
selle eest kaitseb 100 m metsariba sa-
ma hästi kui praegune metsatukk. Või-
malike lööklainete vastu on kergetöös-
tuseks rajatavad ehitised isegi parem 
kaitse kui hõre mets.

KIRJAD 

TEATED

Viimsi vallavalitsus võttis 
vastu alljärgnevate 
detailplaneeringute 
algatamise korraldused: 
•  Leppneeme külas, Sepamäe tee 15; 
•  Leppneeme külas, Leppniidu tee 7; 
•  Pärnamäe külas, Kesk-Kaare tee 88; 
•  Pärnamäe külas, Kraavi tee 1; 
•  Pärnamäe külas, Kesk-Kaare tee 61, 

63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 85, 87, 89 ja Vehema tee 44; 

•  Lubja külas, Krillimäe tee 5; 
•  Leppneeme külas, maaüksus Kiige-

mäe; 
•  Randvere külas, Aiaotsa tee 17; 
•  Idaotsa külas, maaüksus Kirsimäe; 
•  Pärnamäe külas, Suur-Kaare tee 14; 
•  Rohuneeme külas, maaüksus Puuri 

52; 
•  Haabneeme alevikus, maaüksused 

Käärti III, IV, V ja VI; 
•  Viimsi alevikus, maaüksus Uustalu 

III; 
•  Pringi külas, Rohuneeme tee 83; 
•  Lääneotsa külas, maaüksus Laulu-

lahe; 
•  Rohuneeme külas, maaüksus Länne; 
•  Metsakasti külas, maaüksus Uue-

sauna III; 
•  Metsakasti külas, maaüksus Uue-

sauna IV; 
•  Randvere külas, maaüksus Reinu II; 

Rohuneeme külas, 
•  Rohuneeme tee 109 ja maaüksus 

Kostja.

Viimsi vallavalitsus võttis 
vastu alljärgnevate 
detailplaneeringute 
kehtestamise korraldused: 
•  Rohuneeme külas, Suur-Ringtee 17; 
•  Pärnamäe külas, Soosepa tee 51; 
•  Pringi külas, Rohuneeme tee 63, 

63a, 63c, 63d ja 63e; 
•  Tammneeme külas, Tammneeme tee 

33; 
•  Püünsi külas, Rohuneeme tee 132; 
•  Rohuneeme külas, Uuetalu maaük-

sus; 
•  Pringi külas, Rohuneeme tee 75A; 
•  Leppneeme külas, Leppneeme tee 

106; 
•  Haabneeme alevikus, kinnistud 

Kõrgemäe III, IV ja V; 
•  Pärnamäe külas, Lageda tee 14, 

16/18, 20/22, 24/26; 
•  Pärnamäe külas, Linnase tee 21, 

22 ja 23; 
•  Tammneeme külas, Mereääre tee 4; 
•  Püünsi külas, maaüksus Järve V; 
•  Haabneeme alevikus, Hundi tee 42; 
•  Tammneeme külas, maaüksus Lepa; 
•  Pärnamäe külas, Kesk-Kaare tee 

91, 93, 95 ja 97; 
•  Randvere külas, kinnistu Nahka 

osaline; Lääneotsa külas, Vanani II 
maaüksus. 

Valla planeerimisamet

Plaanitava tehase tooraineks on sojaoad.

Maailmatasemel investeering 
Viimsi valda

TEATED

Rein Ottosoni 
purjespordikool

KUTSUB 
8-10 aastaseid 

poisse ja tüdrukuid 
purjespordi-
treeningutele

1. juunist kuni 30. 
septembrini Pirital.

1. novembrist kuni 
30. aprillini 

treeningud ujulas, 
kergejõustikuhallis ja

spordisaalis.

Soovijatel 
palume helistada 

tel 506 6150, 
Rein Ottoson

Viimsi 
muusikakooli 

KEVADKONTSERT

Pühapäeval 
28. mail 
kell 17 

toimub Tallinnas 
Mustpeade Majas 

(Pikk tn 26)

Sissepääs tasuta

Vastuvõtu-
katsed 
Viimsi 

muusikakooli

Viimsi 
muusikakool 

võtab vastu uusi 
õpilasi 2. juunil.

Täpsem info kooli 
kodulehel 

www. viimsimuusika.ee
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Keskkonnaminister Villu 
Reiljan kinnitas Maardu-
Muuga piirkonna välisõhu 
kvaliteedi parandamise te-
gevuskava aastaks 2006. 

Selle aasta jooksul on plaanis tõsta sei-
resuutlikkust, koostada mõõtmistule-
muste alusel piirkonna saastekaart, vaa-
data üle terminalidele väljastatud saas-
teload ja kontrollida lõhnaainete heitko-
guste vähendamise tegevuskava täitmist, 
teatas keskkonnaministeerium.

Elanike kaebused ebameeldiva lõh-
na üle Muuga sadama piirkonnas on sa-
genenud viimase poole aasta jooksul. 
Samas on Muuga sadama saasteainete 
pidevseire näidanud saastatuse taseme 
ületamist vaid mõned korrad aastas. 20. 
aprillil läkitasid Viimsi külavanemad val-
la elu- ja looduskeskkonna kaitseks va-
bariigi valitsusele avaliku pöördumise, 

mis kogus 1450 Viimsi valla elaniku ja 
suvekodude omaniku toetusallkirja. 

Sadama territooriumil ja selle ümb-
ruses tehakse praegu  pidevseiret kolmes 
mõõtejaamas. Pistelised mõõtmised on 
näidanud, et piirkonnas levivad saaste-
ained, mis traditsiooniliste naftasaadus-
te käitlemise juurde ei kuulu. 

Kuna ühte või mitut konkreetset rik-
kujat ei ole tuvastatud ja haisupilved te-
kivad eeldatavalt mitme terminali koos-
mõju tulemusel, koostati koostöös kesk-
konnaministeeriumi, keskkonnainspekt-
siooni, Eesti keskkonnauuringute kesku-
se, Jõelähtme vallavalitsuse, Viimsi val-
lavalitsuse ja Maardu linnavalitsuse esin-
dajatega Maardu-Muuga piirkonna vä-
lisõhu kvaliteedi parandamise tegevus-
kava aastaks 2006. Tegevuskava täitmist 
hakkab koordineerima keskkonnaminis-
teeriumi keskkonnakorralduse ja -tehno-
loogia osakond.

Maardu ja Muuga piirkonnas viiak-
se läbi põhjalikud mõõdistamised ja 
kaardistatakse probleemsete saasteaine-
te tasemed. Mõõtmistulemuste alusel 

koostatakse piirkonna ühtne saastekaart. 
Analüüsitakse ka eri terminalides kasu-
tatavate kemikaalide koostist ja päritolu, 
et selgitada välja probleemsed saasteai-
ned.

Uuringutulemuste põhjal selguvad 
uute seirejaamade asukohad, samuti va-
jadus paigaldada ettevõtetesse täienda-
vad püüdeseadmed. Lisatehnoloogiat 
vajab ka keskkonnainspektsioon, et äkk-
heidete korral operatiivselt reageerida. 
Mõõtmistulemuste saamise järel selgu-
vad ettevõtted, kel tuleb koostada lõh-
naainete heitkoguste vähendamise tege-
vuskava.  

Analüüsitakse läbi kõik Maardu-
Muuga piirkonda väljastatud naftasaa-
duste terminalide saasteload, kontrolli-
takse terminalidest läbiveetavate kaupa-
de sertifikaate  ja kaardistatakse nende 
päritolu. Sätestatakse ka lisaühendite si-
salduse ülempiir, millest kõrgema sisal-
dusega produkte terminalide kaudu ve-
dada ei tohi. 

Kai Maran

Urmas Arumäe,
vallavanem

VALLAVANEMA VEERUD

Täna räägime 
valimislubaduste 

täitmisest 

Hea viimsilane! Kuigi valimislubadused on antud nelja aasta peale, on 
heameel tõdeda, et üht-teist on neist juba täidetud või siis täitmisega 
alustatud. 

Olgu kohe alguses ära öeldud ka see, et vallavalitsus ei oleks ol-
nud nii tulemuslik ilma vallavolikogu koalitsiooni toetuseta.

Lubasime lõpetada korterelamurajoonide planeerimise ja seni oleme luba-
dust täitnud – ühegi sellise uue elamurajooni planeerimist ei ole praegune val-
lavalitsus alustanud ega läbi lasknud. Lubasime lasteaedu igasse Viimsi valla 
piirkonda. Täna saame raporteerida, et Randvere lasteaeda ehitatakse ja Har-
jumaa arendusvajaduste prioriteetide nimistusse on võetud Haabneeme ja 
Viimsi aleviku  lasteaedade ehitamine. Erasektor on viimastel kuudel avanud 
või lähiajal avamas kokku kolm uut lasteaeda – seega oleme lubatud kursil. 
Meie tellimusel ehitatakse Randvere keskusehoonet, kus leiab endale koha ka 
lasteaed. Viimsi noortele lubasime võimalusi vaba aja sisukamaks veetmiseks. 
Järgmise aasta märtsis saab valmis Randvere noortekeskus. Koostöös Viimsi 
noortevolikoguga arutame pidevalt eri  võimalusi ja ideid noorte vaba aja si-
sustamiseks, ja see ongi pidev protsess.                    

Oleme lubanud parandada ühistranspordi korraldust. Meie andmetel on 
olukord vähemalt vallasisestel liinidel paranemas ja paraneb veelgi. Riigihan-
kekonkursi kaudu tuleb bussiliinidele uus operaator Viimarsi asemel, kelle 
suhtes oli mitmeid pretensioone. Lubasime siseteede renoveerimist ja kruusa-
teede asfalteerimist, aga talvel seda teha ei saanud. Siinkohal tuleb rõhutada 
vee- ja kanalisatsiooniprojekti realiseerimist, mis toob osaliselt kaasa vajadu-
se trasside paigaldamiseks teede alla. Seetõttu tuleb targalt planeerida nime-
tatud sise- ja kruusateede parendamist, et ei juhtuks nii, et täna asfalteerime 
mõne kruusatee ja homme kaevame jälle üles, et trasse paigaldada. Selliseid 
vigu üritame vältida. 

Lubasime kompenseerida põlisviimsilastele vee ja kanalisatsiooni liitumis-
tasud. Tänaseks on vastav vallavalitsuse määrus jõustunud ja sellega valimis-
lubadus täidetud. Nüüd jääb oodata, millal konkreetselt ühe või teise 
viimsilase osas nimetatud määrust rakendama hakatakse, ehk siis tuleb ooda-
ta, millal tööde järg teie majapidamiseni jõuab. Ka vallarahvale internetile li-
gipääsu loomise lubaduse osas tuleb raporteerida edusammudest. Ehkki eel-
mine vallavalitsus ei pidanud ilmselt vajalikuks liituda Harjumaal käivitatud 
projektiga Külatee3, et seeläbi tagada kõigile  vallaelanikele võimalus inter-
netiühendusest osa saada, saime me läbirääkimiste tulemusena siiski nii kau-
gele, et AS Elion pakub Viimsi vallale sama teenust samadel tingimustel teis-
te projektis osalenud valdadega. Asjade praegust seisu arvestades on Viimsi 
vald kaetud internetileviga selle aasta lõpuks.  

Lubasime koostada rohealade arengukava. Tänaseks on rohealade üld-
planeering valminud ja esitatakse peagi volikogule. Seoses rannaalade 
korrastamisega lubasime jahisadamate, lautrikohtade jms rajamist. 
Praegu oleme sealmaal, et algatamisel on rannaalade teemaplanee-

ring, kus määratakse kindlad paigad suplemiseks, skuutritega sõitmiseks, sa-
dama- ja lautrikohtadeks jms. Ilma sellise planeeringuta ei saa konkreetsete 
rajatiste ehitamise kallale asuda. 

Eurorahade toel alustatakse lähiajal Leppneeme ja Kelnase sadamate reno-
veerimist, mõlemasse sadamasse on kavandatud u 30-kohalised jahisadamad. 
Haabneeme ranna-ala korrastamistööd algavad kohe ja siin löövad koristus-
töödel kaasa ka vallaametnikud. Oodatud on ka teised viimsilased – jälgige 
reklaami. Lubadusega prügimajandus ökonoomsemaks ja efektiivsemaks muu-
ta oleme tänaseks sealmaal, et volikogus võeti vastu valla jäätmekava. Selle 
alusel korraldame hanke ja valime sügiseks prügivedaja. Eesmärgiks on saada 
Viimsi puhtamaks ja loodame, et kõik viimsilased seda vajadust mõistavad. 

Lubasime ka Püha Jaakobi Kiriku valmis ehitada ja saame täna rõõmsal 
meelel kinnitada, et vallavalitsuse tõhusa tegutsemise tulemusena on kiriku 
ehitamiseks kogutud 1,3 miljonit krooni, millele lisandub valla eelarvelisi va-
hendeid summas 150 000 krooni ja valla poolt teostatavad välitööd (parkla, 
valgustus jms). Oleme selle saavutuse üle eriti uhked ja teeme kõik, et uus ki-
rik juba selle aasta jõuludeks valmis saaks. Lubasime vähemalt kahe kons-
taablikoha täitmist ja turvalisuse nimel tihedamat koostööd politseiga. Ka sel-
le lubaduse oleme täitnud – sõlmitud on kolmepoolne leping valla, politsei ja 
turvafirma vahel. Sellise koostöö tulemusena on kuritegude arv kolme kuu 
jooksul vähenenud 23 võrra eelmise aasta sama ajaga võrreldes. Paraku ei 
saabu turvalisuse valdkonnas ilmselt kunagi aega, kus probleeme üldse pole. 
Moodustamisel on abipolitseinike formeering. Ka Prangli saar sai päris oma 
abipolitseinikust palgalise korravalvuri. Lubatud turvakaamerad saavad pai-
ka. Loodame, et kõik see aitab elu Viimsis turvalisemaks muuta. 

Külavanemaid lubasime juurde ja külaseltse lubasime toetada. Esimese sa-
ja päevaga jõudsime korraldada külavanema valimised Tammneemes, tulemu-
sega oleme väga rahul. Enne suvepuhkust peaks veel vähemalt kaks küla va-
nema saama. On välja töötatud külavanematele kompensatsiooni maksmise 
kord ja see toimib. On heameel tõdeda, et näiteks Tammneeme külakeskuse ja 
spordihoone rajamine on samuti lülitatud eelmainitud Harjumaa arendusvaja-
duste prioriteetide nimistusse. Oleme otsustanud käesoleval aastal toetada ka 
külaseltse kokku kuni 500 000 krooniga.

Seoses Rohuneeme puhkekeskusega tasub mainida, et ühe esimese otsuse-
na vahetasime välja sihtasutuse Rohuneeme Puhkekeskus nõukogu liikmed. 
Sellega lõpetasime selle sihtasutuse tegevuse, kuna eesmärki, milleks ta oli 
moodustatud, ei saanud sihtasutus pärast kolmandatele isikutele 120 hektari-
le hoonestusõiguse seadmist enam täita. Likvideerimismenetluse kaudu saab 
vald nimetatud maa valla omandisse tagasi. Üritame leida võimalusi ka nime-
tatud kasutusvalduslepingute tagasipööramiseks. Olen selles osas optimistlik 
ja loodan võimalusele mõistlikult kokku leppida, et Rohuneeme puhkeala 
viimsilaste huvides välja arendada. Konstruktiivsed läbirääkimised ja kompro-
misside otsimine on alanud. Mõlema osapoole suhtumises on näha head tahet 
lahendada olukord kõiki osapooli rahuldaval moel.

Vabariigi valitsusele läkitatud avalik pöördumine 
Viimsi valla elu- ja looduskeskkonna kaitseks 

Lähtuvalt Eesti Vabariigi Põhisea-
duse § 48, millega igaühele on an-
tud õigus pöörduda märgukirja-

dega ja avaldustega riigiasutuste poole 
ning võttes aluseks § 53 nõuet, et iga-
üks on kohustatud säästma elu-  ja loo-
duskeskkonda, andsid kodanikualgatu-
se korras 1450  Viimsi valla elanikku ja 
suvekodu omanikku oma toetuse käes-
olevale pöördumisele.

Aasta-aastalt on õhu saastamine 
Viimsi vallas Muuga sadamast lähtuva-
te gaasiliste ühenditega suurenenud 
ning on käesolevaks ajaks ületanud ini-
meste taluvuspiiri. Arvukad pöördumi-
sed  inspektsioonide ning ametkonda-
de poole õhu saastamise lõpetamiseks 
ning teada saamaks, millist ohtu saas-
teained kujutavad inimeste tervisele, 
on seniajani jäänud vastusteta. 

Puudub teave, millistest konkreet-
setest allikatest saasteained lähtuvad, 
ühtlasi pole suudetud õhu saastamise-
le mingisugust piiri panna. Hoolimata 
reostusjuhtumite sagedusest on riikli-
kud järelevalveorganid suutnud seda 
tuvastada vaid harvadel kordadel. Sel-
lest lähtuvalt leiame, et hetkel olemas-
olev seiresüsteem ning järelevalve kor-
raldamine ei vasta reaalsetele vajadus-
tele.

Viimasel ajal on gaasilistele ühendi-
tele lisandunud kivisöetolm, mis veelgi 
halvendab elu- ja looduskeskkonna 
kvaliteeti. Jätkuvalt suureneb ka sada-
ma territooriumilt lähtuv mürafoon. 
Allkirjade kogumise perioodil toimus 
Muuga sadamas DBT väetiseterminalis 
tulekahju, mis õnneks ei põhjustanud 
olulisi tagajärgi. Nimetatud juhtum 

näitas aga taas, et Muuga sadamas po-
le rakendatud piisavalt efektiivseid 
meetmeid suurõnnetuste ohu vältimi-
seks ning lisaks sadamast levivatele 
kõikvõimalikele reostustele ähvardab 
otsene oht ka ümbruskonna elanike 
elu, tervist ja eluasemeid. Leiame, et 
Viimsi valla elanikel, nagu kõigil Eesti 
kodanikel, on õigus nii puhtale välis-
õhule kui ka müravabale ja turvalisele 
elukeskkonnale. 

Nimetatud asjaoluga peavad arves-
tama ka Muuga sadamas tegutsevad 
operaatorfirmad. Viimsi elanikud leia-
vad, et saastamise lõpetamiseks ning 
võimalike tulekahjude ja plahvatuste 
ärahoidmiseks ei ole rakendatud mak-
simaalselt vajalikke meetmeid. Eelne-
vast tulenevalt taotleme, et Vabariigi 
Valitsus:
1.  nõuaks kõigilt sadamas tegutsevatelt 

operaatorfirmadelt parima võimali-
ku tehnoloogia rakendamist õhu-
saaste vältimiseks, vajadusel vasta-
valt korrigeerides juba välja antud 
saastelube;

2.  korraldaks Muuga sadamast lähtu-
vate välisõhu saasteainete lubatud 
piirmäärade läbivaatamise;

3.  keelaks seni uute lubade väljaand-
mise Muuga sadamas majandustege-
vuse laiendamiseks ja uute objektide 
püstitamiseks kuni olemasolevad 
keskkonna- ja turvalisuse problee-
mid on selgitatud ja lahendatud;

4.  korraldaks Muuga sadamas toimiva 
püsiseiresüsteemi rajamise, mis või-
maldaks mistahes ajahetkel tuvasta-
da konkreetse saastaja ja tema suh-
tes sanktsioone rakendada:

5.  nõuaks Muuga sadamat ümbritseva-
tesse küladesse saaste spetsiifikale 
vastava püsiseirejaamade süsteemi 
loomist, mille teave oleks inimestele 
reaalajas jälgitav;

6.  nõuaks 1990. aastatel Muuga sada-
ma poolt lubatud kõrghaljastusega 
puhvertsoonide ja müratõkete raja-
mist ning muude vajalike meetmete 
rakendamist, mis tagaksid müra-
saaste vähenemise;

7.  korraldaks sadamast tuleneva saaste 
kompleksse tervisemõjude analüüsi 
ning keskkonnamõjude analüüsi 
koostamise ja avalikustamise;

8.  korraldaks  Muuga sadamale tervi-
kuna ja sadamat teenindavatele inf-
rastruktuuridele (eriti raudtee) sõl-
tumatu riskianalüüsi koostamise, 
kaasa arvatud stsenaariumid võima-
liku suurõnnetuse korral, ja avali-
kustaks selle analüüsi tulemused;

9.  korraldaks häiresüsteemi rajamise 
ümbruskonna elanike operatiivseks 
teavitamiseks kõrgendatud ohu ole-
masolu korral ning ohuolukorras 
käitumise juhiste koostamise ja ava-
likustamise.
Käesoleva pöördumisega ei taheta 

tõkestada majandustegevust Muuga sa-
damas, vaid taotletakse, et  seda ei teh-
taks ümbruskonna elanike tervise, elu-
keskkonna ja turvalisuse arvel.

MADIS KAASIK, Randvere külavanem
RAIVO KAARE, Tammneeme külavanem
ELLE KRISTLEPP, Lubja külavanem
ARVI PIIRSALU, Leppneeme külavanem
ANTS-HEMBO LINDEMANN, Kelvingi 
külavanem

Õhukvaliteedi parandamiseks
koostati ühine tegevuskava
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4.-6. aprillini oli Viimsi 
Pensionäride Ühenduse ju-
hatuse kuueliikmelisel dele-
gatsioonil võimalus viibida 
külas Taani Kuningriigis, 
tutvumaks Taani pensionä-
ride organisatsioonide tege-
vusega. 

Kolmepäevase õppereisi ajendiks sai tea-
ve, mille kohaselt Taani eakad võivad 
nõuandjatena osa võtta kohalike omava-
litsuste tööst. Kuna meie eakad on koha-
like omavalitsuste tegevusest kõrvale 
jäänud, tekkis idee luua vanemate nõu-
koda ka meie vallavolikogu juurde. Nii 
otsustasime oma ülemere naabritelt sel-
leks kogemusi hankida.

Eeldused eduka reisi teostamiseks 
olid meil olemas «oma mehe olemasolul 
Havannas», kelleks osutus meie juhatu-
se liikme Kallioni kuus aastat Taanis ela-
nud ja sealse eluga kursis olev tütar Sil-
le, kel sotsiaaltöö haridus ja töökoge-
mus. Sille abistas meid kohtumiste ette-
valmistamisel, ettekannete ja sõnavõttu-
de tõlkimisel. Suur osa reisi ettevalmis-
tamisel ja õnnestumisel oli VPÜ uuel ju-
hatuse esinaisel Nurmelal. 

Taanis ja Eestis palju sarnast
Vaatamata asjaolule, et Taani on hea-

oluriik, meie aga alles poolel teel sinna-
poole, on meil ka palju ühist. Enam-vä-
hem sama suur territoorium, peaaegu 
võrdne maakondade ja ligilähedane val-
dade arv. Valdu nimetatakse sealmaal 
kommuunideks. Erinevus on aga rahva-
arvus, neil 5,4 miljonit meie 1,4 miljoni 
vastu, ja nii on nende rahvastiku tihedus 
meie omast ka neli korda suurem. Taan-
lased plaanivad ühendamise teel oma 
kommuune 2007. aasta   septembri-
kuuks vähendada 97-ni. 

1987. aastal otsustati Taanis luua va-
nurite abistamiseks üks suur ja tugev or-
ganisatsioon, mis sai nimeks AeldreSagen 
(inglise keeles Dane Age Association, ees-
ti keeles võiks see kõlada nagu Taani ea-
kate liit või ühendus). Osakondi loodi üle 
terve riigi ja liikmeskond kasvas ühe aas-

taga üle 100 000. Praegune liikmete arv 
selles ühenduses on üle 472 000. Erine-
vus meie Eesti pensionäride organisat-
sioonist Eesti Pensionäride Ühendus seis-
neb selles, et nende AeldreSagenisse või-
vad astuda toetajaliikmetena ka noored 
alates 18. eluaastast, kel on soovi eakaid 
abistada. Kõik liikmed võtavad endale 
ülesanded vabatahtlikult, neid ei jagata 
ülaltpoolt. Et organisatsioonil oleks au-
toriteeti, värvatakse sellesse Taanis tun-
tud inimesi nagu kuninganna Margarethe, 
populaarseid näitlejaid, lauljaid jt.

Tutvusime ka AeldreSageni kohaliku 
organisatsiooniga Kopenhageni läheda-
ses Farumi linnas, mis koos oma ümbru-
se elanikkonnaga on rahvaarvult ainult 
veidi Viimsist suurem.  Tutvusime linna 
huvikeskuse ruumika hoonega, mille 
juures asub  ka vanurite kodu. See koos-
neb tervest reast väikemajadest kahe- ja 
kolmetoaliste korteritega (kokku oli neid 
41). Eakate hulgas on sellised vanurite 
kodud väga populaarsed, sinna soovitak-
se tulla elama nii üksikult kui ka vana-
paaridena, võttes kaasa oma mööbli ja 
sisustuse. Oma korteri ja majade ümb-
ruse hoiavad elanikud ise korras, mak-
savad kasutamise eest üüri ja kommu-
naalmaksud, toitlustamine toimub ühis-
sööklas. Selline koondumine leevendab 

eakate suhtlemisvaegust, mille tõttu ar-
vatakse pikenevat eluiga. Suuremat abi 
vajavate eakate jaoks on kommuunides 
olemas arstide ja õdedega hooldeko-
dud.

Vanemate nõukodade eeskujul
246 kommuunis on Taanis seaduse 

alusel ellu kutsutud vanemate nõukojad. 
Tavaliselt valitakse need otsevalimistel 
seitsmeliikmelisena ja neljaks aastaks. 
Nende ülesanne on otsuste vastuvõtmi-
ne eakate elu-olu parendamiseks ja sa-
made otsuste esitamine vallavalitsuste-
le, kes peavad ka nendega arvestama. 
Vanurite nõukojad valitakse tavaliselt 
koos vallavolikoguga,   liikmekandidaa-
tideks esitatakse eakaid professionaale: 
arste, juriste, sotsiaaltöötajaid, pedagoo-
ge jt. Vajalikuks peetakse liikmete isik-
likke kontakte vallavalitsuse töötajatega, 
osavõttu eelarve ja vallavalitsuse mää-
ruste vastuvõtmisest ning koostööd ko-
haliku pressiga.

Kohtumistest üle jäänud küllaltki 
nappi aega kasutasime Kopenhageni ja 
Farumi linnaga tutvumiseks. Külastasi-
me Taani rahvusmuuseumi, vahakujude 
muuseumi, Taani kui vanade õllevalmis-
tamise traditsioonidega maa vanima, 
Carlsbergi tehase õllemuuseumi ja tegi-

me laevareisi mööda kanalit Väikese Me-
rineitsi kuju selja taha.

Meie delegatsioonile jäi Taani Ku-
ningriigist mulje kui kõrge elatustaseme 
ja tugeva sotsiaalkaitsega Skandinaavia 
riigi heaolu ühiskonna mudelist, mille 
alustaladeks on nende veendumusel kõr-
ge tööhõive, hea haridus-, tervise- ja sot-
siaalpoliitika.

Loeme õppereisi kordaläinuks ja tä-
name Viimsi vallavalitsust ja sponsoreid, 
kes toetasid meid meie reisil.

Vello Jõesaar,
VPÜ juhatuse esimehe asetäitja

Taani kolleegidel külasVolikogu 
ei kooskõlastanud 
sojatehase ehitusluba
Viimsi vallavolikogu otsustas maikuu 
istungil mitte anda ehitusluba Muuga 
sadamasse kavandatud sojatehasele, 
kuna soovib saada täiendavat keskkon-
namõjude hinnangut ja selgust toot-
misvõimsuse suuruses. 

Ehituskava kohaselt hakkab Muu-
ga sojatehas sojaubadest valmistama 
sojaõli ja loomatoiduks šrotti. Soja 
baasil plaanitakse toota ka biodiislit.  

Hiljuti müüsid sojatehase Eesti 
omanikud ettevõtte enamusosaluse Ve-
nemaa kontsernile Russkije Masla. 
Viimsi vallavalitsus on pöördunud 
kaitsepolitsei poole palvega uurida, 
kas Vene kapitali koondumine Muuga 
sadamas võib kujutada ohtu Eesti jul-
geolekule. (VT)

Sotsiaaltoetuste korras 
on muudatusi
Vallavolikogu kehtestas valla eelarve-
liste sotsiaaltoetuste määramise ja 
maksmise korras muudatusi seoses 
pensionide tõusuga. Sotsiaaltoetuste 
saamiseks tõsteti vähekindlustatuse 
piiri 2900 kroonile. Viimsi valla sot-
siaaltoetusi on seega õigus taotleda 
isikul, kelle kuu sissetulek jääb alla 
2900 krooni. 

Perede puhul on vähekindlustatuse 
piiriks esimese pereliikme kohta 2900 
krooni ja iga järgneva liikme sissetule-
ku piiriks 75% pere esimese liikme sis-
setuleku piirist (2175 krooni). Näiteks 
kolmeliikmelise pere puhul on toetuse 
taotlus õigustatud, kui sissetulek jääb 
alla 7250 krooni. 

1. klassi mineja toetuse saamiseks 
tuleb alates sellest aastat teha aval-
dus. Avaldusi võetakse vastu alates 1. 
septembrist ja väljamakseid tehakse 
kuni 15. oktoobrini. Selle toetuse saa-
miseks peavad lapse mõlemad vane-
mad olema Viimsi valla elanike regist-
ris eelmise kalendriaasta 31. detsemb-
ri seisuga. Toetuse suurus on 1000 
krooni. 

Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja

Vald selgitab 
lasteasutuste 
vajalikud asukohad
Maikuu istungil tutvustas abivallava-
nem Endel Lepik volikogule üldplanee-
ringu teemaplaneeringut «Lapsesõbra-
lik Viimsi», mis hakkab analüüsima 
lasteasutuste olukorda ning teeb ette-
panekud uute hoonete ja rajatiste ehi-
tamiseks. 

Valla koolivõrgu arengukava näeb 
ette kuue uue algkooli tekke, volikogu 
algatatud teemaplaneeringuga täpsus-
tatakse nende jt lasteobjektide asuko-
had. Selgitatakse, milliseid objekte 
suudab rajada vald ise ning milliste 
puhul on tarvidus kaasata erasektorit. 

Viimsis elab rahvastikuregistri 
andmetel praegu 3169 kuni 18-aas-
tast last, sh kuni kolmeaastasi 655, 
3-7-aastasi 731, 7-14-aastasi 1038 ja 
14-18-aastasi 745. Vaatamata sellele, 
et Viimsisse on ehitatud uusi lasteae-
du, on lasteaedadesse endiselt järje-
kord ning kõikidel soovijatel ei ole või-
malik kohta saada. 

Valla munitsipaallasteaedades 
käib praegu 360 last, eralasteaedades 
165. Tallinna munitsipaallasteaedades 
käib meie vallast 172 last ning pealin-
na eralasteaedades 40. Viimsi kesk-
koolis õpib 966, Püünsi põhikoolis 
178 ja Prangli põhikoolis 13 õpilast. 
Tallinna munitsipaalkoolides käib 682 
Viimsi last. (VT)

SÕNUMID

Viimsi Pensionäride Ühenduse juhatus õppepäeval Kopenhaageni pensio-
näride organisatsioonis AeldreSagen. 

Kohtumisel arutasime Taani vanema-
te nõukoja tööd. Taanil on selles 
osas head kogemused, kuna valitsu-

se otsusega peavad sellised nõukogud te-
gutsema kõigis linnades ja valdades, et 
seenioride õigused ja heaolu oleksid rahul-
datud ja kaitstud. Soovisime saada koge-
musi, et asutada ka oma vallas pensionäri-
de ühenduse juurde seenioride nõukoda, 
kes esindaks, toetaks ja annaks seenioride-
le nõu juriidiliste, meditsiiniliste, psühho-
loogiliste, majanduslike jt valdkondades. 

Taanimaal nägime, et kohalik omava-
litsus toetab ja arvestab igati vanemate 
nõukogu seisukohtadega. Saadud kogemu-
sed on meile suureks abiks ja õppereis läks 
igati korda. Õppereisi tulemused, oma sei-
sukohad ja nägemused võtame kokku, esi-
tame valla juhtidele ja arutame läbi, kaa-
sates sotsiaalameti ja volikogu sotsiaalko-
misjoni esindajad, 1. juuni ümarlaual. 
Meie soov on sügavuti ja läbimõeldud te-
gevuse kaudu aidata, nõustada ja esindada 
valla seeniore.

Taani sõpru ootame külla sügisel, et 
tutvustada Viimsi seenioride elu ja tege-
vust.

Viiu Nurmela
VPÜ juhatuse esinaine 

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatus 
teatab, 
et juuni- ja augustikuus on kodanike 
vastuvõtt ainult esmaspäeviti kella 
10-14. Juulikuus seoses puhkusega 
vastuvõttu ei toimu. Alates septembri-
kuust oleme teie teenistuses jällegi 
kolmel päeval nädalas.

Viimsi Pensionäride 
Ühendus 

palub 
80-aastatel ja vanematel 

pensionäridel 
anda teada 

pensionäride toa 
telefonil 606 6839, 

kui on vaja suvel abi aiatöödel.

PÜÜNSI PÕHIKOOL 
KUULUTAB VÄLJA 

KONKURSI 
õppealajuhataja (0,5 ak) 
ametikoha täitmiseks

Kandidaadile esitatavad 
nõuded:
•  pedagoogiline kõrgharidus 

ja vähemalt kolmeaastane 
pedagoogilise töö staaž 

•  läbitud 160-tunnine 
juhtimiskoolitus 

Konkursil osalemiseks 
esitada:
•  kirjalik avaldus 
•  elulookirjeldus (CV) 
•  ametikohale vastavust 

tõendavate dokumentide 
koopiad 

•  kandidaadi poolt muud 
oluliseks peetavad 
dokumendid 

Dokumendid saata 9. juu niks 
Püünsi põhikooli aadressil 
Kooli tee 33, Püünsi küla, 
Viimsi vald, 74001 või 
e-postiga pyynsi@mail.edu.ee

Info tel 606 6919

Viimsi Noortevolikogu 
korraldab koostöös

Põhja-Eesti 
Verekeskusega 16. juunil

DOONORIPÄEVA
Koht:  Viimsi Huvikeskus 

Kellaaeg:  9.30-12.30
Täpsem info saabub peagi

Ootame kõiki terveid 
vähemalt 18-aastaseid 

inimesi.
Sinu veri võib päästa elu.
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Viimsi õpilasmalev 
alustab tööd 
Õpilasmaleva esimene vahetus algab 
5. juunil kell 9 kogunemisega Laido-
neri mõisa ees. Esimesel päeval an-
takse malevlastele kätte töölepingud 
ja malevasärgid, seejärel tutvutakse 
maleva ja malevakaaslastega. 

Viimsi õpilasmalevlaste päevad 
on sel aastal varasemast enam täide-
tud vaba aja programmiga, mille 
koostamisel on eelkõige oodatud 
noorte enda arvamus ja omaalgatus. 
Kohtumiseni! 

Viimsi ÕM 2006 korraldajad

TEATED

Tammneeme küla rahvas 
võttis 7. mai üldkoosolekul 
66 häälega üksmeelselt vas-
tu oma küla arengukava. 

Arengukava hakkas külaaktiiv koostama 
pärast Randvere külavanema valimisi 
mullu 22. detsembril (vt ka «Tammnee-
me külavanem on Raivo Kaare», VT, jaa-
nuar 2006).  Raivo Kaare, Andres Jaa-
nuse ja Kaarel Zimmeri eestvõttel jagati 
laiali eri eluvaldkondi käsitlev küsimus-
tik, kuhu 65 vastanud külaelanikku pa-
ni kirja oma ideed ja ka soovi ise külaelu 
arendamisel aktiivselt kaasa lüüa.

Tammneeme elanikud soovivad, et 
külaelu oleks stabiilne ja selgelt seatud 
sihtidega, tagamaks rahulik, terve ja sõb-
ralik elukeskkond. 

Eelkõige vajab küla lasteaeda, kaup-
lust, perearsti ja konstaablit. Praegu asu-
vad kõik need tähtsad paigad Tammnee-
mest 6 km kaugusel Viimsi alevikus. Olu-
liseks peetakse ühistranspordi arenda-
mist kiirema ühenduse tagamiseks Tal-
linnaga, Viimsi keskusega jt poolsaarel 
asuvate küladega.

Kaldajärsak vajab tuge
Esmajärjekorras ootab külavanem 

Raivo Kaare valla kaasabi kaldakindlus-
tuste rajamisel. Ligi kahe kilomeetri ula-
tuses piki mereranda kulgeb nelja- kuni 
seitsmemeetrine rannajärsak, mida me-
relained ühelt ja pinnaseveed teiselt 
poolt ohtlikult murendavad. Meri ohus-
tab kallast eriti suurvee ja jäämineku 
ajal. Sõiduteest lahutab kaldavaringut 
mitmel pool vaid mõnikümmend senti-
meetrit. Tänavu on üks talu juba omal 
algatusel kindlustustöödega algust tei-
nud ja varisevat kallast maakividega 
vooderdama asunud.  

Valla abi piki rannaserva kulgeva tee 
kindlustamisel on kindlasti vajalik, sõnas 
valla kommunaalameti juhataja Indrek 
Mäeküngas. «Plaanime tuua täitepinnast 
ja suuri kive, mille alla tuleb edasiste va-

ringute ärahoidmiseks paigutada spet-
siaalne geotekstiilkangas,» selgitas ta. 

Kaldakindlustuste rajamine on ula-
tuslik ja mitmeaastane töö, mis muude 
ettevalmistööde kõrval eeldab korralik-
ke projekte. Harjumaa keskkonnateenis-
tuselt on vald tööde alustamiseks põhi-
mõttelise loa saanud. 

Endise Kirovi kalurikolhoosi segusõl-
me (raudbetoonitehase) ulatuslik ala ja 
säilinud ruumid on sobiv koht küla klu-
bi ja spordihalli ehitamiseks, sõnas Kaa-
re. Suurele territooriumile saaks sisse 
seada ka väikese sepikoja jm.

Ühise vabaõhu sportimisvõimaluse-
na  sai tänavu talvel sisse sõidetud suu-
sarajad Tädu kuuse juurest piki Randve-
re maanteed ja läbi metsa Leppneeme 
lasteaiani. «Järgmisel talvel tahame veel 
võsa raiuda ja pikendada rada rohkem 
metsa sisse,» lausus külavanem. 

Tunamullu rajas endine Viimsi mets-
kond Tammneeme külla ka Tädu kuuse 
juurest algava kolmekilomeetrise loodu-
se õpperaja – esimese omataolise Viim-
sis. 

Mereäär, kallasrajad ja väiksemad 
külateed tuleb hoida avatuna, paraku ki-
putakse neid pahatihti piirete või oma-
voliliste keeluviitadega sulgema.

Sadamapaik taas kasutusse
Hiljutisele raiesmiku Tädu kuuse 

lähedal pandi mai esimesel laupäeval 
Randvere külaseltsi algatusel talgute 
korras sirguma uus kuusenoorendik. 
«Kui pole metsa, pole ka värsket õh-
ku ja tuulekaitset, Viimsi poolsaar on 
ju tuultele avatud ja kitsas nagu leh-
ma keel,» põhjendas Tammneeme kü-
lavanem kolme küla, Randvere, 
Tammneeme ja Metsakasti elanike 

osalemist igakevadistel metsaistutus-
talgutel. 

«Küla keskel asuv ajalooline sadama 
maa-ala tuleks taotleda munitsipaal-
maaks, et külarahvas saaks oma kooskäi-
miskoha, lapsed mänguväljaku ja korras-
tatud supluspaiga,» rääkis külavanem. 
Taastada tuleks ka sealne paadisild. Sa-
muti mõeldakse väikese oma küla muu-
seumi asutamisele. 

Kaare sõnul tahetakse tänavu endi-
sel sadamaalal üle mitme aastakümne 
ka üks ehtne oma küla jaanituli korral-
dada. Rahvas on endisesse sadamapai-
ka oodatud 23. juunil, pidu kestab kella 
kaheksast õhtul kella kaheni öösel. Tant-
suks mängib kahemeheansambel A&J, 
olemas lahtine õlu ja grillivõimalus, lu-
bas külavanem.

Kai Maran 

Tammneeme küla tahab läänekaldale 
infrastruktuuriga järele jõuda

Viimsi noortekeskus 
korraldab lastelaagri 
«Loovalt looduses» 

26.-30. juunini 
Venevere puhkekülas 

8-13-aastastele 
Viimsi lastele ja noortele 

Laager toimub looduslikult väga 
kaunis ja huvitavas kohas Viljan-
dimaal männimetsas. Ööbimine 
viiekohalistes kämpingumajades. 
Toitlustamine kõikidele nõuetele 
vastavalt. Laagriplatsil on ujumi-
seks väike järv. Lastega tegeleb 
neli Viimsi valla pedagoogi. 
Transport laagrisse ja tagasi ga-
ranteeritud.  

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

Kogu tegevus on suunatud loodus-
likkusele ja loovale lähenemisele. 

Osavõtumaks 980 kr, 
kohtade arv on piiratud. 

Registreerimine ja lisainfo
tel 60 66 826 (E-R 14-20)

e-mail: viimsink@huvikeskus.ee

suvel lahti
E-R kl 12-18 

Tenu Arumägi jõuab politseitöö kõrvalt õpetada ka noori jalgpallureid.  

Tuletõrjujad aktsioonis. Prangli motohuvilised.

Prangli Saarte Selts tänab Viimsi val-
lavalitsust, et lõpuks ometi on toi-
mima hakanud aastaringne korra-

kaitse Prangli saarel. 
Aastaringse korrakaitse tagab Viim-

si kodanikukaitse fond. Saarele on saa-
detud korda valvama Paikuse politsei-
kooli lõpetanud Tenu Arumägi, kes on 
ühtlasi Viimsi kodanikukaitse fondi ju-
hatuse esimees. 

Hea on tõdeda, et lahendatud said 
ka esimesed korrakaitsega seotud prob-
leemid. Prangli noorte seas on Arumägi 
populaarsust võitnud jalgpallitreeneri-
na, ta on võtnud oma südameasjaks kas-
vatada saare noori sportimise vaimus. 
Lähiajal tuuakse saarele liiklusvahendid, 
et korrakaitsetöö muutuks veel tõhusa-
maks.

Prangli sadamapiirkonnas toimus 
13. mail suurem kulupõleng, mis 
tänu kohalikele elanikele ja Prang-

li päästeteenistuse meeskonnale siiski 
kiiresti likvideeriti. Süttimise põhjus on 
teadmata, samas hoiatame inimesi tule-
ga hooletu ümberkäimise eest.

Prangli Saarte Seltsi tuletõrjemees-
kond oli väga kiire ka paar päeva enne 
seda toimunud tuletõrjeõppustel – ko-
hale jõuti kuue minutiga ja süüdatud tu-
lekolle kustutati kolme minutiga.

Prangli saare loodetipus sai maha 
märgitud väike krossirada, kus 
noored uljaspead saavad maanda-

da oma pingeid motospordi abil.   Loo-
detavasti jäävad nüüdsest ära kiiruskat-
sed eramaadel ja külavaheteedel. 

Vambola Kahro,
MA Viimsi Saared juht

LASTEAED 
PÄIKESERATAS

Haabneeme lasteaed
PÄIKESERATAS

Ootab oma meeskonda 
LASTEAIAÕPETAJAT

PAKUME
•  Rõõmsameelset 

meeskonda
•  Kaasaegseid töötingimusi
•  Konkurentsivõimelist 

palka

Avaldus ja CV saata
Lasteaed Päikeseratas
Veere 3, Haabneeme, 
Viimsi vald
paikeseratas@paikeseratas.ee

Info telefonil: 
5646 0001
608 0162

www.paikeseratas.ee

SÕNUMEID PRANGLILT

Ohud: kohati lahutab sõiduteed kaldavaringust vaid pool meetrit.
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Sihtasutuse nõukogu ja ju-
hatuse koosolekul 28. april-
lil arutati ehituse edene-
mist ja leiti, et olukord on 
lootustandev. Kõigi tööde-
ga on eeldused valmis saa-
da järgmisteks jõuludeks.  

Teha on veel suurem osa siseviimistlu-
sest ja õuetöödest, paigaldada tuleb 
valgustid, mõned uksed, sakraalinven-
tar, tornikellad, ehitada kabel ja teha 
hulk väiksemaid töid (nõrkvoolu-
paigaldis, piksekaitse, maandus, katu-
se ventilatsioon ja katmine viimase ki-
higa, torni viimistlus, katlamaja soojus-
tus ja krohvimine). Soetada tuleb kogu 
mööbel – 220 saalitooli ja veidi konto-
rimööblit.

Jõulueelse ajaga võrreldes on kiriku 
ehitusjärg kõvasti edasi liikunud – eriti 
hakkas silma põrand, mille klinkertelli-
sed peavad annetaja Wienerberger AS-i 
kinnitusel vastu vähemalt 500 aastat.  
Kivid tõi Saksamaalt tasuta kohale 
Allando Trailways AS, segu nende kinni-
tamiseks annetas Maxit Estonia AS.  

Õuetööd on seotud vallavalitsuse 
projektiga, mille järgi tehakse Nurme 3 
parkla ja tänavavalgustus. Heakorratöö-
de lõpetamine eeldab ka gaasivarustuse 
rajamist, mida Eesti Gaas lubas teha 18. 
nädalal.  Kokkulepe sisaldab katlamaja 
käivitamist. Sisetööde materjalidest on 
värvid lubanud anda Sadolin ja kuivse-
gud Mira, 1500 ruutmeetri kipsplaadi 
hankimiseks pole seni soodsat võimalust 
leitud.  

Ehituse silmnähtav edenemine on in-
nustanud ka rahastajaid.  Suurimate an-
netajate rivvi (Betooniühing, Galvex, 
Wienerberger) lisandus 13. aprillil 
Manutent OÜ miljoni krooniga.  Vallava-

litsus eraldas oma eelarvest 150 000 
krooni.  

Siiski jääb teadaolevate kulutuste 
katmisest vajaka veel vähemalt 700 000 
krooni. Suurematest ühekordsetest väl-
jaminekutest võib nimetada kirikukella-
de lõppmakset 360 000 kr ja saalitooli-
de ostu u  150 000 kr ulatuses. Kalliks 
läheb ka ventilatsiooniagregaadi ja 
kroonlühtrite soetamine.  

Tornikellad tulevad Hollandi valuko-
jast välja 2. juunil.  Kellad pühitsetakse ja 
paigutatakse torni 23. juunil.  Edasi näeb 
meie kalender kirikut kontserdipaigana 
valla juubeliürituste raames juuli viimasel 
nädalal, oktoobris ootame Suurbritannia 
kuninglikku visiiti, novembri lõpus soovi-
me korraldada EELK kirikukogu istung-
järku. Kiriku ehitamise lõppakord kestab 
kontsertidena läbi kogu advendi, kulmi-
neerudes jõulujumalateenistustega. 

Vello Vallaste,
kirikuehituse sihtasutuse nõukogu esimees

Kirikuehitus edeneb jõudsalt

«Libahundi jälg» 
Vääna-Jõesuus
Püünsi põhikooli kodutütred ja noor-
kotkad osalesid juba kolmandat aas-
tat noorte ekstreemsportlikus seik-
lusspordisarjas, seekord toimus sarja 
I etapp Vääna-Jõesuus 5. mail. 

«Libahundi jälje» võistlustel tuli 
kontrollaja jooksul püüda maksi-
maalset punktisummat kontrollpunk-
tide läbimisel maastikul. Nii selgus 
võistkondade füüsiline vorm ja vaim-
ne vastupidavus seatud ülesandeid 
täita.

I etapi võistlus kulges Harjumaal 
Vääna-Jõesuu, Türisalu ja Keila-Joa 
maastikel. Trassi ligikaudne pikkus 
oli 20-30 km. Võistkonna esmane 
ülesanne oli otsida omakoostatud 
liiklusskeemi alusel üles kaardile 
märgitud kontrollpunktid. Läbimist 
kinnitas kompostrimärge või kohtu-
nike kirjalik märge võistkonna osa-
võtukaardil. Võistlusmaastiku ühes 
punktis toimus ka toitlustus ja joogi-
varude täiendamine. Kaardile kantud 
kontrollpunktid olid erineva väärtu-
sega – kaugemad ja raskemini leita-
vad punktid andsid võistkonnale roh-
kem punkte. Punkte tuli otsida 
maast, veest, maa alt, merelt ja 
õhust. Kontrollpunktides ootas ees 
kuristiku ületamine üle jõe tõmmatud 
köissillal, meeskondlik nuputamis-
ülesanne, ronimine kaljuseinal, mees-
kondlik liikumisülesanne ja köiega 
täpsusmaandumine ning kaljuastan-
gult köiega laskumine. 

Kuus tundi kestnud üritus pakkus 
sportlikku pinget ja palju põnevust. 
Teekonnal tuli läbida raskeid takistu-
si, soiseid alasid, kohtuti vaskussi, 
nastikute ja rästikutega. Vaatama 
kõigele saavutasid Püünsi põhikooli 
kodutütred Tiina Vaskioja, Karoliyna 
Pekkenen, Heili Randmaa, Birgitta 
Tõnne, noorkotkas Vilmar Viik ja 
õpilasomavalitsuse liikmed Annika 
Valkna, Merit Rikko ja Madis Kop-
pel auhinnalise teise koha. Tore oli!

Viivi Jõgisu,
 kodutütarde juht 

15 minutit kestva ning pin-
get ülal hoidva looga käisid 
noored Jõgeval Betti Alveri 
luulepäevadel, kust saadi 
väga hea ansamblitöö eri-
preemia. 

Viimsilastel on olnud võimalus etendust 
näha märtsis Laidoneri mõisas Aasta 
Naise valimistel ja ülestõusmispühade 
jumalateenistuse järel Viimsi Püha 
Jaakobi uues kirikus. 

Läbi aastate on Viimsi kooliteater 
mänginud väga erinevaid ja huvitavaid 
näidendeid. Lavaletoomiseks valitakse 
tavaliselt ikka need lood, mis lähevad 
inimestele hinge ja on seotud Viimsi elu-
ga.

2005. aasta sügisel alustasid Maris 
Talvari, Ave Schmit, Pille Lumiste, Lee-
na Allik, Jüri Tiidus, Siim Tiisvelt ja Ala-
ri Lagle lavastaja Toomas Lõhmuste valv-
sa pilgu ja vilunud käe all Marie Underi 
ballaadi «Naissaare sünd» proovidega. 
Mitmed kokkusaamised koolisaalis vii-
sid osalised kaugele tänapäevasest kõ-
nepruugist, raske luuleteksti mõistmi-
seks ning õigeks interpreteerimiseks ku-
lus hulk õhtuid. Kõige raskem oli kiire 

elutempoga gümnasistidel ehk harjuda 
etenduse küllalt rahuliku ning omalaad-
se kulgemisega. Iga lisaliigutus laval mõ-
jus saalis juba silmatorkavalt häirivana. 
Täpse ning väljapeetud koreograafia sea-
dis Margus Toomla, kes oma tiheda töö-
graafiku kõrvalt leidis siiski aega ka 
«Naissaare sünni» jaoks.

Lavakujundus ning kostüümid pol-
nud kaugeltki uhked, kuid vastasid täp-
selt vajadustele ning olid hoolikalt läbi 
mõeldud. Tegelased mõjusid kohati kui 

sammaldunud kivid, siis jälle kui veidi 
merevetikane rannarahvas. Ei puudunud 
lavalt ka Kristuse risti löödud kuju abi-
turient Jüri Tiiduse tõetruus esituses. Vii-
mase lihvi andsid täiuslikult valitud 
muusika ning efektne valgus.

Lugu ise räägib õnnetust naisest, kel-
le mees jäi raskelt haigeks ja oli lõpuks 
suremas. Meeleheitel naine otsustas 
minna kirikusse ja varastada sealt armu-
laualeiba. Teekond sakramendi järele 
viis üle mere. 

Tagasiteel puhkes aga torm ning 
kaasreisijad süüdistasid selles kahtlaselt 
varju hoidvat naist. Viimane heideti üle 
parda. Vee all sündis aga ime – naise jal-
ge alla hakkas kerkima maa, mis kasvas 
terveks saareks. Laevalised märkasid 
imet ja kandsid naise kui pühaku kätel 
tagasi koduranda, kus naine aga avas-
tas, et mees oli vahepeal hinge heitnud. 
Koolnu maeti vastsündinud saarele. See 
on lugu meeleheitlikest tunnetest, ene-
seohverdusest, süümepiinadest ja juma-
last. Süvenemata vaataja täit sisu nii liht-
salt kinni ei püüa. 

«Naissaare sünni» näiteseltskonna 
suur unistus on sõita hooaja lõpetuseks 
Naissaarele, mängida etendust viimast 
korda saare lagunevas kirikus ja jäädvus-
tada see ka filmilindile.

Leena Allik 

SÕNUMID

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
seisuga 15.05.2006
•  Kristina Brikkeril ja Vello Elleril 

sündis 23. märtsil tütar GRETE
•  Margit ja Argo Saulil sündis 

29. märtsil tütar CELINE SIMONE
•  Birgit ja Asser Ellermäel sündis 

29. märtsil poeg STEFAN
•  Jana Bogatšenkol ja Kaido Karjusel 

sündis 30. märtsil poeg KIM 
DOMINICK

•  Kaarin ja Nauris Briedisel sündis 
7. aprillil poeg JENS JONATAN

•  Heli Sjoblomil ja William Michael 
Hallil sündis 8. aprillil poeg 
PRESTON MICHAEL

•  Aina ja Ivo Saarmal sündis 15. ap-
rillil poeg HENRY-SANDER

•  Natalja ja Vitali Roikol sündis 
16. aprillil tütar ANITA

•  Margit ja Jaakko Matias Teikaril 
sündis 16. aprillil poeg ELIAS 
MIKAEL

•  Mairika ja Veikko Tandorfil sündis 
18. aprillil tütar GRETE-LOTTA

•  Janika ja Marko Otsingul sündisid 
20. aprillil pojad KASPER ja 
RISTO

•  Kai Põderil ja Alar Pilleril sündis 
26. aprillil tütar ANNA

•  Kristiina ja Joel Piirsool sündis 
28. aprillil poeg ANDREAS

•  Pille Kruukil ja Jako Klaasil sündis 
28. aprillil poeg KERT

•  Eve Ottil ja Aivar Eiberil sündis 
8. mail poeg MARKU

SÕNUMID

Etendus Naissaare sünnist valmi-
vas kirikuhoones.

Naissaare sünd Viimsi kooliteatris

Ülestõusmispühal oli kirik taas rahvarohke ja ETV kaamerate kaudu jõudis jumalateenistus igasse Eestimaa 
kodusse. Teenisid EELK peapiiskop Andres Põder, Tallinna praost Gustav Piir ja Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
diakon Erkki Juhandi.  

Piirkondade projektide 
programmist saab 
kuni miljon krooni 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 
juhatus muutis 2. mail piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamise väike-
projektide programmi korda. Täpsus-
tus mitteabikõlbulike kulude loetelu, 
samuti muudeti taotletava finantsee-
rimise maksimumsummat, teatas 
sihtasutus. 

Programmi eesmärk on luua eel-
dused ettevõtluse arenguks maapiir-
kondades. Projekti elluviimise maksi-
maalne kestvus on 24 kuud. Toetuse 
minimaalne suurus on 50 000 krooni 
ja maksimaalne suurus 1 000 000 
krooni projekti kohta. Projektidega 
katmata ressurss on u 20 mln krooni, 
sõnas sihtasutuse konsultant Demis 
Voss. (VT)

PRIA määras külaelu 
arendajate toetused
Põllumajanduse Registrite ja Infor-
matsiooni Amet (PRIA) määras mai 
algul 114-le külade arengu ja taasta-
mise projektile toetust kogusummas 
37 miljonit krooni.

Kokku laekus PRIA teatel külade 
taastamise ja arendamise toetuse 
saamiseks 289 taotlust. Enim heaks-
kiidetud taotlusi oli Viljandimaalt 
ning kõige vähem Lääne-Virumaalt. 

Üle 90% toetusest läheb eri hoo-
nete (külakeskused, seltsimajad) ning 
puhkerajatiste (pargid, puhkealad) 
rajamiseks ja rekonstrueerimiseks. 
Toetuse eesmärk on tugevdada koha-
liku elanikkonna omaalgatust ja 
koostöötahet ning toetada vaba aja 
veetmiseks mõeldud hoonete ja raja-
tiste ning infopunktide kordatege-
mist. Toetust saavad mittetulundus-
ühingud ja ettevõtjad, kes on tegutse-
nud vähemalt kuus kuud.

Toetuste vastuvõtt kestis 2005. 
aasta detsembrist tänavu 20. jaanua-
rini. Aastatel 2004-2006 on külade 
taastamise ja arendamise toetussum-
ma 100 miljonit krooni jagatud, mul-
lu kiideti heaks 172 taotlust kogu-
summas 63 miljonit krooni. Seega 
tänavu selle toetuse taotlusi vastu ei 
võeta. (VT)

45 projekti kohaliku elu 
edendamiseks
Maavalitsus toetab kohaliku omaal-
gatuse programmi kaudu ühenduste, 
seltside ja seltsingute tegevusteks va-
jalike vahendite soetamist ning avali-
kuks kasutuseks mõeldud objektide 
rajamist ning korrastamist.

Kohaliku omaalgatuse program-
mi I taotlusvooru raames toetas 
maavalitsus avalike suhete nõuniku 
teatel Harjumaa piirkondade kodani-
keühenduste taotlusi 789 865 krooni 
ulatuses. 

«Värskema ilme saavad mitmed 
kooskäimiskohad, spordirajatised ja 
külaplatsid,» kommenteeris Harju 
maavanem Värner Lootsmann. 
«Kurtna küla noored saavad projek-
ti tulemusena rularambi, Laitse 
seltsimaja naabrusesse rajatakse 
rannavolle väljak, mitmesse külla 
paigaldatakse vajalikud infotahv-
lid.» 

Maavanema sõnul koostatakse ja 
trükitakse toetuse abil muuhulgas ka 
piirkonna või küla ajalugu jäädvusta-
vaid voldikuid ja raamatuid. «Rootsi-
Kallavere külaselts plaanib kokku 
koguda Kallavere küla loo, mis hil-
jem ka trükivalgust näeb, ning Har-
ju-Madise koduloo- ja suguvõsauuri-
jate seltsing annab trükki raamatu 
«Vasalemma lugu»,» lisas Loots-
mann.

Projektide hindamisel lähtuti 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutu-
se kinnitatud hindamiskriteeriumi-
test, millest olulisemad on projekti 
mõju piirkonna arengule ja koostöö 
soodustamine eri huvigruppide va-
hel.

Järgmine taotluste esitamise 
tähtaeg kohaliku omaalgatuse prog-
rammi on 1. oktoober 2006. (VT)
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Viimastel aastatel on kõrgtehnoloo-
gia kiire areng stenokardia ning 
südameinfarkti ravis teinud või-

malikuks uute meetodite kasutamise, 
milleks on eelkõige ahenenud ja ummis-
tunud südame pärgarterite laiendamine. 
Seega ei ole paljudel stenokardia ja sü-
dameinfarkti juhtudel enam vaja teha 
ulatuslikke rindkere avamisega seotud 
operatsioone. 

Kõige sagedasem ohtlik südamehai-
gus on südame isheemiatõbi, mille ras-
keimaks tüsistuseks on südameinfarkt. 
Südame isheemiatõbi on arenenud maa-
des surmapõhjusena esikohal, järgnevad 
peaaju infarkt, vähktõbi ja traumad.

Südameinfarkti algus on  igal viien-
dal juhul täiesti ootamatu, ilma mingite 
hoiatavate nähtudeta, kuid enamasti  
eelnevad infarktile iseloomulikud vaevu-
sed, mida nimetatakse stenokardiaks. 
Stenokardia on füüsilise pingutuse ajal 
või selle järel tekkiv pigistav, suruv või 
kõrvetav valu südame piirkonnas, mõ-
nel juhul ka õhupuuduse või nõrkuse-
tunne. 

Harvadel juhtudel võib stenokardia 
vallanduda ka vaimse pinge korral. Sa-
geli esineb valu rinnaku taga, kaelas, õl-
gades abaluu piirkonnas või vasakus õla-
varres. Valu möödub koormuse või pin-
ge lakkamisel tavaliselt minutite jooksul, 
nitroglütseriini keelealusel manustami-
sel reeglina kiiremini. Kui vaevused ei 
taandu 20-30 minuti jooksul, võib tege-
mist olla infarktiga ning kiirabi väljakut-
sumine on kindlasti vajalik. 

Südame tervis sõltub 
eluviisist ja pärilikkusest

Süda vajab töötamiseks pidevat ve-
revarustust, mis toimub südame pinnal 
kulgevate veresoonte – pärgarterite e  
koronaararterite kaudu. Normaalse ve-
revarustuse tagavad pärgarterid, kus 
ahenemised verevoolu ei takista. Vere-
soonte ahenemist ning mõnel juhul täie-
likku ummistust põhjustab ateroskleroos 
– rahvakeeles tuntud kui veresoonte lup-
jumine. 

Veresoonte lupjumise tekke oht on 
suur kõrge vererõhu, kõrgenenud koles-
terooli, diabeedi ehk suhkurtõve, ülekaa-
lulisusega ning kõrgenenud kolesteroo-
liga isikutel. Eraldi tuleb nimetada suit-
setamist, kuna suitsetajatel on tunduvalt 
suurem veresoonte lupjumise – seega ka 
infarkti risk, olles nelja- kuni kuuekord-
ne võrreldes mittesuitsetajatega. Üheks 

veresoonte lupjumise ohuteguriks on ka 
vähene füüsiline aktiivsus, mis kaasajal 
on tingitud meie istuvast töö- ja eluvii-
sist, samuti mugavusest. Paraku on ve-
resoonte lupjumine ja sellest tulenev sü-
dameinfarkti  esinemine sageli perekon-
nahaigus, seega pärilik. 

Enamikku nimetatud ohtudest on 
võimalik vähendada, isegi kui haigusele 
on pärilik soodumus. Kõrgenenud vere-
rõhku saab edukalt ravida, kolesterooli-
taset alandada, liigsöömist piirata, olla 
liikuvam ja loobuda suitsetamisest. Sa-
muti on kaasajal paranenud diabeedi ra-
vivõimalused, ehkki raskemate diabee-
divormide ravitulemused ei  ole veel ra-
huldavad.

Ravivõimalused on 
mitmekesistunud

Stenokardiat põhjustavad tavaliselt 
südame pärgarterites tekkinud südame 
verevarustust häirivad ahenemised, sü-
dameinfarkti aga pärgarteri täielik um-
mistus.  Stenokardia esinemisel tehak-
se reeglina esmalt mitmed laboratoorsed 
analüüsid (eelkõige vere kolesterooli ja 
suhkrutaseme), südame koormustest 
ning vajadusel ultraheli (Ehho) uuring. 
Kõige täpsema pildi südame veresoonte 
seisundist annab pärgarterite kontrast-
uuring ehk koronarograafia. Selle käigus 
viiakse spetsiaalsete sondidega pärgar-

teritesse kontrastainet ning samaaegselt 
tehakse röntgenülesvõtted. Saadud üles-
võtete põhjal on võimalik detailselt hin-
nata pärgarterite seisundit – ahenemisi 
ja sulgusi. 

Olenevalt pärgarterite kahjustuse 
iseloomust määratakse patsiendile kas 
ravimid, pärgarteri laiendamisprotse-
duur või operatsioon, mille käigus lisa-
takse uued veresooned ahenenud või 
ummistunud kohtadest mööda. Pärgar-
terite operatsiooni nimetatakse ka silda-
miseks ehk shunteerimiseks ja selle pea-
miseks näidustuseks on  haiguse raske-
mad vormid, kus pärgarterite laiendami-
ne ei ole rakendatav. Kaasajal on pide-
valt täiustunud nii ravimid kui ka ope-
ratsioonimeetodid, eriti kiiresti aga on 
arenenud pärgarterite laiendamise ja 
sulgunud soonte taasavamise protseduu-
rid. 

Pärgarterite laiendamine on pärgar-
terite sondeerimisega seotud protseduur, 
kus spetsiaalne väike balloon viiakse 
pärgarteri ahenemiskohast läbi ning bal-
looni surve all täitmisega laiendatakse 
ahenenud koht. Parema ja püsivama tu-
lemuse saamiseks viiakse pärgarteri 
laiendatud kohta erilisest metallist tugi-
karkass ehk stent. Stenti asetamise järg-
selt peavad haiged järelravi perioodil 
(tavaliselt 1-3 kuud) tarvitama teatud 
ravimeid, et vältida laiendatud pärgar-

teri uut ja sageli ootamatult tekkida või-
vat ummistust.

Põhja-Eesti Regionaalhaiglas 
ööpäevaringne valvesüsteem 

Selle aasta algusest on Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas sisse viidud ööpäeva-
ne pärgarterite laiendamist võimaldav 
valvesüsteem. Vajadusel, milleks on äge-
da hiljuti tekkinud südameinfarktiga hai-
ge saabumine, kutsutakse kodunt välja 
eriarstist ja väljaõppinud personalist 
koosnev brigaad. Niisugune valvesüs-
teem on juba varem rakendunud Tartu 
Ülikooli kardioloogiakliinikus. Ööpäeva-
ne valveteenistus võimaldab oluliselt pa-
randada südameinfarktihaigete väljavaa-
teid töövõime taastumiseks ja paljudel 
juhtudel päästa infarktihaigete elu.

Uute meetodite kasutamine on para-
ku võimalik ainult suurtes kitsalt spet-
sialiseeritud haiglates ning ühe patsien-
di ravimaksumused haigekassale ulatu-
vad kümnetesse tuhandetesse krooni-
desse, küllalt sageli aga ületavad saja tu-
hande piiri. 

Lõpetuseks tuleb nentida, et teadlik 
ja hooliv suhtumine oma tervisesse või-
maldab oluliselt vähendada keeruliste 
ning kallite raviprotseduuride vajadust.

Tiit Rebane, 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardioloog

Südameinfarkti ja stenokardia 
ravivõimalused mitmekesistuvadd

Enamasti räägitakse mee 
kasulikkusest sügisel ja kä-
heda kurgu korral, kuid 
Eesti Meestootjate Ühen-
duse esimees Avo Meister 
kinnitab, et mett tuleb 
süüa igal aastaajal. 

Kui haigus juba kallal, näitab see, et or-
ganismi pole küllaldaselt tugevdatud, 
rääkis Harjumaal mesindustalu pidav 
Avo Meister. Organismi tugevdavaid ai-
neid on hulgaliselt just mees, mis sisal-
dab biostimuleerivaid aineid ja vitamii-
ne. Mesi hoiab ka korras seedimise ja 
vereringe ning soodustab ainevahe-
tust. 

Mett on laias laastus kaht liiki (nagu 
veinidki on punased või valged) – hele-
dad aasataimedelt korjatud meed ja tu-
medamad metsameed. Heledad meed 
on pehmema maitsega ja magusamad, 
tumedad  mõrkjamad ja sobivad ka ko-
sutavaks ravikuuriks. Mesi on parim toi-
duaine, mille seedimine ei nõua organis-
milt lisaenergiat ja mis mõjub jõudu and-
valt kohe, nagu doping. 

Meister soovitab võtta supilusika-
täis, lastel teelusikatäis mett kaks korda 

päevas; pole vahet, kas enne või pärast 
sööki. Kui soovite head und, tasub enne 
magamajäämist juua klaas leiget mee-
vett.

Kuidas õiget mett ära tunda
Probleemid võltsmeega tekkisid juba 

aastakümneid tagasi. Tänapäeval tekitab 
segadust veel importmesi, mida tihtilu-
gu müüakse eestimaise nime all, kuid 

mis on ehtsa mee tervistavad omadused 
juba ammugi kaotanud. Pahatihti osutub 
importmesi ka maailmaturul ringlema 
jäänud kaubaks; selle puhul on   pikaaja-
lise säilivuse tagav pastöriseerimine mee 
väärtust tunduvalt kahandanud. 

Eesti Meetootjate Ühendus vastutab 
oma liikmete toodangu eest ja kontrol-
lib oma mesinike tooteid pidevalt, see-
tõttu tasub selle kaubamärki usaldada. 

Ühendusse kuulub praegu 23 mesinik-
ku, kes ise mett toodavad ja ka paken-
davad. Mesinike kinnitusel on Eesti mee 
väärtus kindlasti maailmas üle keskmi-
se, sest meie laiuskraadi taimestik on vä-
ga rikkalik.

Mesindustalu pidama?
Mesindusega nullist alustada on 

Meistri sõnul küllaltki kulukas. Ühe taru 
jaoks tuleks keskmiselt arvestada pool-
teist tuhat krooni ja mesilasperele sama 
palju. Soetada tuleb ka inventar – mee-
vurrid jm vajalik. Paari taru pidada läheb 
liialt kulukaks, mee omahind tuleks liialt 
kõrge. 26 aastat Harjumaal mesiniku-
ametit pidanud Meistril on üle saja taru. 
«Kes tahavad  mesindusega tegelema ha-
kata, peaksid end kõigepealt mesilasel 
nõelata laskma, sest kõik inimesed mesi-
lase nõela üldse ei talu,» sõnas Meister. 
Edasi on kõige targem võtta hea õpik – 
kõige tõetruum selles valdkonnas on «Te-
gelik mesindus» – ja hakata tudeerima.

Praktikutelt saab kogemusi uurida 
igasuvistel meetootjate ühenduse suve-
päevadel, mis tänavu toimuvad Pärnu-
maal ühenduse kõige suurema mesin-
dustalu pidaja Ardi Asteni kodutalus. 
Eesti Meetootjate Ühenduse peakontor 
asub Viimsi vallas, ühendusepidajaks ju-
hatuse liige Sirkka Arro.

Kai Maran

Avo Meister: Mett peaks sööma iga päev.

SÕNUMID

Viimsi valla 
kultuurikalender 
juuni 2006
1.-30. juuni
Fotonäitus Pranglist
Prangli raamatukogus
1. juuni kell 17 
Viimsi keskkooli vastuvõtt tublidele 
õpilastele Laidoneri muuseumis
2. juuni kell 13 
Viimsi keskkooli hüvastijätuaktus 
kooli staadionil
5.- 20. juuni  
Raamatunäitus «Puhkus Eestimaal» 
ja mujal Viimsi raamatukogus
5.- 9. juuni  
Tsirkuselaager 
eralasteaias Naba 
9. juuni kell 19 
Nostalgiapidu Viimsi keskkooli en-
distele ja praegustele töötajatele 
koolimajas
16. juuni kell 17 
Püünsi põhikooli lõpuaktus
17. juuni kell 12 ja kell 15 
Viimsi keskkooli 9. klasside lõpuaktus
19. juuni kell 15 
Vallavanema pidulik vastuvõtt Viimsi 
valla gümnaasiumil õpetajatele 
Laidoneri muuseumis 
20.- 22. juuni   
Jalgsimatk «Survivor»  
korraldaja: MTÜ Viimsi Huvikeskus
22. juuni kell 14 
Viimsi keskkooli 12. klasside lõpuak-
tus
23. juuni kell 18 – 24
Viimsi valla jaanipidu ansambliga 
L`Dorado Viimsi vabaõhumuuseumis 
24. juuni kell 21 
Jaanipidu Prangli saarel 
Prangli rahvamaja õues
26.-30.juuni
Lastelaager Veneveres 
Korraldaja Viimsi noortekeskus

Info: Ott Kask, Viimsi valla kultuu-
ritöö koordinaator. Tel 606 6866, 
e-post ott.kask@viimsivv.ee

Südamlikud 
õnnesoovid
juunikuu 
hällilastele!
REIN  RANDVEER 21.06 95
EDDA  HINNO 26.06 92
BENITA  MÄNDVEER 9.06 90
MINDA  KIPS 8.06 89
JEVDOKIA  MARKOVA 7.06 87
OLGA  KALA 21.06 87
HELMI  SÄRG 10.06 86
ELLEN  TALVISTU 3.06 84
OTTO  JOHANSON 9.06 84
ELLA  PÕLDAR 30.06  83
VAIKE  JALAKAS 2.06 82
MARGARITA  SVETLOVA 14.06 82
PAVEL  AGALTSOV 16.06 82
ELLA  KRISTJUHAN 18.06 82
MAIMO  MÄEMETS 19.06 81
ARNOLD  PALIAS 22.06 81
ZINAIDA  EINER 10.06 80
EVALDA NITTIM 22.06 80
LILIA  REINKORT 9.06 75
HELGA-ARMILDE VILLUP 15.06 75
ELMAR  SILLAKIVI 18.06 75
ANTS  HAABU 6.06 70
NEEME  KALJUSTE 9.06 70
MAIT  PADUL 12.06 70
REIN  SAAT 23.06 70
HEINO  VELDI 26.06 70
VIIVI  KUREPÕLD 28.06 70
REIN  LÕPP 1.06 65
KARL  ILVES 6.06 65
ERNI  NÕMM 10.06 65
MALLE  KAUNA 17.06 65 
ANATOLY  BOZHENKO 20.06 65
HENNO  OJANGU 20.06 65
GALINA  CŠALJA 21.06 65
ANTS  MÄGIVEER 22.06 65
ENN PALMSAAR 27.06 65
EDA  RÕUK 30.06 65

Tänapäeval täiustuvad operatsioonimeetodid pidevalt.

Mida arvata meest kevadsuvel?
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Juba aastaid on paljudele 
jalgratta- ja loodusesõpra-
dele kevadiseks tippsünd-
museks olnud roheliste rat-
taretk.  Järjekorras juba 
17. matk toimus 12.-14. 
maini ja viis taas fosforiidi-
sõja aegsetele radadele Vi-
rumaal. 

Nüüd, aastaid hiljem on päevakorral 
uute põlevkivikaevanduste rajamine, mis 
aga Eesti imeilusale loodusele kuidagi 
kasuks ei tule. Nii koguneski taas 2500 
ratturit üle Eesti, et Virumaa teedel rin-
gi sõites näidata oma armastust puhta 
looduse ja tervisliku eluviisi vastu.

Teist aastat järjest korraldas Viimsi 
noortevolikogu kohalikele elanikele 
transpordi matka alguspunkti ja hiljem 
tagasi Viimsisse. Meie pakutud sõiduvõi-
malust kasutas ligi 70 viimsilast. 

Matka alguses oli meie käsutuses ka 
pakibuss, mis viis rasked telgid ja suured 
kotid ühest laagripaigast teise. Viimasel 
päeval jõudsid sedasi ka kõige väsinu-
mad ratturid ise õnnelikult lõpp-punkti. 
Tänu Viimsi vallavalitsuse toetusele tuli 
transpordi hind korraldajate pakutust 
märgatavalt odavam. Kõik viimsikad 
said kaasa matkasärgid logoga «Viimsi 
vändad», mis aitasid rajal omasid kerge-
mini üles leida ning suurendasid ühtla-
si kambavaimu.

Lisaks rattaga läbitud kilomeetritele, 
mida neil, kes kogu plaanitud raja läbi 
sõitsid, kogunes kolme päevaga 200, 
said matkasellid osa meeleolukatest õh-
tustest simmanitest, kus esinesid Tanel 
Padar & The Sun ning Singer-Vinger. 

Hoolimata kurjakuulutavast ilmateatest 
paistis kogu matka kestel justkui tellitult 
päike ning ka õhk oli piisavalt soe. Iga-
tahes tänaval kõndides tunneb matkal 
käinud punaseks põlenud nägude järgi 
kergesti ära.

Hoolimata väntamisest väsinud jal-
gadest ja valusast istmikust jäid kõik 
osalejad üritusega väga rahule, meele-
olu oli lõbus. Juba uuriti ka järgmise 
aasta plaanide kohta. Kui kõik läheb nii 
nagu peab, korraldab Viimsi noortevo-
likogu järgmiselgi aastal transpordi mat-
kapaigani. 

Üritus on väga populaarne ja arvata-
vasti on sellest kujunemas viimsikatele 
pikalt kestev traditsioon. Aitäh kõigile, 
kes sel aastal meiega koos olid, loodeta-
vasti leiame järgmisel aastal kohtudes 
veel uusi rattasõpru juurde.

Lauri Hirvesaar,
Viimsi noortevolikogu

Viimsikad Lauri ja Silver arutlevad õige sõidusuuna üle.

Viimsikad roheliste rattaretkel 
«Kuidas elad, Virumaa?»

Tänavu on Eestis noortel 
võimalik taotleda program-
milt Euroopa Noored toetu-
si kokku üle 30 miljoni 
krooni ulatuses. Tahad osa? 
Võta osa!

«Mõte ise noorsoovahetus korraldada tu-
li kergesti, see tundus olevat suurepära-
ne võimalus ühe suvenädala huvitavaks 
sisustamiseks. Kuid kellel meist poleks 
igal talvel kümneid, kui mitte sadu selli-
seid huvitavaid ideid järgmise suve si-
sustamiseks? Enamasti võib aga esimes-
te sügisvihmade eest tuppa joostes ka-
hetsusega märkida, et suurem osa neist 
jääb jälle järgmist suve ootama.»

Just sel kombel alustasid oma koge-
muste vahetamist Viimsi huvikeskuse 
noored, kes 2005. aasta suvel viisid prog-
rammi Euroopa Noored raames koos ea-
kaaslastega veel viiest Euroopa riigist 
(Küpros, Inglismaa, Rumeenia, Leedu, 
Luksemburg) ellu rahvusvahelise noor-
soovahetusprojekti «Stop AIDS – life with 
HIV» (Peatage aids  – elu HIV-ga»). Nii et 
nende talvel mõlgutatud mõte sai ka te-
gelikult teoks ning sügisel oli, mille üle 
uhkust tunda! Mine tea, võib-olla olite 

isegi selle projektiga mingil kombel seo-
tud või panite nende toimetamisi tähele, 
sest silma torkavad rahvusvahelist pro-
jekti vedavad noored kindlasti.

See projekt leidis tunnustamist ka 
eelmise aasta lõpul välja kuulutatud Eu-
roopa Noored projektide auhindamisel, 
olles nominendiks kategoorias, mille raa-
mes leidsid tunnustamist need noored ja 
organisatsioonid, kes on oma projektiga 
aidanud pöörata tähelepanu aktuaalse-
tele ühiskondlikele probleemidele.

Eks programmi Euroopa Noored või-
maluste ärakasutamine ongi eelkõige 
kättevõtmise asi, sest mingeid eeltingi-
musi huvitatud noortele ei seata ega 
oodata ka mingit erilist ettevalmistust. 
Iga noor, kes sobib programmi vanuse-
vahemikku, milleks on 15-25 aastat, on 
oodatud võimalustest osa saama ja oma 
ideedele rahastust taotlema. Et Euroopa 
Noored näol on tegemist noorsoo- ja ha-
ridusprogrammiga, ongi siht toetada 
projekte, mis pakuvad noortele head või-
malust saada teadmisi, oskusi ja koge-
musi uutest valdkondadest, annavad jul-
gust rahvusvaheliseks suhtluseks ning 
võimaldavad end projekti raames igati 
proovile panna.

Kes mil moel täpselt programmist 
osa saab, on aga juba igaühe enda otsus-
tada. Nimelt pakub programm mitmeid 
osalemisvõimalusi ning rahastab erine-

vaid noorteprojekte, millest olulisimad 
on kolm alaprogrammi.

Koostööpartnereid on võimalik leida 
kõigist Euroopa ja teistestki riikidest. 
Programmi tingimustega tasub tutvuda 
varakult, et vältida võimalikke takistusi. 
Projekti algatamiseks ja  ettevalmistami-
seks võib julgelt pöörduda Euroopa Noo-
red Eesti büroo poole, kes pakub oma-
poolset nõustamist ja koolitust. Alusta-
da tasub kindlasti büroo kodulehekülje-
ga (http://euroopa.noored.ee) tutvumi-
sest ning sõprade-mõttekaaslastega esi-
meste ideede lennutamisest. Sest üks 
väärt projekt saab alguse just heast 
ideest ja tugevast tahtest!

Lõpetuseks veel mõned read Viimsi 
huvikeskuse noortelt: «Kuna toimunud 
noorsoovahetusest jäid pea täielikult po-
sitiivsed mälestused, on tagantjärele üs-
na raske meenutada neid kitsaskohti, mis 
alguses ette tulid. Meelde on jäänud ligi 
40 siiralt õnnelikku nägu, kes kõik tões-
tasid, et nädal ja sellele eelnenud töö oli 
läinud asja ette. Tahaks loota, et võib-ol-
la pani meie töö ka mõne inimese publi-
ku hulgast elu üle mõtlema, juba üks oht-
likust viirusest päästetud inimene kaa-
luks mitmekordselt üle kõigi pingutused, 
mis üheskoos selle nimel tehtud said.»

Mirjam Jänes,
Euroopa Noored Eesti büroo

Lapsehoidjad 
vajavad erialast 

koolitust
Et kaasata kodusesse el-
lu professionaalne lapse-
hoidja, selleks on vaja 
läbimõeldud ja paindlik-
ku süsteemi.

Kuna lasteaiakohti kõigile ei jätku, 
on hakatud otsima teisigi lapsehoiu-
võimalusi: eralasteaiad, päevahoiud 
jne. Samas ei sobi kõigile lastele või 
siis teatud vanuses lastele kollektii-
vis olemine. Vanemad on aga sunni-
tud või tahavad tööl käia ja siis on 
kodus laste hoidmine hädavajalik. 
Lapsehoidjateenus on hea ja kasulik 
ka juhul, kui on vaja lühiajaliselt laps 
kellegi teise hoolde jätta. Selleks on 
OÜ Nanny Service välja töötanud 
lapsehoidja ekspressteenuse.

Kodune lapsehoidja on hea ka 
siis, kui laps käib algklassides: hoid-
ja vaatab lapse tegemiste järele, ai-
tab õppimises ja lapsevanem saab 
muretult tööl käia ning laps «tüüta-
mata» kodus olla. Mõeldud on ka 
töö kvaliteedile – lapsehoidjate koo-
litamisele, et lastega tegeleksid ko-
duski professionaalid. 

Koolituskavasse kuuluvad peda-
googika, psühholoogia, tervislik toi-
tumine, samuti jagatakse teadmisi 
lastehaigustest ning esmaabist, lap-
si ja peret puudutavast seadusand-
lusest ja laste õigest kohtlemisest 
tervikuna. Nende teadmistega saab 
lapsehoidja olla kasvatusküsimustes 
toeks ka lapsevanematele. Koolitu-
sed ei ole vaid teoreetilised, arutle-
takse ja mängitakse läbi ka praktili-
si olukordi.  

Lapsehoidja kutsestandardi koha-
selt peab kõigil lapsehoidjatel olema 
kutsetunnistus. Tunnistuse saamiseks 
ning eksami sooritamiseks tuleb aga 
eelnevalt läbida koolitusprogramm. 
Tallinna linn hakkab tehtud kulutusi 
osaliselt kompenseerima, kui lapse-
hoidja on teinud kutseeksami ning 
talle on omistatud vastav kutse. Sa-
muti peab lapsevanemal, kes hakkab 
toetust taotlema, olema  ette näidata 
kuludokument ehk arve.  

Praegu lapsehoidjatena töötavad 
inimesed teevad üldjuhul tööd riigi-
le makse maksmata. Kuid lapsehoid-
jad sooviksid samuti saada sotsiaal-
seid garantiisid ja vanaduses pensio-
ni. Esitame üleskutse inimestele, kes 
sooviksid tegelda lastega ja tulla 
meile tööle. Koostöös Tallinna ette-
võtlusametiga pakub OÜ Nanny Ser-
vice võimalust osaleda lapsehoidja 
tasuta koolitusel, sooritada lapse-
hoidja kutseeksam ning omandada 
kutsetunnistus. Koolitused ei ole 
tähtsad vaid eksami sooritamiseks, 
vaid annavad laiemaid teadmisi las-
tega toimetulekuks. Huvilistel palu-
me ühendust võtta telefonil 
520 1201 või info@nanny.ee. Lisa-
infot lapsehoidjateenuse ning kooli-
tuste kohta võib leida ka interneti-
aadressilt www.nanny.ee 

Ene Paadimeister, 
OÜ Nanny Services projektijuht

Programm Euroopa Noored – kellele ja miks?

SÕNUMID

Harjumaa 
Laululaps 2006 
Laupäeval, 29. aprillil toimus Keila 
kultuurikeskuses maakondliku laste 
lauluvõistluse Harjumaa Laululaps 
2006 lõppvoor. 

Nimetatud lauluvõistlus on juba 
aastatepikkune traditsioon, Keilas on 
seda korraldatud viimased kaks aas-
tat. Lauluvõistlusel on kuus vanuse-
rühma ja seal osalevad lauljad kol-
mandast eluaastast kuni 18-aastaste-
ni välja. 

Lauluvõistluse lõppvooru pääseb 
igast Harjumaa omavalitsusest üks 
kuni kolm last igast vanuserühmast. 
Laste lauluvõistlus on karussell, mis 
algab laulukatsetega lasteaias, koo-
lis, omavalitsuses, jätkub maakonna 
võistlusega ning jõuab välja ETV 
«Laulukarussellile». Harjumaa Lau-
lulapse 2006 laupäevane lõppkont-
sert oli kogu protsessi ning õpetajate 
ja lastevanemate tehtud töö veealuse 
jäämäe tipp. 

Iga vanuserühma võitnud tüdruk 
ja poiss said maavalitsuse tänukirja. 
Kaks lauluvõistluse finaali pääsenud 
last esindavad Eestit  Soomes toimu-
val rahvusvahelisel laste lauluvõistlu-
sel Salo Laste Laululinn 9.-11. juu-
nil. Salosse sõidavad Gertrud Sild 
Kose vallast (õpetaja Kerli Sild) ja 
Henri Christofer Aavik Harku vallast 
(õpetaja Piret Rips). Kuus noort laul-
jat – Edi Krims, Hans Christian 
Aavi, Kadi Linda Kiisa, Henri 
Christofer Aavik, Keit Roosimägi ja 
Ilja Massalov – osalevad ETV «Lau-
lukarussellil». Sel aastal osales lau-
luvõistlusel 169 last pea kõikidest 
Harjumaa omavalitsustest.

Viimsi lastest tuli 7-9-aastaste 
hulgast kolmandaks Ita-Riina 
Pedaniku laululaps Anelle Tamm. 
10-12-aastaste seast sai esikoha 
Viimsi valla tüdruk Kadi Linda Kii-
sa, keda õpetab Lii Leitma. (VT)

LÕPUAKTUSED 
Viimsi keskkoolis
PÕHIKOOLI LÕPUAKTUSED
laupäeval, 17. juunil
algus kell 12 – 9a ja 9d klass
algus kell 15 – 9b ja 9c klass

KESKKOOLI LÕPUAKTUS
neljapäeval, 22. juunil kell 14

TEADE 
Viimsi keskkooli 

endistele töötajatele
Ootame teid reedel, 9. juunil kl 19  

Viimsi keskkooli pidulikule 
hüvastijätupeole meie kauaaegse 

koolimajaga. 
Lisainfo telefonil 606 6902.

NOORTEPROJEKTID
Alaprogramm 1 –  rahvusvahelised 

noorsoovahetused.
Võimalus korraldada omalaadne kokku-
saamine välisgrupi(de) noortega. Grupid 
panevad kokku noored ise, valitakse kok-
kusaamise teema, seatakse eesmärgid, 
valitakse tegevused, määratakse aeg ja 
koht. See on suurepärane võimalus 
omandada lühemaajalist rahvusvahelist 
kogemust ning saada kogemusi suhtlemi-
sel ja teiste kultuuridega koostöötamisel.
Alaprogramm 2 –  Euroopa vabatahtlik 

teenistus.
Võimalus asuda 6-12 kuuks elama ja 
tööle mõnda välisriiki. Vabatahtlik ise 
valib sihtkoha, sobiva organisatsiooni ja 
tegevusvaldkonna. Tegevusvõimalusi on 
seinast seina kõikides mittetulunduslikes 
valdkondades. Euroopa vabatahtlik tee-
nistus on avatud alates 18. eluaastast!
Alaprogramm 3 –  noorsooalgatused ja 

võrgustikuprojektid.
Võimalus koos sõpradega midagi korda 
saata koduses Eestis ja teha seejuures 
koostööd teiste riikide noortega. Noorte-
grupp valib ise teema, püstitab eesmär-
gid ja valib tegevused. Kogu projekti kes-
tuseks alustades ettevalmistusest kuni 
lõppanalüüsini saab olla 3-12 kuud.
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Viimsis on elatud ammu enne meid 
ja uudishimuliku kodanikuna olen 
nii mõnigi kord ajahüppe teemal 

fantaseerinud. Ülimalt põnev oleks, na-
gu jänki kuningas Arthuri õukonnas, 
meilgi siinsamas sajandite taha vaadata. 
Paraku pole see niisama lihtne ja arheo-
loogia abita ei saa me suurt midagi tea-
da. 

Kesk-Kaare Uianra
13. sajandi algul läksid Taani preest-

rid oma ristimisteekonnal ka Viimsist lä-
bi. Nad nägid siin seitsme toeka taluga 
Uianra küla, mille elanikud nad arvata-
vasti juba 1219. a juunis-juulis ka  risti-
sid. Taani Hindamisraamatust ei selgu, 
kus  täpselt see Uianra, Vianra või Viama 
küla asetses, kuid arvatakse, et kuskil 
poolsaare keskosa klindikõrgendikul. 

Küla on seostatud 1689. a kaardil 
näha oleva Vehema kopliga, mis asub üs-
na lähedal vanale matmispaigale, Root-
si kuninga hauana tuntud kivikirstkal-
mele. Matusepaigast umbes 150 m 
eemal, niiske madala lohu serval, avas-
tati 1971. a tõepoolest asulakoha kultuu-
rikiht – põlenud kivide, šlakitükkide, 
luude ja väheste potikildudega. Senised 
napid leiud, nagu Rootsi kuninga haua 
omad,  pärinevad umbes Kristuse sündi-
mise ajast. Umbes kilomeeter maad 
eemal, endise Niine talu mail on leitud 
teinegi muinasaegne matmispaik, nimelt 
300-400 aastat hilisemast ajast pärit ta-
randkalmed. Mõlemad hauakohad on 
mullatöödega tugevalt kahjustatud.                                                                              

Murelikuks teeb asjaolu, et võimalik 
muinasasulakoht koos vana Viimsi raua-
sulatuspiirkonnaga jääb just arendatava 
Kesk-Kaare elamukvartali territooriumi-
le. Ala on läbi uurimata ja  võib sisalda-
da ainulaadset informatsiooni Viimsi 
asustusajaloo kohta. 

Millest räägivad kalmed?
Juba kivikalmete olemasolu ütleb 

meile üht-teist tollase elu-olu kohta. Kui-
das kivikirstkalmed alguses välja võisid 
näha, saab vaadata Jõelähtmes Peterbu-
ri tee ääres. Sellistesse suurtesse kalme-
tesse ei maetud ükskõik keda, vaid arva-
tavasti ühe talu või tähtsama perekonna 
liikmeid, mõnel pool kohalikke kunin-
gaid perekonnaga, ja seda mitme põlv-
konna jooksul. 

Eestis on teada ka lapse jaoks raja-
tud hauaehitis, mis iseenesest tunnistab 

võimu päritavust – ja maaomanike ühis-
konnas ei saanud see teisiti ollagi. Viim-
si kalmest on leitud lapse odaots – kee-
gi paremate vanemate laps, väike poiss, 
kes pärissõjameheks saada ei jõudnud-
ki, oli juba varakult trenni teinud.                                       

Oleme harjunud kujutlema vallutus-
eelset Eesti ühiskonda mingi vabadus-
vendlus-võrdsus ideaali kehastusena, 
kuid leiud ja kinnismuistised räägivad 
teist juttu. Tõenäoliselt ei olnud siinne 
ühiskond primitiivsem naabermaade 
omast ja kujunenud pidi olema juba ar-
vestatav sotsiaalne hierarhia. Kui võrrel-
da Taani hindamisraamatus nimetatud 
Põhja-Eesti külasid ja siin teadaolevaid 
muinasaja lõpu matmispaiku, pole kolm-
veerand elanikkonnast kohe kindlasti 
maetud kivikalmetesse. Kuhu siis? See 
jääb saladuseks.                    

Suur pidulik matusepaik põletati, s. 
t maa puhastati eelnevalt tulega ja raja-
tava piirde sisse jäänud ala oli püha. Sur-
nukehad tavaliselt põletati enne ja kal-
messe maeti ainult osa luid, tihti ka ese-
meid, mis mingil põhjusel eelnevalt pu-

rustati. Kivikirstkalme  olulisimaks ko-
haks oli kirst – tähtsaima sotsiaalse staa-
tusega matuse jaoks. Kirstust väljapoole 
jäävasse piiratud alasse maeti pereliik-
meid ja muidu lähedasi. Põhimõtteliselt 
samasugune sotsiaalne ebavõrdsus valit-
seb ka tarandkalmetes – tähtsamad ma-
tused jäävad ikka piiratud ala keskossa. 

Eesti esimene raudese on leitud 
Viimsi lähedalt

Raua kasutuselevõtt muinasajal oli 
nii kolossaalne uuendus, et sai  aluseks 
ajastu periodiseerimisele. Eesti esimene 
raudese – naaskel – on muide leitud siit-
samast Viimsi lähedalt, Iru pronksiaja 
asulast. Rauda õpiti meil tootma naaber-
maade eeskujul. Kohalik rauasulatami-
ne  algas ligikaudu 2000 aasta eest ja 
soikus alles pärast Jüriöö ülestõusu. Rau-
da saadi kohalikust soomaagist ja jälgi 
rauasulatamisest on leida kõikjal üle 
Eesti. Vallutuseelseks ajaks oli rauatoot-
mine tipus ja Eestist oli saanud metalli 
eksportiv maa (arvatakse, et umbes pool 
toodangust veeti välja). 

Suurimateks metallurgiakeskusteks 
olid Virumaa ja Saaremaa, kuid jälgi 
rauasulatamisest on leitud ka Viimsi 
asulakohast. Tarandkalmete hauapanus-
te hulgas leidub kvaliteetseid raudese-
meid. Ja ega Soosepa raba nimigi juhus-
lik tähekombinatsioon ole. Kohanime-
del on tihti konkreetne ajalooline alus 
ja nüüdseks tahenenud raba oli muiste 
hoopis vesisem paik, sobiv soomaagi 
leiukoht.

Tähtsad rauasulatussaadused olid 
raud ja teras. Malmi peeti sel ajal tarbe-
tuks praakrauaks. Viimsist leitud raud-
esemete uurimisel on selgunud, et tase 
oli kõrge ega jäänud naabermaade oma-
le alla. Viimsi toodangust on eriti esile 
tõstetud siinsete seppade valmistatud 
nuge. Muinasaja lõpul valmistati kõik 
olulisemad tarbesepised – rauast töö- ja 
hobuseriistad, samuti relvad ja paljud 
ehted – kohalikus sepapajas. Aeg läks 
edasi ning Põhja- ja Ida Euroopa linna-
listes keskustes, samuti Saksamaal haka-
ti kasutama juba lihtsustatud ja vähem 
hinnalist terast nõudvaid meetodeid. 

Eesti kohalik traditsiooniline rauatoot-
mine vajus aegamööda ajalukku.

Mineviku mäletamisest
Meie leiumaterjalid pole nii atraktiiv-

sed kui antiikkultuuri maades ja nii mõ-
nelegi meenub ehk vana anekdoot nõu-
kogude ja Iisraeli arheoloogidest. Esime-
sed nimelt leidnud roostes traadijupi ja 
järeldanud, et nende eellased tundsid 
traadiga telegraafi. Iisraeli arheoloogid 
kaevanud ka, ei leidnud aga midagi (us-
kumatu!) ja kuulutanud, et nende esiva-
nematel oli juba traadita telegraaf. Ees-
ti ajaloo uurimisel tuleb hea fantaasia-
lend ainult kasuks, kuid oma «traadiju-
pid» tuleb ka üles leida.                       

Muinsuskaitsjaid on küll peetud 
progressi piduriks, kuid pole parata: tü-
kike meie oma minevikku ja ajalugu on 
siinsamas meie jalgade all ja mida targe-
mad oleme seda märkama ja mõistma, 
seda rikkamad oleme.

Külvi Kuusk, 
MA Viimsi Muuseumid kuraator

Küla murumätta all

Hawaii Expressi purjelau-
kool alustab oma viiendat 
hooaega taaskord uute 
ootustega. Aasta-aastalt 
nakatab surfipisik uusi 
lapsi, kes surfist omale 
uue maailmavaate kujun-
davad ja tuule jumalaks 
seavad.

Märtsi keskel toimunud kahenädala-
ne ettevalmistuslaager Egiptuses läks 
igati kümnesse. Kõik päevad puhus 
tugev tuul ja naeratav päike andis 
energiat meie suvehooajale sisseju-
hatuseks. Kevadises Dahabi surfi-
laagris osales meie koolist 19 õpi-
last. 

Esimesed meretreeningud Eestis 
algasid mai algul. Siht on seatud juu-
ni algul Saaremaal toimuvaks Roo-
massaare regatiks, mis ühtlasi on Ees-
ti karikavõistluste 1. etapp.

Eesti noorte purjelaudurite koon-
dise moodustavad peamiselt meie 
spordikooli õpilased. Purjelauakooli 
selle aasta peaeesmärk on hea esine-
mine augusti algul Sitsiilias toimuva-
tel maailmameistrivõistlustel eel-
olümpiaklassis Techno 293. Delegat-
sioon, kellega maffia sünnimaale 
võistlema sõidetakse, saab olema kül-
lalt esinduslik. Eestit sõidab esinda-

ma kümneliikmeline võistkond. Võist-
lusklassides kuni 15- ja kuni 17-aas-
tased võistlevad eriarvestuses nii poi-
sid kui ka tüdrukud. Meie lootus pü-
sib viimsilastel Christofer Kalkil ja 
Lisette Parikal.

Kuidas saada surfikooliõpilaseks? 
Purjelauakool tegutseb Pirita ranna 
jõepoolses ääres Hawaii Surfiklubis. 
Kooli õpilaseks saab end registreeri-
da internetilehelt www.surf.ee/kool 

või juba ise Hawaii Expressi 
surfiklubisse kohale tulles. Algõpetu-
seks on koolil varustus, mis garantee-
rib algajatele kiire arengu ja vajali-
kud oskused mõne nädalaga. Koge-
mustega treenerid juhendavad alga-
jaid kolm korda nädalas. Kohtume 
rannas!

Karmo Kalk,
HE Purjelauakooli juhataja

Christofer Kalk Dahabi treeninglaagris.

Lapsed merele!

kivikalme «Rootsi kuninga haud»
asulakoht
Viimsi I ja II tarandkalme
mälestuskivi

Külvi Kuusk Viimsi II tarandkal-
melt ajaloo tolmu pühkimas.

1991. aastal tähistati arvatav kü-
la-ase mälestuskiviga.

Siin nad on: eesti oma seppade tööd, mida rooste pole tuhande aastaga 
hävitada jõudnud. 4 x Alar Mik
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU
09.05.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

09.05.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 39  Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS Nybit 

bituumenimahuti ehitamine Muuga sadamas
nr 40  Sildfinantseerimise lepingu sõlmimine
nr 41  Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Lapsesõbralik 

Viimsi» algatamine
nr 42  Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi 

valla mandriosa üldplaneering
nr 43  Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi 

vald, Naissaare üldplaneering
nr 44  Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi 

vald, Prangli saare üldplaneering
nr 45  Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Üldpla-

neeringu teemaplaneering «Viimsi valla üldiste ehi-
tustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõt-
ted.»

nr 46  Üldplaneeringu Haabneeme alevik ja lähiala lähte-
ülesande kinnitamine

nr 47  Eellepingu sõlmimine tee kinnistu omandisse võt-
miseks

nr 48  Eellepingu sõlmimine teede kinnistute omandisse 
võtmiseks

nr 49  Hüvituse maksmine tagasisaamata maa eest endise 
talundi Kepsu-30 suhtes maareformi õigustatud sub-
jektideks tunnistatud isikutele

nr 50  Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välis-
maalase poolt: LJUBOV JAROŠENKO

nr 51  Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välis-
maalase poolt: YURII SHAPOVAL

09. mai 2006 nr 39
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS Nybit bi-
tuumenimahuti ehitamine Muuga sadamas
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 keht-
estatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 17 ja AS-i Ny-
bit 03.11.2005 esitatud taotluse alusel, arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavalitsuse ehi-
tuskomisjoni 22.03.2006 protokolli nr E-233 ja Viimsi 
Vallavolikogu keskkonnakomisjoni 04.04.2006 ja 
02.05.2006 seisukohti, arvestades Viimsi Vallavolikogu 
poolt 13. mai 2003.a vastuvõetud otsust nr 66 «Ehitusloa 
andmise kooskõlastamine: AS-le Nybit» ning seoses Viim-
si Vallavalitsuse 23.05.2003.a korralduse nr 374 alusel 
11.06.2003.a väljastatud ehitusloa nr 582 kehtivuse kao-
tamisega vastavalt «Ehitusseaduse» § 25 lg 2, Viimsi Val-
lavolikogu 
o t s u s t a b :
1.  Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-le Nybit, bit-

uumenimahuti (7000 m³), asukohaga Muuga küla, Mu-
uga Sadam, Õli tn. 5, ehitamiseks vastavalt AS ETP 
Grupp tööle nr. 1111-1.

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

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 40
Sildfinantseerimise lepingu sõlmimine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 22 lg 1 p 8, Siseministri 10.06.2004. a määrusega nr 
35 (RTL 2004, 84, 1330) kehtestatud ja 10.03.2005. a mää-
rusega nr 38 (RTL 2005, 32, 456) muudetud «»Eesti riik-
liku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutu-
selevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004–
2006» meetme 4.6 «Kohalik sotsiaal-majanduslik areng» 
osa 4.6.1 «Kohaliku füüsilise elukeskkonna arendamine» 
tingimused ning kohaliku omavalitsuse investeeringutoe-
tuse kava koostamise korra» § 18 p 19 ning Viimsi Valla-
volikogu 13.12.2005. a määrusega nr 38 kehtestatud «Viim-
si valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 8 ja § 57 lg 1 ning ar-
vestades projektide «Kelnase sadama renoveerimine ja 
laiendamine» ja «Leppneeme sadama renoveerimine ja 
laiendamine» hinnangulist maksumust 21 miljonit kroo-
ni, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.  Sõlmida Kelnase ja Leppneeme sadama renoveerimise 

ja laiendamise katteks sildfinantseerimise leping. Sild-
finantseerimise summa arvestamise aluseks lepingu sõl-
mimisel võtta 50% projektide lõplikust maksumusest 
(esitatud hinnapakkumise alusel).

2.  Sildfinantseerimise võtmine ja tagastamine korraldada 
Vallavalitsusel. Vallavalitsusel korraldada läbirääkimis-
tega pakkumismenetlus vastavalt «Riigihangete seadu-
sele».

3.  Anda vallavanemale (edasivolitamise õigusega) voli-
tus sildfinantseerimise lepingu sõlmimiseks.

4.  Tagada projekti tulemusena loodud või soetatud vara 
säilimine ja avalik kasutus Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutusele esitatud taotluses ning taotluse rahuldamise 
otsuses toodud eesmärkidel ja tingimustel viie aasta 
jooksul alates Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt 
taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning mitte soo-
ritama selle vara osas tehinguid, mis annavad nimeta-
tud aja jooksul mõnele isikule või asutusele põhjenda-
matu eelisseisundi.

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

6.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 41
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Lapsesõbralik Vi-
imsi» algatamine
“Planeerimisseaduse” § 10 lg 4, “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 6 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla 
ehitusmääruse” § 2 p 2 ja 8 lg 1 alusel, arvestades Viimsi 
Vallavalitsuse ettepanekut ning Viimsi Vallavolikogu kul-
tuuri- ja hariduskomisjoni, noorsoo- ja spordikomisjoni 
ning maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohti, Viimsi Val-
lavolikogu 
otsustab:
1.  Algatada üldplaneeringu teemaplaneering «Lapsesõ-

bralik Viimsi».
2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 

veebilehel.
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pär-

nu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 42
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi val-
la mandriosa üldplaneering
«Planeerimisseaduse» § 29 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla 
ehitusmääruse» § 2 p 15 alusel ning arvestades Vallava-
litsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ja keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000.a otsu-

sega nr. 1 kehtestatud Viimsi valla mandriosa üldpla-
neering. Edasisel planeerimisel arvestada alljärgneva-
te muudatusettepanekutega:

1.1.  Üldplaneeringu kaardile kanda kõik Viimsi valla hal-
dusterritooriumil paiknevad laiud ja saared;

1.2.  Üldplaneeringu kaardile kanda Mäealuse kaitseala 
piir;

1.3.  Kajastada üldplaneeringus olemasolevad talukohad 
elamumaana;

1.4.  Muuta Püünsi külas, Vanapere tee 14 kinnistu sihtots-
tarve perspektiivsest väikeelamute maast 
kergetootmismaaks, seoses tegeliku olukorraga;

1.5.  Täpsustada ajalisi määranguid reservmaade kasutu-
selevõtmiseks;

1.6.  Üldplaneeringu kaardile kanda ehituskeeluala Viim-
si klindi servast;

1.7.  Üldplaneeringu kaardile kanda sadamate- ja raudtee 
kaitsevööndid ja ohutsoonid;

1.8.  Üldplaneeringus täpsustada haldusüksuse piir Muu-
ga sadama territooriumil;

1.9.  Üldplaneeringu kaardile kanda Muuga sadama kaid 
nr. 9 ja 10;

1.10.  Üldplaneeringu kaardile kanda Rohuneeme külas, 
Sääre tee 7a muul;

1.11.  Üldplaneeringu kaardile kanda Vehema tee äärne 
veehoidla avalikult kasutatava veekoguna;

1.12.  Kehtiva üldplaneeringu lugemisel arvestada koosta-
tava teemaplaneeringuga «Rohevõrgustik ja miljöö-
väärtuslikud alad» määratud rohekoridoridega;

1.13.  Kräsuli saarel täpsustada elamumaade osakaal;
1.14.  Üldplaneeringu kaardil tähistada Rohuneeme külas 

asuv puhkeotstarbeline maa (tingmärk AP) perspek-
tiivse kaitsealana.

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

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 43
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi vald, 
Naissaare üldplaneering 
«Planeerimisseaduse» § 29 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla 
ehitusmääruse» § 2 p 15 alusel ning arvestades Vallava-
litsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ja keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10.06.1997.a ot-

susega nr. 161 kehtestatud Naissaare üldplaneering. Eda-
sisel planeerimisel arvestada alljärgnevate muudatuset-
tepanekutega:

1.1.  Täpsustada teedevõrku (kaasa arvatud raudtee) ja mää-
rata avalikult kasutatavad munitsipaalomandisse taot-
letavad teed;

1.2.  Üldplaneeringus täiendada jäätmekäitluse peatükki;
1.3.  Täpsustada ehituskeeluvööndi laius ja viia vastavus-

se Naissaare Looduspargi kaitse-eeskirjadega;
1.4.  Välja selgitada potentsiaalne asustuse areng, täpsus-

tada arengu etapid. Tulevane ehitustegevus siduda 
tehnilise varustatusega: elektrienergia, veevarustus, 
kanalisatsioon, teedevõrk, jäätmekäitlus, laevaühen-
dus (püsiühendus) saarega;

1.5.  Täpsustada muinsuskaitsealused objektid ning tähis-
tada kaardil, s.h taotleda Muinsuskaitseametilt kait-
sekohustuse teatised ja lisada need üldplaneerin-
gusse;

1.6.  Täpsustada avalikku teenust pakkuvate asutuste asu-
kohad ning kaardistada turismiobjektid ning           -
marsruudid;

1.7.  Täpsustada liivavõtu koht ja selle kasutuseeskiri;
1.8.  Täiendada saare turvameetmete peatükki (päästeame-

ti seisukohalt).
2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 

veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 44
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Viimsi vald, 
Prangli saare üldplaneering
«Planeerimisseaduse» § 29 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla 
ehitusmääruse» § 2 p 15 alusel ning arvestades Vallava-
litsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ja keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 10.10.2000.a otsu-

sega nr. 200 kehtestatud Prangli saare üldplaneering. 
Edasisel planeerimisel arvestada alljärgnevate muuda-
tusettepanekutega:

1.1.  Kanda üldplaneeringu kaardile Natura 2000 ala;
1.2.  Planeering viia kooskõlla maakonnaplaneeringuga, 

seega tuleb kaotada ära tootmismaa tuulegeneraato-
rite tarvis Liimeneemel;

1.3.  Täpsustada kaitsealuse maa määramise alused - met-
saseadus vms. Kaaluda kaitsemetsa kohaliku kaitse 
alla võtmist;

1.4.  Laiendada ehituskeeluvööndi ulatust saare põhjaosas 
liiviku ja rannaalal;

1.5.  Üldplaneeringusse sisse viia detailplaneeringutest tu-
lenevad muudatused    (nt. Kelnase sadama ja Kordo-
ni piirkond);

1.6.  Üldplaneeringuga määratleda munitsipaalomandisse 
taotletavad teed ja täpsustada omandiküsimused;

1.7.  Täpsustada jõujaama omandiküsimus;
1.8.  Täpsustada katastriüksustejärgne maakasutus üldpla-

neeringus (likvideerida erinevused katastriüksuste 
sihtotstarvete ja üldplaneeringu vahel);

1.9.  Kaaluda Aksi saarel üldplaneeringu muutmist;
1.10.  Täpsustada omandiküsimus Keri saarel, kanda muin-

suskaitse objektina kaardile Keri majakas.
2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 

veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 45
Kehtestatud üldplaneeringu ülevaatamine: Üldplanee-
ringu teemaplaneering «Viimsi valla üldiste ehitustin-
gimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.»
«Planeerimisseaduse» § 29 lg 3, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla 
ehitusmääruse» § 2 p 15 alusel ning arvestades Vallava-
litsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ja keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Jätta kehtima Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005. a mää-

rusega nr. 32 kehtestatud üldplaneeringu teemaplanee-
ring «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted.». Edasisel planeerimisel ar-
vestada alljärgneva muudatusettepanekuga:

1.1.  Kaitsekuja elamute ja suvilate rajamisel: minimaalne 
lubatud elamu või suvila kaugus raadioside mastidest, 
kõrgetest mastidest, postidest jne. võrdub rajatise kõr-
gus pluss 10 meetrit.

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

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus 

(Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavo-
likogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavak-
stegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 46
Üldplaneeringu Haabneeme alevik ja lähiala lähteüles-
ande kinnitamine
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 keh-
testatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 8 lg 1 ja 
lg 3 alusel, arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimis-
komisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi 
Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse-

ga nr 5 algatatud ja 11.04.2006. a otsusega nr 35 muu-
detud Haabneeme aleviku ja lähiala üldplaneeringu läh-
teülesanne, vastavalt käesoleva otsuse lisale 1 ja lisale 
2.

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

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pär-

nu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 
30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Lisa 1 (1) 
Viimsi Vallavolikogu 09.05.2006 otsusele nr. 46

HAABNEEME ALEVIKU ÜLDPLANEERINGU 
LÄHTETINGIMUSED
Üldplaneeringuala võiks planeeringu organiseerimise hu-
vides jagada 6 osaks (vastavalt juurdelisatud skeemile - 
Lisa 1(2)):

1. KLINT
2. KESKUS
3.  KESKUSE JA RANNA VAHELINE ALA (KALA-

TÖÖSTUSE ALA)
4.  RANNA ALA
5.  PARKMETS 
6.  MIIDURANNA ÄRI-, VABAAJA-, PUHKEKES-

KUS; 
      MULTIFUNKTSIONAALNE KESKUS JUHUL, KUI 

MIIDURANNA SADAM ORIENTEERUB ÜMBER 
(VÄHEMALT OSALISELT) KAUBASADAMAST 
REISISADAMAKS.

1. KLINT
Idast ääristab Haabneeme aleviku keskust klindiastang, 
mis on oluline geoloogiline suurvorm ning osa Eesti süm-
boliks olevast Põhja-Eesti pangast.
Klindiastang kuni Karulaugu teeni ja põhjaotsast kuni 
Randvere teeni tuleks määrata rohealaks, et säilitada loo-
dusvormi visuaalne ja ruumiline võimsus ja tähendus.
Kui keskkonnamõjuhinnang võimaldab, tuleks rohealale 
planeerida jalakäijate teed, jooksu- ja suusarajad. 

2. KESKUS
Haabneeme keskuse osa planeeringu mõte on suunata sel-
lel alal tegevusi nii, et see reaalselt toimiks kui keskus. 
Keskuse arenduse prioriteediks ja progressi aluseks oleks 
olemasoleva, kahe ristuva põhiteljega planeeringuskeemi 
jätkusuutlik kaasajastamine ja välja ehitamine kui park-
linna keskus koos vajalike äri- ja teenindusfunktsioonide-
ga. Peateljel paiknevad olemasolevad hooned nagu endi-
ne kalurikolhoosi peahoone, haigla ning endine raamatu-
koguhoone on universaalse post-plaat konstruksiooniga 
ehitised, mida on võimalik kaasajastada ja kohandada mit-
mete erinevate funktsioonide tarvis.
Planeeringuskeemi võtmeks on aleviku seisukohalt kõige 
kesksema, praegu ehitus-skeletina seisva, hoone kasutu-
selevõtt vallamajana. Vallamaja on keskne koht, kuhu prak-
tiliselt igal Viimsi valla elanikul on mingil ajal põhjust tul-
la. See fakt annab aluse prognoosida alevikukeskuse kü-
lastatavuse kasvu. See kasv omakorda võiks suurendada 
tulevase vallamaja lähiümbrusesse kavandatavate äride / 
teenindusettevõtete klientuuri. 
Praegune staadion peaks säilima jalgpallistaadionina vä-
hemalt nii kauaks, kui valmib uue kooli staadion. Edasi-
ne staadioni funktsioon määratakse detailplaneeringute 
kaudu.
Ärifunktsioon peaks jääma nendele aladele, mis on skee-
mil selleks otstarbeks näidatud.
Bussiterminali asukoht on sobiv Ravi teel.
Praeguse spordihoone ümber on planeeritud vabaõhu ten-
niseväljakud ja korvpalliplats.
Parkimine keskuse alal on paigutatud Ravi tee sõidurada-
de vahelisele alale ning Sõpruse tee äärsele alale.
Sõpruse tee äärse roheala peaks katma koormusmuruga, 
mis muudab selle maatüki tihedalt kasutatavaks rekreat-
sioonialaks. Nimetatud ala võiks kasutada ka jalgpalli har-
jutusväljakuna. Võimalike rekreatsioonitegevuste plaani 
peaks tellima näiteks Tallinna Ülikooli vastava ala spet-
sialistidelt. 

3. MERE JA KESKUSE VAHELINE ALA
Antud ala on mõeldud planeerida maksimum 3-korruse-
liste (maapealne korrus parkimise ja abiruumide jaoks) 
galerii-tüüpi korterelamutega elamualaks ja terviseturis-
mi teenindavate hotellide alaks. 
Seoses Euroopa elanikkonna vananemisega, on viimasel 
ajal laienenud nn. terviseturism. Viimsi SPA näitel on alust 
arvata, et Haabneeme alevik on sobiv paik muuhulgas ka 
sellist turismi soodustava keskkonna loomiseks. Haabnee-
me geograafiline lähedus Tallinna linnale ja asjaolu, et 
teenuste hinnad Eestis püsivad ilmselt mõnevõrra mada-
lamad kui mujal Euroopas veel mõnda aega, soosivad veel-
gi terviseturismi elavnemist. Terviseturismi teenindavate 
hotellide rida on ühelt poolt rannaala elavdavaks ühendus-
lüliks keskusega ja teiselt poolt toob rahvast alevikku, kes 
kasutavad keskuses pakutavaid teenuseid ka päeva ajal. 
Hotellide aluse maa ärimaa sihtotstarve tagab antud ala 
kasutusvõimaluse ka teiste ärifunktsioonide tarbeks pea-
le hotellide. 
Planeeritava hotellirea ja galeriielamute vahelt kulgeb ca 
20 meetri laiune jalakäijate promenaad, mis ühendab ran-
naala Haabneeme keskusega.
Muuli tee äärse hotellirea lõpetab veekeskus, mis paikneb 
juba ranna-alal. Veekeskus laiendab ranna-ala rohkem si-
semaale ning annab ranna-alale aastaringse funktsiooni.
Hotellide ja veekeskuse parkimine tuleks lahendada Muu-
li tee ääres.

4. RAND
Rannaala on mõeldud planeerida üldkasutatavaks puhke-
alaks. Tulevaste detailplaneeringute käigus tuleks ala pla-
neerida kompleksselt, tagamaks sellele funktsionaalselt 
tervikliku lahenduse. Puhkealale peaks olema planeeritud 
ka ranna-ala teenindavad ärifunktsioonid.

5. PARKMETS
Lõunast piiritleb keskust ca 50-aasta-vanune sanglepa puis-
tu. Sanglepa puistu koos mõisapargiga moodustab «rohe-
lise värava» Haabneeme alevikku sisenedes lõuna poolt.
Sanglepa puistu täidab keskpargi funktsiooni, mis liidab 
omavahel Haabneeme aleviku, Viimsi aleviku ja Miidu-
ranna küla. Liitudes mõisapargiga on sanglepapuistu ühen-
duslüliks kolme keskuse ja mõisa kui Viimsi valla vani-
ma ehitussubstantsi vahel.
Kehtiva üldplaneeringu järgi on puistuala äri- ja tootmis-
reservmaa. Üldplaneeringus võiks see ala jääda osaliselt 
pargialaks, osaliselt sotsiaal- ja äri reservmaaks. 

6. MIIDURANNA ÄRIKESKUS
Miiduranna tööstusala võiks planeerida multifunktsionaal-
seks äri-, elamu-, vabaaja keskuseks juhul, kui Miiduran-
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na sadam orienteerub ümber (vähemalt osaliselt) kaubasadamast reisisadamaks. 
Planeeritav ala võiks olla osa Tallinna linna mereäärsete keskuste ringist. Ni-
metatud alale on mõeldav ehitada kõrghooneid.
Liiklustiheduse probleemi leevendamiseks võiks Miiduranna sadamast Tallin-
nasse sõita veetaksod ja autopraamid.
Miiduranna põhja tippu on planeeritud üldkasutatav bastioni ala ning Viimsi 
kontserdimaja. Kontserdimaja rannapoolse nõlva sisse on kavandatud amfi-
teatri-tüüpi, looduslikul reljeefil baseeruvad astmed, kust avaneb vaade ranna-
alale, Haabneeme alevikule ja vabaõhulavale. 
Üldplaneeringu koostamise käigus tuleks määrata trammitee koridorid.

NB! 
Vallavolikogu 09. mai 2006 otsuse nr 46 tervikteksti ja selle kõikide lisa-
dega on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

09.05.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED

09. mai 2006 nr 16
Viimsi Vallavolikogu 10. jaanuari 2006 määrusega nr 1 kinnitatud «Viim-
si valla eelarveliste sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise kord» muut-
mine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 
p 5 ja «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 8 p 2 ja § 23 lg 1 alusel.

§ 1. Viimsi Vallavolikogu 10. jaanuari 2006. a määruses nr 1 «Viimsi valla eel-
arveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord» tehakse järgmised muu-
datused:
1) muudetakse punkti 2 ja sõnastatakse järgmiselt: 
«Vähekindlustatud isikuks loetakse isikut, kelle kuusissetulek on alla 2900.- 
krooni. Vähekindlustatud perekonnaks loetakse perekonda, kelle sissetuleku 
piiriks üksi elavale isikule on 2900.- krooni. Pere teise ja iga järgneva liikme 
sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liikme sissetuleku piirist (s.o 2175.- 
krooni).»;
2) muudetakse punkti 8 ja sõnastatakse järgmiselt:
«Matusetoetuse, sünnitoetuse, Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse, laste-
aias ja koolis toidu eest tasumise toetuse, ravimitoetuse, maamaksu toetuse ja 
erakorralise toetuse taotlemiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele (edaspi-
di - Vallavalitsus) kirjalik avaldus. Maamaksu toetuse taotleja esitab kirjaliku 
avalduse hiljemalt 1. juuniks. Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse taotleja 
esitab avalduse septembrikuu jooksul. Avaldused võtab vastu Viimsi Vallava-
litsuse Sotsiaalamet (edaspidi - Sotsiaalamet).
Toetust saada soovija asemel võib temale toetuse andmise avalduse esitada ka 
mõni teine isik.»;
3) muudetakse punkti 9 ja sõnastatakse järgmiselt:
«Suurpere toetuse, eakate tähtpäeva toetuse ja Tšernobõli AEJ avarii likvidee-
rimisel osalenu toetuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.»;
4) muudetakse punkti 13 ja sõnastatakse järgmiselt:
«Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse ja suurpere toetuse saamiseks peavad 
lapse mõlevamad vanemad olema Valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. det-
sembri seisuga.
Suurpere toetus makstakse välja kord aastas - emadepäevaks. 
Põhikooli I klassi mineva lapse toetus kantakse avalduse alusel üle lapsevane-
ma arveldusarvele või makstakse välja Vallavalitsuse kassast 01. septembrist 
kuni 15. oktoobrini.».
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja 
elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu 
kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 17
Viimsi valla põhimääruse muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 
p 9 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud «Viim-
si valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 9 alusel.

§ 1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005. a määrusega nr 38 kehtestatud 
«Viimsi valla põhimääruse» § 25 lõikeid 1 ja 2 ning sõnastada need al-
ljärgnevalt:

«(1) Vähemalt viis Vallavolikogu liiget võivad moodustada vallavolikogu frakt-
siooni. Vallavolikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni.
(2)  Fraktsiooni moodustamise otsustab vallavolikogu. Fraktsiooni moodusta-

misel on aluseks kirjalik taotlus, milles on ära näidatud fraktsiooni täpne 
nimetus, esimehe, aseesimehe (aseesimeeste) ja liikmete nimed ning on all-
kirjastatud kõigi fraktsiooni kuuluda soovivate vallavolikogu liikmete poolt. 
Fraktsioon loetakse moodustatuks ja registreerituks, kui vallavolikogu is-
tungi juhataja on vastava vallavolikogu otsuse teatavaks teinud.».

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja 
elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu 
kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 18
Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 47 lg 2, 
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud «Viimsi valla 
põhimääruse» § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu 29.11.2005 määrusega nr 36 
kehtestatud «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)  Kultuuri- ja hariduskomisjon (edaspidi «komisjon») on Viimsi Vallavoli-

kogu (edaspidi «vallavolikogu») tööorgan, mille ülesandeks on Viimsi val-
la (edaspidi «valla») kultuuri- ja haridusküsimustega seonduvate küsimus-
te analüüsimine ja selles osas ettepanekute tegemine.

(2)  Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingutest, seadustest, valla 
põhimäärusest, vallavolikogu töökorrast ja teistest seaduse alusel antud õi-
gusaktidest.

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

§ 2. Komisjoni moodustamine
Komisjon moodustatakse valla põhimääruses ja vallavolikogu töökorras sätes-
tatud korras.

§ 3. Komisjoni ülesanded
(1)  Komisjoni ülesandeks on kultuuri ja hariduse valdkondades:
1)  selgitada välja valla poolt lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepa-

nekuid nende lahendamiseks;
2)  töötada välja tegevuskavad;
3)  algatada vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid;

4)  anda arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide eelnõude 
kohta;

5)  kontrollida vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
6)  osaleda vallaeelarve koostamises komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvas 

osas;
7)  aidata kaasa kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele valla asutuste ja kollek-

tiivide ning teiste Eesti ja välisriiklike kultuurikollektiivide ja haridusasu-
tuste vahel.

§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1) Komisjonil on õigus:
1)  nõuda eelnevalt tuvumiseks vallavolikogu menetlusse võetavaid eelnõusid, 

kui need kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda, samuti vallavalitsuse struk-
tuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a 
neid, mis on seadusega keelatud;

2)  läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule oma töövaldkonda käsitle-
vad materjalid;

3)  teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltu-
valt; 

4)  esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes 
vallavolikogu poolt antud volituste piires;

5)  esitada arupärimisi vallavolikogu poolt valitud või kinnitatud ametiisikute-
le;

6)  teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta;
7)  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
8)  anda arvamusi vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta 

hariduse ja kultuuri küsimustes;
9)  taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavo-

likogu poolt kehtestatud korras;
(2)  Komisjon annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aas-

tas.

§ 5. Töö komisjonis
(1)  Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi 

põhimõttel.
(2)  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees. Valitakse aseesimees ja 

protokollija. 
(3)  Komisjoni esimees koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra 

kava, juhib komisjoni tööd, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesan-
deid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, otsustab, keda kutsuda osalema 
päevakorra punktide arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.

(4)  Komisjoni koosolekust teatab komisjoni esimees kirjalikult 5 päeva ette, 
näidates ära koosoleku päevakorra ja saates välja koosoleku päevakorda 
puudutavad materjalid. Vajadusel esitatakse osa materjale vahetult enne 
koosoleku algust.

(5)  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjonist võtab osa vähemalt pool 
komisjoni liikmeist.

(6)  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmisega. Komisjon teeb ot-
sustuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled 
jaotuvad 3 hääletamisel järjest pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe 
hääl. 

(7)  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
(8)  Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul val-

lavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.
(9)  Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liik-

mete volituste lõppemise alusel.

§ 6. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2003. a määrus nr 22 

«Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnita-
mine».

(2)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-
bilehel.

(3)  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavo-
likogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

09. mai 2006 nr 19
Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimäärus
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 47 lg 2, 
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud «Viimsi valla 
põhimääruse» § 23 lg 1 ja Viimsi Vallavolikogu 29.11.2005 määrusega nr 36 
kehtestatud «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 6 lg 1 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)  Kultuuri- ja hariduskomisjon (edaspidi «komisjon») on Viimsi Vallavoli-

kogu (edaspidi «vallavolikogu») tööorgan, mille ülesandeks on Viimsi val-
la (edaspidi «valla») kultuuri- ja haridusküsimustega seonduvate küsimus-
te analüüsimine ja selles osas ettepanekute tegemine.

(2)  Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest lepingutest, seadustest, valla 
põhimäärusest, vallavolikogu töökorrast ja teistest seaduse alusel antud õi-
gusaktidest.

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

§ 2. Komisjoni moodustamine
Komisjon moodustatakse valla põhimääruses ja vallavolikogu töökorras sätes-
tatud korras.

§ 3. Komisjoni ülesanded
(1)  Komisjoni ülesandeks on kultuuri ja hariduse valdkondades:
1)  selgitada välja valla poolt lahendamist vajavad probleemid ja teha ettepa-

nekuid nende lahendamiseks;
2)  töötada välja tegevuskavad;
3)  algatada vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
4)  anda arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide eelnõude 

kohta;
5)  kontrollida vallavolikogu määruste ja otsuste täitmist;
6)  osaleda vallaeelarve koostamises komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvas 

osas;
7)  aidata kaasa kontaktide sõlmimisele ja hoidmisele valla asutuste ja kollek-

tiivide ning teiste Eesti ja välisriiklike kultuurikollektiivide ja haridusasu-
tuste vahel.

§ 4. Komisjoni õigused ja kohustused
(1)  Komisjonil on õigus:
1)  nõuda eelnevalt tuvumiseks vallavolikogu menetlusse võetavaid eelnõusid, 

kui need kuuluvad komisjoni tegevusvaldkonda, samuti vallavalitsuse struk-
tuuriüksustelt komisjoni tööks vajalikku informatsiooni ja dokumente, v.a 
neid, mis on seadusega keelatud;

2)  läbi vaadata ja ette valmistada vallavolikogule oma töövaldkonda käsitle-
vad materjalid;

3)  teha koostööd vallavolikogu teiste komisjonidega probleemi sisust sõltu-
valt; 

4)  esindada vallavolikogu käesolevast põhimäärusest tulenevates küsimustes 
vallavolikogu poolt antud volituste piires;

5)  esitada arupärimisi vallavolikogu poolt valitud või kinnitatud ametiisikute-
le;

6)  teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eelarve projekti kohta;
7)  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse eksperte;
8)  anda arvamusi vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta 

hariduse ja kultuuri küsimustes;
9)  taotleda komisjoni tööga seotud kulutuste ja tööajakulu hüvitamist vallavo-

likogu poolt kehtestatud korras;
(2)  Komisjon annab vallavolikogule aru tehtud tööst vähemalt üks kord aas-

tas.

§ 5. Töö komisjonis
(1)  Komisjoni töö toimub komisjonisisese tööjaotuse ja iga liikme initsiatiivi 

põhimõttel.
(2)  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esimees. Valitakse aseesimees ja 

protokollija. 
(3)  Komisjoni esimees koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra 

kava, juhib komisjoni tööd, jaotab komisjonide liikmete vahel tööülesan-
deid, kutsub kokku komisjoni koosoleku, otsustab, keda kutsuda osalema 
päevakorra punktide arutelul, juhatab komisjoni koosolekut.

(4)  Komisjoni koosolekust teatab komisjoni esimees kirjalikult 5 päeva ette, 
näidates ära koosoleku päevakorra ja saates välja koosoleku päevakorda 
puudutavad materjalid. Vajadusel esitatakse osa materjale vahetult enne 
koosoleku algust.

(5)  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjonist võtab osa vähemalt pool 
komisjoni liikmeist.

(6)  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastuvõtmisega. Komisjon teeb ot-
sustuse, kui selle poolt on üle poole kohalolevatest liikmetest. Kui hääled 
jaotuvad 3 hääletamisel järjest pooleks, on otsustavaks komisjoni esimehe 
hääl. 

(7)  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse.
(8)  Komisjoni otsused, protokollid ja muud ametlikud materjalid on hoiul val-

lavolikogu kantseleis komisjonile eraldatud kaustas.
(9)  Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavolikogu otsuse või komisjoni liik-

mete volituste lõppemise alusel.

§ 6. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. mai 2003. a määrus nr 22 

«Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni põhimääruse kinnita-
mine».

(2)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-
bilehel.

(3)  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavo-
likogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

21. aprill 2006 nr 21
Aadresside määramine Kelvingi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
§ 1  Määrata Kelvingi külas asuvatele katastriüksustele alljärgnevad aadres-

sid:
1) katastriüksusele 89001:021:0020 Eha tee 1
2) katastriüksusele 89001:021:0620 Eha tee 2 / Serva tee 19
3) katastriüksusele 89001:021:0050 Eha tee 3 / Serva tee 22
4) katastriüksusele 89001:021:0060 Eha tee 5
5) katastriüksusele 89001:021:0490 Eha tee 6
6) katastriüksusele 89001:021:0070 Eha tee 7
7) katastriüksusele 89001:021:0580 Eha tee 8
8) katastriüksusele 89001:021:0080 Eha tee 9
9) katastriüksusele 89001:021:0570 Eha tee 10
10) katastriüksusele 89001:021:0090 Eha tee 11
11) katastriüksusele 89001:021:0560 Eha tee 12
12) katastriüksusele 89001:021:0100 Eha tee 13
13) katastriüksusele 89001:021:0130 Eha tee 15 / Kanarbiku tee 14
14) katastriüksusele 89001:021:0140 Eha tee 17
15) katastriüksusele 89001:021:0530 Eha tee 18
16) katastriüksusele 89001:021:0150 Eha tee 19
17) katastriüksusele 89001:021:0520 Eha tee 20
18) katastriüksusele 89001:021:0160 Eha tee 21
19) katastriüksusele 89001:021:0510 Eha tee 22
20) katastriüksusele 89001:021:0170 Eha tee 23
21) katastriüksusele 89001:021:0500 Eha tee 24
22) katastriüksusele 89001:021:0180 Eha tee 25
23) katastriüksusele 89001:021:0490 Eha tee 26
24) katastriüksusele 89001:021:0190 Eha tee 27
25) katastriüksusele 89001:021:0480 Eha tee 28
26) katastriüksusele 89001:021:0200 Eha tee 29 / Sambliku tee 19
27) katastriüksusele 89001:021:0230 Eha tee 31 / Sambliku tee 18
28) katastriüksusele 89001:021:0240 Eha tee 33
29) katastriüksusele 89001:021:0430 Eha tee 34
30) katastriüksusele 89001:021:0250 Eha tee 35
31) katastriüksusele 89001:021:0420 Eha tee 36
32) katastriüksusele 89001:021:0260 Eha tee 37
33) katastriüksusele 89001:021:0410 Eha tee 38
34) katastriüksusele 89001:021:0270 Eha tee 39
35) katastriüksusele 89001:021:0400 Eha tee 40
36) katastriüksusele 89001:021:0280 Eha tee 41
37) katastriüksusele 89001:021:0390 Eha tee 42
38) katastriüksusele 89001:021:0290 Eha tee 43
39) katastriüksusele 89001:021:0380 Eha tee 44
40) katastriüksusele 89001:021:0300 Eha tee 45
41) katastriüksusele 89001:021:0370 Eha tee 46 / Roo tee 15
42) katastriüksusele 89001:021:0330 Eha tee 51
43) katastriüksusele 89001:021:1550 Kanarbiku tee 1
44) katastriüksusele 89001:021:1540 Kanarbiku tee 2
45) katastriüksusele 89001:021:1560 Kanarbiku tee 3
46) katastriüksusele 89001:021:1530 Kanarbiku tee 4 / Koidu tee 16
47) katastriüksusele 89001:021:0110 Kanarbiku tee 15
48) katastriüksusele 89001:021:0120 Kanarbiku tee 16
49) katastriüksusele 89001:021:1130 Koidu tee 1
50) katastriüksusele 89001:021:1150 Koidu tee 3
51) katastriüksusele 89001:021:1610 Koidu tee 4 / Serva tee 4
52) katastriüksusele 89001:021:1160 Koidu tee 5
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53) katastriüksusele 89001:021:1600 Koidu tee 6
54) katastriüksusele 89001:021:1170 Koidu tee 7
55) katastriüksusele 89001:021:1590 Koidu tee 8
56) katastriüksusele 89001:021:1180 Koidu tee 9
57) katastriüksusele 89001:021:1580 Koidu tee 10
58) katastriüksusele 89001:021:1190 Koidu tee 11
59) katastriüksusele 89001:021:1570 Koidu tee 12
60) katastriüksusele 89001:021:1220 Koidu tee 17
61) katastriüksusele 89001:021:1520 Koidu tee 18
62) katastriüksusele 89001:021:1230 Koidu tee 19
63) katastriüksusele 89001:021:1510 Koidu tee 20
64) katastriüksusele 89001:021:1240 Koidu tee 21
65) katastriüksusele 89001:021:1500 Koidu tee 22
66) katastriüksusele 89001:021:1250 Koidu tee 23
67) katastriüksusele 89001:021:1490 Koidu tee 24
68) katastriüksusele 89001:021:1260 Koidu tee 25
69) katastriüksusele 89001:021:1480 Koidu tee 26
70) katastriüksusele 89001:021:1270 Koidu tee 27
71) katastriüksusele 89001:021:1470 Koidu tee 28
72) katastriüksusele 89001:021:1280 Koidu tee 29
73) katastriüksusele 89001:021:1460 Koidu tee 30
74) katastriüksusele 89001:021:1290 Koidu tee 31
75) katastriüksusele 89001:021:1450 Koidu tee 32
76) katastriüksusele 89001:021:1300 Koidu tee 33
77) katastriüksusele 89001:021:1330 Koidu tee 35 / Sambliku tee 4
78) katastriüksusele 89001:021:1420 Koidu tee 36
79) katastriüksusele 89001:021:1340 Koidu tee 37
80) katastriüksusele 89001:021:1410 Koidu tee 38
81) katastriüksusele 89001:021:1350 Koidu tee 39
82) katastriüksusele 89001:021:1400 Koidu tee 40
83) katastriüksusele 89001:021:1390 Koidu tee 43
84) katastriüksusele 89001:021:0660 Meresihi tee 5
85) katastriüksusele 89001:021:1090 Meresihi tee 6
86) katastriüksusele 89001:021:0670 Meresihi tee 7
87) katastriüksusele 89001:021:1080 Meresihi tee 8
88) katastriüksusele 89001:021:0680 Meresihi tee 9
89) katastriüksusele 89001:021:1070 Meresihi tee 10
90) katastriüksusele 89001:021:0690 Meresihi tee 11
91) katastriüksusele 89001:021:1060 Meresihi tee 12
92) katastriüksusele 89001:021:1700 Meresihi tee 13 / Kanarbiku tee 9
93) katastriüksusele 89001:021:1690 Meresihi tee 14
94) katastriüksusele 89001:021:1710 Meresihi tee 15
95) katastriüksusele 89001:021:1720 Meresihi tee 16 / Kanarbiku tee 8
96) katastriüksusele 89001:021:0700 Meresihi tee 17
97) katastriüksusele 89001:021:1050 Meresihi tee 18
98) katastriüksusele 89001:021:0710 Meresihi tee 19
99) katastriüksusele 89001:021:1040 Meresihi tee 20
100) katastriüksusele 89001:021:0720 Meresihi tee 21
101) katastriüksusele 89001:021:1103 Meresihi tee 22
102) katastriüksusele 89001:021:0730 Meresihi tee 23
103) katastriüksusele 89001:021:1020 Meresihi tee 24
104) katastriüksusele 89001:021:0740 Meresihi tee 25
105) katastriüksusele 89001:021:1010 Meresihi tee 26
106) katastriüksusele 89001:021:0750 Meresihi tee 27
107) katastriüksusele 89001:021:1000 Meresihi tee 28
108) katastriüksusele 89001:021:0760 Meresihi tee 29
109) katastriüksusele 89001:021:0990 Meresihi tee 30
110) katastriüksusele 89001:021:0780 Meresihi tee 31 / Sambliku tee 12
111) katastriüksusele 89001:021:0980 Meresihi tee 32
112) katastriüksusele 89001:021:0790 Meresihi tee 33
113) katastriüksusele 89001:021:0810 Meresihi tee 37
114) katastriüksusele 89001:021:0940 Meresihi tee 38
115) katastriüksusele 89001:021:0820 Meresihi tee 39
116) katastriüksusele 89001:021:0930 Meresihi tee 40
117) katastriüksusele 89001:021:0830 Meresihi tee 41
118) katastriüksusele 89001:021:0840 Meresihi tee 43 / Roo tee 9 
119) katastriüksusele 89001:021:0870 Meresihi tee 45 / Roo tee 10
120) katastriüksusele 89001:021:1360 Roo tee 1 / Koidu tee 41
121) katastriüksusele 89001:021:1370 Roo tee 3
122) katastriüksusele 89001:021:1380 Roo tee 4
123) katastriüksusele 89001:021:0900 Roo tee 5
124) katastriüksusele 89001:021:0890 Roo tee 6
125) katastriüksusele 89001:021:0910 Roo tee 7 / Meresihi tee 42
126) katastriüksusele 89001:021:0880 Roo tee 9 / Meresihi tee 44
127) katastriüksusele 89001:021:0850 Roo tee 11
128) katastriüksusele 89001:021:0860 Roo tee 12
129) katastriüksusele 89001:021:0360 Roo tee 13
130) katastriüksusele 89001:021:0350 Roo tee 14
131) katastriüksusele 89001:021:0340 Roo tee 16 / Eha tee 48
132) katastriüksusele 89001:021:1430 Sambliku tee 1
133) katastriüksusele 89001:021:1300 Sambliku tee 5 / Koidu tee 33
134) katastriüksusele 89001:021:1320 Sambliku tee 6
135) katastriüksusele 89001:021:1310 Sambliku tee 7
136) katastriüksusele 89001:021:0960 Sambliku tee 8
137) katastriüksusele 89001:021:0970 Sambliku tee 9 / Meresihi tee 34
138) katastriüksusele 89001:021:0950 Sambliku tee 10 / Meresihi tee 36
139) katastriüksusele 89001:021:0770 Sambliku tee 13
140) katastriüksusele 89001:021:0450 Sambliku tee 14
141) katastriüksusele 89001:021:0460 Sambliku tee 15
142) katastriüksusele 89001:021:0440 Sambliku tee 16 / Eha tee 32
143) katastriüksusele 89001:021:0470 Sambliku tee 17 / Eha tee 30
144) katastriüksusele 89001:021:0220 Sambliku tee 20
145) katastriüksusele 89001:021:0210 Sambliku tee 21
146) katastriüksusele 89001:021:1630 Serva tee 1
147) katastriüksusele 89001:021:1162 Serva tee 2
148) katastriüksusele 89001:021:1640 Serva tee 3 / Koidu tee 2
149) katastriüksusele 89001:021:1120 Serva tee 7
150) katastriüksusele 89001:021:1140 Serva tee 8
151) katastriüksusele 89001:021:1110 Serva tee 9
152) katastriüksusele 89001:021:1100 Serva tee 10
153) katastriüksusele 89001:021:0640 Serva tee 15
154) katastriüksusele 89001:021:0650 Serva tee 16
155) katastriüksusele 89001:021:0630 Serva tee 17
156) katastriüksusele 89001:021:0610 Serva tee 18
157) katastriüksusele 89001:021:0030 Serva tee 23
158) katastriüksusele 89001:021:0040 Serva tee 24

§ 2  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

21. aprill 2006 nr 22
Aadresside määramine Haabneeme alevik
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Viimsi Val-
lavalitsuse 03.03.2006.a. korralduse nr 123 «Detailplaneeringu kehtestamine, 
Haabneeme alevik, kinnistud Kõrgemäe III, IV ja V”
§ 1  Määrata maaüksuste Kõrgemäe III, IV ja V jagamisel moodustatavatele 

kruntidele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1)  Haabneeme alevik, Hundi tee 18 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2)  Haabneeme alevik, Hundi tee 18A  detailplaneeringu järgne krunt nr 3
3)  Haabneeme alevik, Hundi tee 20 detailplaneeringu järgne krunt nr 4
4)  Haabneeme alevik, Hundi tee 20A  detailplaneeringu järgne krunt nr 6
5)  Haabneeme alevik, Hundi tee 20B  detailplaneeringu järgne krunt nr 5
6)  Haabneeme alevik, Taluranna tee 1 detailplaneeringu järgne krunt nr 2

§ 2  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

21. aprill 2006 nr 23
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Laine-
Rosali Aasma poolt 23.03.2006.a. esitatud avalduse:
§ 1  Määrata maaüksuse Sepamäe aadressiks LEPPNEEME TEE 100. 
§ 2  Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

21. aprill 2006 nr 24
Aadresside määramine Rohuneeme külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning Viimsi Val-
lavalitsuse 10.02.2006.a. korralduse nr 62 “Detailplaneeringu kehtestamine 
Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 17 detailplaneering”
§ 1  Määrata maaüksuse Suur-Ringtee 17 jagamisel moodustatavatele krunti-

dele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1)  Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 17 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2)  Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 19 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
§  2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§  3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

21. aprill 2006 nr 25
Aleviku- või külavanema ülesannete täitmisest tulenevate kulutuste kom-
penseerimise korra muutmine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 58 ja Viimsi 
Vallavolikogu 08.03.2005.a. määruse nr 11 «Viimsi valla aleviku- ja külava-
nema statuut» punkti 1.2.
§ 1  Viimsi Vallavalitsuse 07. märtsi 2006 määruse nr 13 «Aleviku- või küla-

vanema ülesannete täitmisest tulenevate kulutuste kompenseerimise kord» 
§ 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3 Kulude kompenseerimiseks tasutakse aleviku- või külavanemale tegevus-
aruande alusel 2300 krooni ühes kuus».
§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

28. aprill 2006 nr 26
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu hü-
vitamise eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 
1, § 30 lõike 1 punkti 2 ja “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” § 5 lõike 
21, § 6 lõike 3 alusel ning arvestades Viimsi Vallavolikogu määrust “Viimsi 
valla ühisveevärgi- ja kanalusatsiooniga liitumise eeskirja muutmine” (kinni-
tatud Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001 määrusega nr 5 ning muudetud 14. 
mai 2002 määrusega nr 17, 14. oktoobri 2003 määrusega nr 31 ja 10.01.2006 
määrusega nr 3.).
§ 1 Üldsätted
(1)  Viimsi valla (edaspidi nimetatud - vald) ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni-

ga liitumisel liitumistasu hüvitise maksmise eeskiri sätestab valla poolt lii-
tumistasu täieliku või osalise hüvitamise alused. 

(2)  Liitumistasu hüvitise väljamaksmist korraldab Viimsi Vallavalitsus (edas-
pidi nimetatud - vallavalitsus). 

§ 2 Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud isik (edaspidi nimetatud - õi-
gustatud isik)
(1) Õigus liitumistasu täielikule hüvitamisele on isikul, kes täidab taotluse esi-

tamisel kõik alljärgnevad tingimused:
1)  ta on vallas asuva liituva kinnistu, millel asub elamu, omanik ;
2)  ta on olnud valla elanik Rahvastikuregistri andmetel vähemalt 6 (kuus) kuud 

enne hüvitamistaotluse esitamist;
3)  tema liituvale kinnistule on väljastatud elamu ehitusluba enne 22. märtsi 

1999.a, välja arvatud juhul, kui tema liituval kinnistul asuv elamu on ehi-
tusregistri andmetel ehitatud enne 1950.a;

4)  tema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liidetaval kinnistul asuvale elamu-
le on väljastatud kasutusluba või Riikliku Vastuvõtukomisjoni akt;

5)  tema kinnistu liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 2 aasta jooksul 
alates hetkest, kui vastav trass on võetud AS-i Viimsi Vesi poolt ekspluatat-
siooni ja AS Viimsi Vesi on kirjalikult teatanud liitumise võimalikkusest; 

6)  tema kinnistusisene olemasolev vee- ja kanalisatsiooni torustik või uue to-
rustiku puhul selle ehitus on kooskõlastatud AS-iga Viimsi Vesi ja nimeta-
tud torustik on ühendatud AS-i Viimsi Vesi magistraaltorustikuga. 

(2)  Õigus liitumistasu osalisele hüvitamisele on isikul, kes täidab taotluse esi-
tamisel kõik alljärgnevad tingimused:

1)  ta on vallas asuva liituva kinnistu, millel asub elamu, omanik;
2)  ta on olnud valla elanik Rahvastikuregistri andmetel vähemalt 6 (kuus) kuud 

enne hüvitamistaotluse esitamist;
3)  tema liituvale kinnistule on väljastatud elamu ehitusluba enne 28. märtsi 

2004.a;
4)  tema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liidetaval kinnistul asuvale elamu-

le on väljastatud kasutusluba või Riikliku Vastuvõtukomisjoni akt;
5)  tema kinnistu liidetakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga 2 aasta jooksul 

alates hetkest, kui vastav trass on võetud AS-i Viimsi Vesi poolt ekspluatat-
siooni ja AS Viimsi Vesi on kirjalikult teatanud liitumise võimalikkusest; 

6)  tema kinnistusisene olemasolev vee- ja kanalisatsiooni torustik või uue to-

rustiku puhul puhul selle ehitus on kooskõlastatud AS-iga Viimsi Vesi ja ni-
metatud torustik on ühendatud AS-i Viimsi Vesi magistraaltorustikuga. 

7)  tema liituv kinnistu, millel asub elamu, asub kuni 20 meetri kaugusel ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni trassist, mille rajamist finantseeritakse Ühte-
kuuluvusfondi tagastamatu abiga (ISPA põhitrassi koridor vt lisa 1);

(3)  Õigustatud isikule hüvitatakse ainult ühe temale vallas kuuluva kinnistu, 
millel asub elamu, liitumistasu.

§ 3  Liitumise osalise hüvitamise määr 
Liitumistasu, mis kuulub tasumisele liitumistasu osalist hüvitist saama õigus-
t a t u d  i s i k u  p o o l t  2 0 0 6 .  a a s t a l ,  o n 
60 000.- (kuuskümmend tuhat) krooni, millele lisandub käibemaks (vt lisa 2). 
Igal järgneval kalendriaastal korrigeeritakse liitumise hinda ehitushinna indek-
siga.
§ 4 Liitumistasu hüvitise taotluse avaldus
(1)  Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumistasu hüvitise saamiseks esitab 

õigustatud isik kirjaliku taotluse vallavalitsusele. 
(2)  Taotlusele lisatakse alljärgnevad dokumendid:
1)  Isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri (ärakirja õigsuse kinnitamine 

võimalik ka vallavalitsuses avalduse esitamisel);
2)  vallas asuva kinnistu, millel asub liidetav elamu, omandiõigust tõendav do-

kument;
3)  Liidetaval kinnistul asuva elamu ehitusluba, välja arvatud juhul, kui liitu-

val kinnistul asuv üksikelamu on ehitusregistri andmetel ehitatud enne 1950.
a; 

4)  Liidetaval kinnistul asuva elamu kasutusluba või Riikliku Vastuvõtukomis-
joni akt;

5)  AS Viimsi Vesi poolt hüvitise taotlejale saadetud kirjalik teatis liitumise või-
malikkuse kohta.

§ 5 Liitumistasu täieliku või osalise hüvitise saamise otsus ja hüvitise väl-
jamaksmine
(1)  Vallavalitsus kontrollib liitumistasu hüvitamise taotluses toodud asjaolude 

vastavust käesolevale korrale 3 (kolme) kuu jooksul arvates taotluse saa-
misest. Asjaolude keerukuse või põhjendatud kahtluse korral võib vallava-
litsus kontrollimise tähtaega pikendada, teatades sellest taotlejale.

(2)  Hüvitamise või hüvitamisest keeldumise korralduse võtab vastu vallavalit-
sus, väljastades sellekohase korralduse tõestatud väljavõtte hüvitise saaja-
le ja AS-le Viimsi Vesi.

(3)  Liitumistasu hüvitis makstakse õigustatud isiku liitumistasu täielikuks või 
osaliseks hüvitamiseks välja AS-le Viimsi Vesi vallavalitsuse korralduse 
alusel. 

(4)  AS Viimsi Vesi vähendab vallalt laekunud hüvitise võrra õigustatud isiku 
poolt makstavat liitumistasu või tagastab õigustatud isikule tema poolt ala-
tes 10. jaanuarist 2006.a juba makstud liitumistasu osas, mille katab saa-
dud hüvitis. 

§ 6 Rakendussätted
(1)  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
(2)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

LISA 2 
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006 määrusele nr 26 
Liitumise osalise hüvitamise määra arvestus
Arvestus lähtub Viimsi vallavolikogu poolt 10.01.2006.a määrusega nr 3 kin-
nitatud liitumishinna arvestuskäigul tuues välja need komponendid, mis raja-
takse Ühtekuuluvusfondi finantseeringuga.

Ühe liituja kohta:
Kogu-
maksu-
mus

Üh tek uu lu-
vus fon dist 
kae tav osa

Üh tek uu lu vus-
fon dist kaetav 
osa %-des

Liitumis-
tasust kae-
tav osa

Trasside ehitamine 105 900 80000 75% 25 900
Veepuhastusjaama 
rajamine

10 250 3075 30% 7175

Reoveepuhastusjaa-
ma rajamine

12 500 12 500

Üldkulude katteks 7% kõikidest kuludest 9000
Vee-ettevõtja kasumimäär 10% liitumistasust kaetavast osast 5457
Kokku 60 032 kr

Liitumistasust 150 000 krooni on ISPA finantseeringuga kaetud 90 000 kroo-
ni, liituja tasuda jääb 60 000 krooni. Kõikidele tasudele lisandub käibemaks.

28. aprill 2006 nr  27
Viimsi vallavalitsuse 19.11.2002.a määruse nr 82 «Veevarustuse ja heitvee 
ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Viimsi vallas» muutmine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, «Ühis-
veevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lg 2, «Haldusmenetluse seaduse» 
§-id 64-70 ja Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002.a määrusega nr 13 kinnitatud 
«Viimsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade reguleeri-
mise korra» p 7 ning arvestades AS Viimsi Vesi taotlust veevarustuse ja reo-
vee ärajuhtimise hindade korrigeerimiseks: 
§ 1  Kehtestada alates 01.08.2006.a füüsilistele isikutele veevarustuse ja reo-

vee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt lisale 1.
§ 2  Kehtestada alates 01.08.2006.a juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust 

ettevõtjatele veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad vastavalt 
lisale 2.

§ 3  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 19.11.2002 määrus nr 82 ”Vee-
varustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Viimsi val-
las”

§ 4  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 5  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-

seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

LISA 1 
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006 määrusele nr 27
Füüsilistele isikutele AS Viimsi Vesi poolt osutatava veevarustuse ja reo-
vee ärajuhtimise teenuse hinnad.

Veeteenuse 1m³ tariif kroonides füüsilisele isikule:
Tariif kehtib alates: Tariif käibemaksuta Tariif käibemaksuga
01.08.2006 10,55 12,45
01.08.2007 15,83 18,70
01.08.2008 18,20 21,50
01.08.2009 18,20 21,50



Kanalisatsiooniteenuse 1m³ tariif kroonides füüsilisele isikule:
Tariif kehtib alates: Tariif käibemaksuta Tariif käibemaksuga
01.08.2006 15,64 18,45
01.08.2007 23,45 27,70
01.08.2008 26,97 31,85
01.08.2009 26,97 31,85

Veeteenuse 1 kalendrikuu abonenttasu kroonides füüsilisele isikule:

Abonenttasu 
kehtib alates:

Veemõõtja no-
minaalne läbi-
laskevõime

Abonenttasu 
käibemaksuta

Abonenttasu 
käibemaksuga

01.08.2006

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

25,00
30,00
75,00
100,00
500,00

29,50
35,40
88,50
118,00
590,00

01.08.2007

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

25,00
30,00
75,00
100,00
500,00

29,50
35,40
88,50
118,00
590,00

01.08.2008

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

50,00
60,00
150,00
200,00
1000,00

59,00
70,80
177,00
236,00
1180,00

01.08.2009

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

75,00
90,00
225,00
300,00
1500,00

88,50
106,20
265,50
354,00
1770,00

LISA 2
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006 määrusele nr 27
Juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikust ettevõtjatele AS Viimsi Vesi 
poolt osutatava veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad.

Veeteenuse 1m³ tariif kroonides juriidilisele isikule:
Tariif kehtib alates: Tariif käibemaksuta Tariif käibemaksuga
01.08.2006 16,65 19,65
01.08.2007 24,98 29,50
01.08.2008 28,72 33,90
01.08.2009 28,72 33,90

Kanalisatsiooniteenuse 1m³ tariif kroonides juriidilisele isikule :
Tariif kehtib alates: Tariif käibemaksuta Tariif käibemaksuga
01.08.2006 28,35 33,45
01.08.2007 42,53 50,20
01.08.2008 48,90 57,70
01.08.2009 48,90 57,70

Veeteenuse 1 kalendrikuu abonenttasu kroonides juriidilisele isikule:

Abonenttasu 
kehtib alates:

Veemõõtja no-
minaalne läbi-
laskevõime

Abonenttasu 
käibemaksuta

Abonenttasu 
käibemaksuga

01.08.2006

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

25,00
30,00
75,00
100,00
500,00

29,50
35,40
88,50
118,00
590,00

01.08.2007

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

25,00
30,00
75,00
100,00
500,00

29,50
35,40
88,50
118,00
590,00

01.08.2008

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

50,00
60,00
150,00
200,00
1000,00

59,00
70,80
177,00
236,00
1180,00

01.08.2009

Qn 1,5
Qn 2,5
Qn 3,5
Qn 6,0
Qn 25

75,00
90,00
225,00
300,00
1500,00

88,50
106,20
265,50
354,00
1770,00

28. aprill 2006 nr  28
Aadresside määramine Haabneeme alevik
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse», Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra», Viimsi Val-
lavolikogu 10.05.2005.a. otsus nr 34 «Viimsi valla asustusüksuste liigi, ni-
me ja lahkmejoonte kinnitamine» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 14.02.2006.
a. otsusega nr 13 kehtestatud «maaüksus Kuuse II» detailplaneeringu annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
§ 1  Määrata Kuuse II maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgne-

vad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Haabneeme alevik, Küti tee 11 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
2) Haabneeme alevik, Küti tee 13 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
3) Haabneeme alevik, Küti tee 18  detailplaneeringu järgne krunt nr 3
4) Haabneeme alevik, Küti tee 20  detailplaneeringu järgne krunt nr 4
§ 2  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.12.2006.aastaks.
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

05. mai 2006 nr  29
Aadresside määramine Pärnamäe külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning Viimsi 
Vallavolikogu 11.04.2006.a. otsusega nr 32 “Detailplaneeringu kehtestami-
ne Pärnamäe külas, Pärnamäe tee ja Vehema tee vaheline tiigiga piirnev ala 
Õilme maaüksuse osas”
§ 1  Määrata maaüksuse Õilme jagamisel moodustatavatele kruntidele aad-

ressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 181   detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Pärnamäe küla, Pärnamäe tee 183   detailplaneeringu järgne krunt nr 2

3) Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 52  detailplaneeringu järgne krunt nr 3
4) Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 54  detailplaneeringu järgne krunt nr 4
5) Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 36  detailplaneeringu järgne krunt nr 7
6) Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 36A detailplaneeringu järgne krunt nr 8
7) Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 38  detailplaneeringu järgne krunt nr 9
8) Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 43  detailplaneeringu järgne krunt nr 5
9) Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 45  detailplaneeringu järgne krunt nr 6
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.06.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

05. mai 2006 nr 30
Aadresside määramine Pärnamäe külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Viimsi 
Vallavalitsuse 03.03.2006.a. korralduse nr 124 «Detailplaneeringu kehtesta-
mine: Pärnamäe küla, Lageda tee 14, 16/18, 20/22, 24/26”
§ 1 Määrata maaüksuste Lageda tee 14, 16/18, 20/22, 24/26 jagamisel moo-
dustatavatele kruntidele aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Pärnamäe küla, Vehema tee 42 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Pärnamäe küla, Lageda tee 16 detailplaneeringu järgne krunt nr 3
3) Pärnamäe küla, Lageda tee 18 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
§ 2 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.06.2007.aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

05. mai 2006 nr  31
Maaüksustele nimetuste määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Viimsi 
Vallavolikogu 09.11.2004.a. otsuse nr 110 «Detailplaneeringu kehtestami-
ne: maaüksus Suurekivi III»
§ 1  Määrata maaüksuse Suurekivi III jagamisel moodustatavatele maaük-

sustele nimetused alljärgnevalt:
1) Detailplaneeringu järgsele maaüksusele nr 1 nimetuseks SEPA TALU
2)  Detailplaneeringu järgsele maaüksusele nr 2 nimetuseks SUUREKIVI 

III
§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

12. mai 2006 nr 32
Aadressi määramine Leppneeme külas 
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning Viimsi 
Vallavalitsuse 28.05.2004.a. korralduse nr 407 “Detailplaneeringu kehtesta-
mine Leppneeme küla, Hiire I ja IV”
§ 1  Määrata maaüksusele Hiire IV (katastritunnusega 89001:003:1079) aad-

ressiks LEPALINNU TEE 21A
§ 2  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

12. mai 2006 nr 33
Aadressi määramine Pringi külas 
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” 
§ 1  Määrata maaüksusele Talveaia (katastritunnusega 89001:003:0132) aad-

ressiks TALVEAIA TEE 12
§ 2  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

12. mai 2006 nr 34
Aadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning kinnis-
tu Pähklimänni tee 11 omaniku OÜ A-Kolm Grupp poolt 17.04.2006.a. esi-
tatud avalduse
§ 1  Määrata Laiaküla külas asuval kinnistul nr 10180902, aadressiga Pähk-

limänni tee 11, katastritunnusega 89001:010:2791, projekteeritavale ka-
he korteriga elamu korteritele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdeli-
satud plaanile:

1) Pähklimänni tee 11-1 korter nr 1
2) Pähklimänni tee 11-2 korter nr 2
§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

12. mai 2006 nr 35
Maaüksustele nimetuste määramine Randvere külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Valla-
volikogu poolt 13.08.1996.a. otsusega nr 195 kehtestatud «Randvere küla, 
AÜ «Kvarts»» detailplaneeringu:
§ 1  Määrata Randvere külas, AÜ Kvarts maa-alal moodustatavatele maaük-

sustele alljärgnevad nimetused vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Randvere küla, Lõkeplatsi detailplaneeringu järgne lõkkeplats
2) Randvere küla, Metsatuka detailplaneeringu järgne korrastatud metsa-
ala
§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 

Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär
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Mahe- ja tervisetoodete 
kauplus Looduse Laegas

Haabneemes Kaluri tee 3
pakub uudisena:
•  uusi Saaremaa ökoseepe
•  mahedat ürdisoola ja maitseainesegusid
•  idandamissegusid ja idandamisnõusid
•  valget, rohelist ja musta orgaanilist 

teed (nii puru kui pakiteed)
•  ravivilla, pesupähklikoori jpm põnevat

Avatud E-R 10-18 
L 10-14

Viimsi Market 
võtab tööle 

müüjaid, 
kassapidajaid ja 
andmesisestaja

Kontakttelefon 
502 0442 või 605 1379

Viimsi Marketi 
köök 

võtab tööle 
koka abilise ja kohviku 

klienditeenindaja

Kontakttelefon 
5561 7662 või 605 1376

Viimsi 
Lihatööstuse 

Lihapood

suvised 
lahtioleku ajad

E-L 10-20, P 10-18

Iga päev üllatushinnad 
kolmel eri tootel -10%!

Kohtumispaik: 
Rohuneeme tee 35

Viimsi 
Marketis 

II korrusel 

avatakse 
1. juunil 

uus uus 
lasteriiete lasteriiete 

pood

Avamise puhul 
igale lapsele üllatus.

Tule ja tutvu!

SPA Viimsi Tervis
pakub tööd:

KORISTAJA-PERENAISELE

Avaldus koos CV-ga palume saata aadressil:
OÜ Viimsi Tervis
Randvere tee 11, Viimsi vald, Haabneeme
74001 Harjumaa
või e-postiga:viimsitervis@viimsitervis.ee

Seoses majatehase 
tootmismahu suurenemisega 

VÕTAME TÖÖLE 
•  puitkonstruktsioonide 

koostaja – väljaõpe koha-
peal

•  abitöölise – sobib ka õpila-
sele suvevaheajaks

Asume Randvere tee ja Tamm-
neeme tee ristil.
Kohale saab sõita ka bussiga 
V2 – Tammneeme tee peatus

OÜ PG Maja 
tel 623 2747, 509 3073

toivo@pgmaja.ee
www.pgmaja.ee
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Püünsi külas algas 
maikuu taas sportlikult
Püünsi kaheksas spordipäev algas ko-
ristustalgutega, muu hulgas sai üks tee 
sai metsajooksjaid ja suusatajad silmas 
pidades killustikuga kaetud. Ilm soosis 
meid, tööd tehti kiiresti ja lustiga. 

Korvpalli vabavisetes proovis kätt 
18 meest. Mait Maasik (Viimre OÜ) 
sai kaheksa tabamusega kümnest võit-
jakarika. Naistest selgus võitja pärast 
ümberviskeid. Nii Elsa Saks kui ka Pi-
ret Roosmets said viis tabamust. Lisa-
võistluses oli aga kindlam Elsa Saks 
Tallinna Polütehnikumist.

Meeste tennises tuli eelmisi võite 
kaitsma Tõnu Kalvik, kelle finaalivas-
taseks tõusis Lennart Meri lapselaps 
Karl Meri. Otsustav mäng oli kohati 
tasavägine, kuid kogemused jäid peale. 
Tõnu Kalvik jättis karika koju Püünsi 
külla juba seitsmendat korda.

Naiste tennises napsas võidu Kris-
tel Kukk Viimsi keskkoolist oma kooli-
kaaslaselt Vanessa Roosmetsalt.

Jalgpallis ei õnnestunud Püünsi 
meeskonnal Haabneemelt revanši saa-
da, sest vastased ei saanud meeskonda 
kokku. Põnev mäng toimus siiski. 
Järgmine spordipäev otsustati pidada 
septembris.

Mati Eliste,
talguline ja tennisist

Osavõturohked 
sulgpallivõistlused
30.aprillil toimusid Viimsi spordihallis 
valla meistrivõistlused sulgpallis. Osa-
võtjaid oli varasemast rohkem ja ka 
mängijate tase kõrgem. Osa võttis 46 
sulgpallurit, nende hulgas äsja Viim-
sisse elama asunud Rainer Kaljumäe, 
Eesti täiskasvanute esimese viie hulgas 
mängija, kes kuulub veel noorteklassi, 
ja Laura Vana, mitmekordne Eesti 
meister, kes kuulub ka Eesti noorte-
koondisesse oma vanuserühmas. 

Meesüksikmängus ei andnud 
Rainer Kaljumäe vastastele võimalusi 
ja alistas finaalis Indrek Tarto 15/0, 
15/0. Tarto kuulus  90ndate alguses 
Eesti noorte paremikku ja on taas roh-
kem  sulgpalliväljakult leidnud. Mees-
üksikmängu kolmanda koha mängus 
kaotas Mattis Kirsipuu (praegu Viimsi 
sulgpalliklubi esinumber, U-17 vanuse-
rühma kuuluv)seenioride klassi kuulu-
vale Rauno Kristelile 6/15, 15/8 ja 4/
15. Oli hea mäng.

Naisüksikmängus ei andnud favo-
riit Laura Vana kellelegi võimalust. 
Teiseks tuli Viimsi sulgpalliklubi parim 
naismängija, U-17 vanuserühma kuu-
luv Merily Viibur. Meespaarismängus 
mängis Rainer Kaljumäe Mark Pahk-
iga, paar võitis esikoha Mattis Kirsi-
puu ja Georg Kaasiku ees. Naispaaris-
mängus saavutasid esikoha Marliis 
Reinberg ja Annika Kaabel. Segapaa-
ridest kuulus ülekaalukalt võit Rainer 
Kaljumäele ja Laura Vanale. 

Seenioride klassis saavutas 
naisüksik mängus esikoha ülekaalukalt 
Eve Pilt, alistades finaalis Maire Tuu-
le. Seenioride naispaaride hulgas võit-
sid Maire Tuul-Anne Haagen. Seenio-
ride meesüksikmängu Viimsi valla 
meistriks krooniti Rauno Kristel, kes 
alistas Viktor Palmeti. 

Vanuserühmas U-13 saavutas esi-
koha meesüksikmängus Märten Puust. 
Tütarlaste U-13 vanuserühmas saavu-
tas üksikmängus esikoha Viimsi sulg-
palliklubi kasvandik Marleen Leemet. 
U-13 segapaaris tulid meistriteks 
Marleen Leemet ja Kristjan Sulger. 
Vanuserühmas U-17 sai meistritiitli 
Viimsi sulgpalliklubi õpilane Henri 
Siht. Naisüksikmängus alistas Susann 
Pahk Viimsi sulgpalliklubist oma klu-
bikaaslase Gerly Tammiste 11/3, 11/4 
ja tuli Viimsi valla meistriks. Üksik-
mängus meeste hulgas mänginud, U-
15 vanuserühma  kuuluval Sven-Erich 
Tammel õnnestus meistritiitel koju viia 
U-17 segapaaris koos Laura-Liis 
Kruuspakiga.

Viimsi sulgpalliklubi tänab valla-
valitsust toetuse eest. 

Aigar Tõnus,
Viimsi sulgpalliklubi

SÕNUMID

Meistrivõistlused 
laskmises 
simulatsioonitehnikas
Viimsi valla meistrivõistlused laskmi-
ses peeti teist korda  simulatsiooni-
tehnikaga, kümme võistluslasku au-
tomaadist M16 A1. 

Aparatuuri ülespanekul ilmnenud 
tõrke tõttu tuli muuta väljakuuluta-
tud laskekaugust ja nii asuti  täpsust 
mõõtma 3 m distantsilt ja lamamis-
asendist. 

Kõige nooremate, kuni 13-aas-
taste tütarlaste hulgas tuli võitjaks 
75 silma välja tulistanud Brigit 
Arop, teiseks jäi  Kristel Volt (23 sil-
ma). Sama vanuseklassi poistest tuli 
võitjaks Joosep Laul 99 silmaga, tei-
seks jäi Arles Laul 92 silmaga ja kol-
mas koht läks Ivary Rebasele (83 sil-
ma). 

Meeste põhiklassis oli kolmel pa-
remal tulemuseks võrdselt 99 silma. 
Peakohtunik  otsustas viimaste las-
kude põhjal järjestuse selliselt: I – 
Kalev Kreekman, II – Raivo Stoltsen, 
III – Andrus Sammelselg. Naistest 
tuli võitjaks Ingrid Randlaht 97 sil-
maga, teise koha saavutas Aivi Saar-
eoks 72 silmaga. Seenioride pari-
maks jäi Arved Laul 87 silmaga. 

Võistluste korraldamise eest vää-
rivad tänusõnu Tanel Rütman ja pea-
kohtuniku ametis olnud Andres 
Maddison kaitseliidust.

Viimsi Jooksul 
teine juubel
Viimsi Jooks tähistas tänavu oma 
teist juubelit. Algusest peale on jook-
su initsiaatoriks ja läbiviijaks olnud 
Rein Raspel ja tema spordiselts 
Marathon. Jooks on küll pikkade tra-
ditsioonidega, aga ette on tulnud ka 
muudatusi ja lausa aastatepikkust 
pausi. 

Mõned aastad tagasi sai alguse 
üha rahvarohkemaks muutuv tillu-
jooks, tänavu asendus kõige pikem – 
6,6 km distants veelgi pikemaga – 
10 km jooksumaaga. Maikuu 6. päe-
val tuli kohale jooksjaid lähedalt ja 
kaugelt, sh piiri tagant, tubli kol-
mandik neist olid aga viimsilased. 
Rõõmustavalt palju oli tillujooksust 
osavõtjaid, misttõttu poisid ja tüdru-
kud tuli lausa eraldi  400 m staadio-
niringile lähetada – paljudel  veel 
emmed-issid  käeotsas. Iga registree-
ritud osavõtja sai kaela kauni medali 
ja loomulikult – mida väiksem jooks-
ja, seda suurem rõõm!

Et tillukestest jooksjatest võivad 
kunagi suured sportlased saada, võis 
aimata tüdrukute jooksu võitja, 
2000. a sündinud Tuuli  Vooglaidi 
(Tallinn) reipast lõpuspurdist ja järg-
misest jooksjast üheksa sekundit pa-
remast ajast (1.40). Kõige noorema-
test poistest oli nobedaim 1999. a 
sündinud Artur Setkin Viimsist, kes 
läbis staadioniringi ajaga 1.43. 

XX Viimsi Jooksu ülejäänud tule-
mustega saab tutvuda jooksu korral-
danud spordiseltsi Marathon kodule-
hel www.tallinnmarathon.ee või 
Viimsi valla kodulehel www.
viimsivald.ee/sport/tulemused

Jõudu ja jaksu edaspidigi ürituse 
korraldajale Rein Raspelile ning ai-
täh sponsoritele: Milstrand, Reebok, 
Miiduranna Sadam,   Eesti Kultuur-
kapital ja Viimsi vallavalitsus.

Tiia Tamm

SÕNUMID

5. -7. maini toimus Kehras 
C-klassi poiste Eesti meist-
rivõistluste finaalturniiri 
teine ring, mis tagas Viim-
sile meistritiitli. 

Viljandis toimunud esimese ringi järel oli 
Viimsi poistel 12 punkti. Ainus kaotus 
tuli vastu võtta Siili Palliklubilt ja seda 
vaid ühe punktiga – 21:22.

Teist ringi alustati 21:19 võiduga 
Põlva üle, Valga Käval alistus 32:14. Tei-
se päeva esimeses mängus võideti kodu-
väljaku eelisele vaatamata Kehra spordi-
klubi 21:17, Viljandi spordikool sunniti 
alistuma puntidega 25:17 ja päeva vii-
mases mängus tuli 25:12 võit Aruküla 
spordiklubi üle.

Turniiri kõige põnevamas mängus 
kohtusid Viimsi poisid Siili Palliklubiga. 
Kaalul oli Eesti meistritiitel, sest esime-
ses ringis saadud üheväravaline kaotus 
oli meie poistele ainuke, Siili poisid aga 
olid kõik mängud võitnud. Et tulla Ees-
ti meistriks, pidi järgmise mängu kind-
lasti võitma. Mängu algusest peale võt-
sid Viimsi käsipallurid juhtimise enda 
peale, kaitses ja rünnakul tegutseti en-
nastsalgavalt ja poolaja vile kuulutas 

Viimsi poiste võitu 13:8. Teisel poolajal 
jätkus meie poiste ilus kaitse- ja ründe-
mäng ning kohtumine võideti tulemuse-
ga 24:17. 

Spordiklubi Viimsi HC parimaks 
mängijaks tunnistati Tanel Svilberg. Tur-
niiri parimaks väravavahiks valiti Henri 
Normak ja parimaks mängijaks Mikk 
Pinnonen.

 Viimsi HC võistkonda kuulusid Allar 

Kaare, Danel Juhanson, Madis Kokkuta, 
Madis Maask, Henri Normak, Mikk 
Pinnonen, Tõnis Pool, Tanel Svilberg, Ta-
nel Pärnamaa, Mihkel Saluri, Rauno Te-
der ja Heldur Sepp.

Ain Pinnonen,
treener

Käsipallipoisid tulid Eesti 
meistriks

JUUNIKUU SPORDIKALENDER

30. mai kl 15 Vallarahva tervisetund - KEPIKÕND Rohuneeme

7. juuni kl 17 Harjumaa meistrivõistlused TEATEORIENTEERUMISES Soodla

8.-9. juuni kl 11 TV10 OLÜMPIASTARTI Harjumaa mitmevõistluse FINAAL Tallinn, Kalevi  staadion

10. juuni kl 11 Harjumaa meistrivõistlused KERGEJÕUSTIKUS Tallinn, Kalevi staadion

10.-11. juuni Harjumaa meistrivõistlused LASKMISES

11. juuni kl 11 3. RULLEST CUP Viimsi spordihall

17.-18. juuni kl 12 Viimsi valla lahtised meistrivõistlused PURJETAMISES noortele Pirita

17.-18. juuni kl 11 VIIMSI ROX CUP - rahvusvaheline rannavõrkpalliturniir naistele Haabneeme rand

21. juuni Viimsi valla lahtised meistrivõistlused KERGEJÕUSTIKUS Tallinn, Kalevi staadion

7.-9. juuli Viimsi lahtised karikavõistlused PURJELAUASÕIDUS noortele Pirita

8.-9. juuli EESTI VALDADE XIV SUVEMÄNGUDE FINAALVÕISTLUSED Paikuse

Lisainfo:  • Viimsi valla võistlused – 60 90 980, 51 965 243 Tiia Tamm
• Harjumaa võistlused – www.harjusport.ee
• Valdade mängud – www.joud.ee

Eesti meistrivõistlustel esimest hooaega 
mängiv spordiklubi Viimsi Kepp võitis 
Eesti MV II liiga. Ühtlasi on Viimsi Kepp   
esimene klubi, kes võitnud Eesti meist-
rivõistluste II liiga. Põhjus lihtne – see 
loodi alles eelmisel aastal. Liiga võiduga 
tagatakse järgmiseks hooajaks koht esi-
liigas. 

Kogu hooaja vältel head mängu näi-
danud Viimsi Kepp alustas hooaega suh-
teliselt tagasihoidlikult, mängides oma 
esimese mängu 3:3 viiki. Järgmised 7 
põhiturniiri mängu klubi võitis, sealjuu-
res tuleb ära märkida, et ise visati seits-
mes mänguga 35 ja endale lasti visata 
vaid viis väravat! Seega saadi põhiturnii-
ril  esimene koht. Järgnenud play-off 
seeria poolfinaalis alistati Viljandi 
Vestman tulemusega 3:0 ja II liiga finaa-
lis oldi üle SEB Eesti Ühispanga mees-
konnast tulemusega 3:1. Loodetavasti 
jätkatakse esiliigas sama edukalt!

Tulevaks hooajaks plaanib klubi Ees-
ti meistrivõistlustele välja panna kolm 
võistkonda – esindusmeeskonna, duu-
belmeeskonna ja naiskonna. Samuti on 
soov alustada noorte treeningutega, kui 
on piisavalt saalihokihuvilisi. Kõik, kes 
on huvitatud saalihokist, võtke ühendust 
spordiklubiga Viimsi Kepp.

Spordiklubi Viimsi Kepp tänab oma 
toetajaid, tänu kellele oleme saavutanud 
oma senised eesmärgid – FCC Betooni-
tööd, Viimsi vallavalitsus, Viimsi spordi-
hall.

Kristofer Kask

8. aprillil pärast võidukat finaalimängu saalihoki Eesti MV II liigas. Pil-
dil on tagumises reas Kert Karelson, Mathias Suup, Tanel Rebane, Erko 
Karna, Robert Tarenõmm, Anti Roots, Marko Mäepea, Lennard Tuul-
mets. Esireas Julius Stokas, Kristofer Kask, Andri Väljaots, Velle 
Hammer, Olari Püvi, Allan Dobrõš, Mihkel Kruusmägi, Taavi Ottoson.

Saalihoki Eesti meistrivõistlustel tegi ajalugu Viimsi Kepp

Spordiklubi Viimsi Kepp
tel 372 5049406 (Kristofer Kask)
e-post: viimsikepp@hot.ee
kodulehekülg: www.zone.ee/skviimsikepp

10-14-aastased lapsed 
on oodatud

võrkpallikallakuga  
puhke- ja spordilaagrisse

SÄREVERES, 
26. juunist 3. juulini

Laagri tuusik maksab 
1200 krooni

Kontakt Anu Karavajeva
529 3426 ja 609 0160
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•  Akende pesu
•  Muru niitmine
•  Välikoristustööd
•  Ehitus- ja remondi-

järgne koristus
Info: 

www.atpuhastusteenused.ee

Hambaravikabinet Viimsis ootab tööle 
hambaarsti – osalise või täiskoormusega. 
Helistada tel 527 3834.

Müüa köögivilja- ja lilletaimi ning poti-
lilli. Tel 609 0511 ja 5349 9081.

Tööd saab sanitar. Töö kirjeldus: palati-
te koristamine ja med. personali abista-
mine. Nõudmised kandidaadile: töötahe 
ja  kohusetundlikkus. Ettevõte pakub 
kaasaegset töökeskkonda ja konkurent-
sivõimelist palka. Asukoht Viimsi, tööle 
asumise aeg kohe. Tel 605 9603.

Puitbrikett al 1700 kr/tonn, turbabrikett 
al 1300 kr/tonn, küttegraanul, kamina-
puud, Vana-Narva mnt 9, E-R 9-18, 
5649 1535, www.leilibrikett.ee

Metalli koristamine. Tel 5695 7713.

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

Müüa loomasõnnikut (15 t 1350 krooni, 
7 t 850 krooni) ja mulda (15 t 1950 kroo-
ni koos kohaletoomisega). Tel 515 8433 
ja 6701290 e-mail: taluaed@hot.ee

Massaaž pingete ja vaevuste leevenda-
miseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitsee-
ritud naismassöör. Tel 510 6731.

Kodukoristustööde ja ehitusjärgsete ko-
ristustööde abi. Tel 5373 6290.

Ostan garaažiboksi. Tel 5647 4515.

11. klassi õpilane võtab matemaatika ja 
keemia järeleaitamistunde. 
Kontakt  507 7114.

Anda üürile alates 1. augustist 2-toaline 
korter. Üür 5000 kr kuus. Kontakttel 
524 2352.

Massaaž Haabneemes, tel 52 60 75.

Puhastusfirma võtab tööle büroohoone 
koristaja Viimsisse. Töö õhtuti 5x näda-
las. Tel 509 0521 ja 655 6198. 

Pakume abi, kui Teid vaevab seljavalu, kõr-
ge või madal vererõhk, nahaprobleemid, 
pidev väsimus, stress, peavalud, problee-
mid kaaluga (ala- või ülekaal). Ühendust 
saab e-maili kaudu mai18@hot.ee

Võtan rendile garaažiboksi Viimsis või 
Haabneemes, boksis vajalik elektri ole-
masolu. Tel 511 4935 Eero.

Otsime Viimsisse alates 1.08.2006 üheks 
aastaks (võib-olla ka kauem) kogemus-
tega, sõbralikku, väga hea eesti keele os-
kusega lapsehoidjat 1-aastasele tüdruku-
le argipäeviti kella 8-17-ni. Soovijatel pa-
lun helistada tel 529 8927.

Otsime Viimsisse töökat eramu koristajat. 
Soovijatel palun helistada tel 52 98 927.

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

• Armatuurraua ja võrgu müük

• Rangide, karkasside valmistamine

• Metallkonstruktsioonide tootmine

• Postid, talad, metallpiirded (rõdu)

• Metall aiapostid ja väravaraamid

AS Tehas Metallist
Peterburi tee 53, Tallinn
Tel 605 0916, 
faks 605 0909
myyk@metallist.ee
www.metallist.ee

Majahaldjas lahendab Teie 
eramuga seotud probleemid 24h

• eramute hooldus- ja haldus
• remondi- ja viimistlustööd

Lepingulistele klientidele soodustused
Tel 5451 6035

Küsi pakkumist: info@majahaldjad.ee

ELKONTE Haljastus

Haljastuse projekteerimine ja rajamine
Piirdeaiad ja väravad
Teed, platsid
Veesilmad

Haljastuse hooldus
Puude ja põõsaste lõikus
Muru niitmine;trimmerdamine
Prügi äravedu

info: 6212388
fax: 6212988
mob: 56474515

e-post: info@elkonte.ee
www.elkonte.ee

ELKONTE Kinnisvara
Võtame müüki kinnisvara !
Konsultatsioon
Hindamine

info:  6212388
mob:  56603678

e-post:  info@elkonte.ee
www.elkonte.ee

Kõrgema kategooria 
kirurg, 

meditsiini kandidaat, 
Tallinna Kirurgide Seltsi 

auliige
HUBERT POOLA

KONSULTATSIOONID

tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, Pringi

BATUUTIDE 
RENT JA MÜÜK

WWW.BATUUDID.EE
tel 503 8628

MÜÜAMÜÜA
LÕHUTUD LÕHUTUD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD
(lepp, pikkus 50 cm)

Hind koos kohaleveoga
400 kr/m³

Info tel 523 5314, 5191 7149

Puhastusfirma 
Viimsis otsib 

täiskohaga koristajat 
Viimsisse

Tööaeg E-R 9-17

Nõudmised kandidaadile:
Usaldusväärsus, iseseisva töö 
oskus, korrektsus, puhtust ar-
mastav, lojaalsus

Omalt poolt pakume koolitust 
ja head palka heale töötajale

Info 5666 6512

•  Büroode, kontorite ja 
eramute puhastus

•  Akende pesemine

•  Ehitusjärgsed 
puhastustööd

•  Pehme mööbli puhastus

•  Vaipade ja põrandate 
puhastus

Epimax OÜ
Laki 26, 12915 Tallinn

telefon 637 9225
e-post:  info@epimax.ee

kodulehekülg: www.epimax.ee

Koolilõpetajatele 
meik ja näopuhastus 
soodushinnaga

Seoses laienemisega 
võtame tööle juuksuri

Kaluri tee 5, telefon 601 6784

looduskosmeetik
(Dr. Hauschka)

kosmeetik
(Gerards, Gatineau)

juuksur

pediküür, maniküür

küünetehnik

VIIMSI AIAKESKUSES 
MÜÜGIL 

KÕIK KLASSIKALISED 
AIAKAUBAD. 
AVATUD KA 

ISTIKUTE AED

E-R 9-19
L 10-19
P 10-15

Muuli tee, 8 Viimsi
Tel 601 1727

www.selteret.ee

Bussiga nr 1A linnast ja 
bussiga nr 49 Lasnamäelt 
Merivälja peatusest 50m 
raudtee ääres

KATUSEREDELITE 
valmistamine

  teisaldatavad, nii sile- kui profiil-
materjalist viilkatustele
  kerge alumiiniumkonstruktsioon
  pikkus vastavalt vajadusele

STEELMAN OÜ, 
Valukoja 16

tel 51 59 155 111 ja 516 3111

Viimsi Ehituskaup 
PAKUB TÖÖD

TÕSTUKIJUHT-LAOTÖÖLISELE

Info: Tulbiaia 4, 
tel 609 1734 ja 503 0396
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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

Suurim valik

ja
murutraktoreid

muruniidukeid

Tule veeda lõbus sünnipäev 
või muu tähtpäev Pirita 
Bowlingclub’is.

Selleks on meil pakkuda 
erinevaid pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon
6 300 120, 6 300 121
www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

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

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

Ennu Susi Mare Saksa

Soovite osta, müüa
oma kinnisvara -

Kinnisvaraekspert aitab teid

maakler

626 4262 • 50 28 972

ennu.susi@bpe.ee

 atesteeritud maakler

626 4257 • 52 71 223

mare.saksa@bpe.ee

www.bpe.ee


