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Vallavalitsus on juulis 
kollektiivpuhkusel

3.-28. juulini on vallavalitsus 
kollektiivpuhkusel ja vastuvõttu 

ei toimu. 
Sündide-surmade registreerimiseks 
palume pöörduda Harju maavalitsu-

se perekonnaseisuosakonda 
(tel 660 4607, 660 4654, asukoht 
Rävala pst 8, Tallinn) või Tallinna 

perekonnaseisuametisse 
(tel 645 7483, 645 7480, asukoht 

Pärnu mnt 67, Tallinn).
Täpsemat infot saab vallavalitsuse 

valvelauast (tel 6066805).
Viimsi vallavalitsus

Loodame, et uus ehitus tasakaalus-
tab vallaelu mitmeski mõttes, sõnas 
vallavanem Urmas Arumäe. «On ju 

vald olnud seni kaldu nii lääneranniku 
kui ka elamuehituse eelisarengu suunas, 
uus sotsiaalehitis aitab kaasa nii idakal-
da kui valla sotsiaalse infrastruktuuri 
arengule tervikuna,» mainis ta.

Tähtis on see, et külas hakkab elu 
arenema ja tekib keskus, mille ümber 
koonduvad kõigile olulised tegevused, 
ütles Randvere külavanem Madis Kaa-
sik. «Hea, et kavandatud hoone sai nüüd  
nurgakivi ja ehitus läks hooga käima,» 
lisas ta.

Projekteerimisel seati eesmärgiks 
luua multifunktsionaalne, hästi toimiv 
inimesekeskne kompleks. Põhifunktsioo-
nideks valiti lasteaed, külakeskus ja pe-
rearstipunkt. Hoonesse tulevad ka koos-
olekuruumid ja palju muud vajalikku. 
Arhitektuurne lahendus on lihtne ja 
moodne. 

«Iga osa püüti luua toimivana nii ük-
sikuna kui ka tervikus, luues seega laial-
dasi kasutusvõimalusi,» selgitas  arhitek-
tuuribüroo Pluss juhtivarhitekt Indrek 
Allmann. 

Hoone fassaadimaterjalid on valitud 
praktilised ja ökonoomsed. Kivikonst-
ruktsioonis hooneosad on kaetud kroh-
viga. Dominantvärvid on hele rohekas-
sinine ja põletatud tellise toon. Kahele 
rahulikule põhitoonile sekundeerivad 
väiksemahulised erksamate toonidega 
värvitud laste rühmaruumid. Ruumi lei-
dub neljale lasteaiarühmale. Hoonele li-
sab erksust ka vaskpleki kasutamine de-
tailides, näiteks varikatustel ja ustel. Fas-
saadide puitosad on kavas valmistada le-
hisest, mis viib hilisema hoolduse vaja-
duse miinimumini. Kahekorruselise hoo-
ne pikkus on u 76 m ja netopind 1800 
m². 

Peatöövõtja on AS Esmar Ehitus. 
«See on Esmar Ehitusel mõned aastad 
tagasi valminud Pargi lasteaia kõrval ju-
ba teine lasteaed, mis nad meie valda 
ehitavad,» nentis volikogu liige Priit 
Post. 

Randvere külakeskuse ehitustööd al-
gasid tänavu 5. märtsil, ehitus valmib 
kava kohaselt 31. jaanuaril 2007.  

Kai Maran

Viimsi vallas loodi uus 
naabrivalvesektor
19. juunil sõlmisid Viimsi vald, Põhja 
politseiprefektuuri Ida politseiosa-
kond, MTÜ Eesti Naabrivalve ning 
Lumemarja naabrivalvesektori nimel 
Erkki Ristoja Viimsi vallamajas ühise 
tegutsemise lepingu. Selle eesmärk on 
Lumemarja naabrivalvesektoris kurite-
gevuse ennetamine, naabrivalve kor-
raldamine ja osapoolte koostöö nime-
tatud eesmärkide saavutamiseks. Uue 
naabrivalvesektori moodustamine on 
heaks jätkuks Viimsi vallavalitsuse ja 
MTÜ Eesti Naabrivalve 30. märtsil 
2006 sõlmitud koostööleppele kodude 
turvalisuse tõstmiseks Viimsis. 

Naabrivalvesektori moodustamine 
annab oma kodukoha turvalisusest hu-
vitatud elanikele võimaluse organisee-
ruda ning teha aktiivset koostööd nii 
kohaliku politsei kui ka vallaametnike-
ga kuritegude ennetamisel. Tänaseks 
on Viimsi vallas kuus naabrivalvesek-
torit. Naabrivalve organiseerimiseks 
oma kodukohas ning uute naabrivalve-
sektorite moodustamiseks on oodatud 
kõik huvilised. Jätkuvalt saab infor-
matsiooni naabrivalve kohta projekti-
juht Erik Niinemaalt, helistades telefo-
nil 52 76965 või saates e-kirja 
erik@naabrivalve.ee. Samuti naabri-
valve kodulehelt aadressil www.naabri-
valve.ee.

Erik Niinemaa,
Harjumaa projektijuht

Viimsi esmamainimise 
765. aastapäeva üritused 
Laupäeval, 29. juulil kell 14 
aastapäevaürituste avamine ning 
matk «Viimsi 765» 
Viimsi 750. aastapäeva mälestuskivi 
juures Pärnamäel. Matkajad suundu-
vad kas jalgsi või jalgrattaga mäles-
tuskivi juurest Viimsi vabaõhumuuseu-
misse. 
Ootame matkahuvilisi kõigist küladest!
Kl 14-17 kalapäev Viimsi vabaõhu-
muuseumis.
Üritus, kus saab kosutust nii hing kui 
ka keha. Kuulete pajatusi rannarahva 
eluolust, ohtralt rahva- ja muud muu-
sikat ja tantsu. Mõõduka tasu eest pa-
kutakse maitsvat kalasuppi ja kaasa-
ostmiseks värsket suitsu- jm kala ning 
kõike muud maitsvat, aga ka käsitöö-
meistrite näputöid. Kindlasti tasub ko-
hale tulla neil, kes soovivad oma sil-
maga näha, kuidas tänapäevalgi vana-
isade eeskujul oma kätega ehtsaid ja 
vastupidavaid paate meisterdatakse. 
Mõeldud on ka laste peale.
Kl 17-19 kalapäeva simman 
Viimsi vabaõhumuuseumis.

Pühapäeval, 30. juulil kell 11.30
pidulik vabaõhu-jumalateenistus ja 
kontsert Rohuneeme kabeli juures.

SÕNUMID

Randvere ja Kibuvitsa tee äärsele krundile kerkiva keskusehoone on projekteerinud arhitektuuribüroo Pluss OÜ.

Randvere lasteaed ja külakeskus said nurgakivi

Volikogu esimees Aarne Jõgimaa (paremalt), volikogu liige Priit Post ja 
vallavanem Urmas Arumäe panid nurgakivi paika  8. juuni keskpäeval. 

Kätest kinni hoides, 
laulu ja tantsuga jät-
sid Viimsi keskkooli 

õpilased ja õpetajad 2. 
juuni koolilõpuaktusel hü-
vasti vana koolimajaga. 

Lõpuaktus toimus koo-
li staadionil, kus esinesid 
kooli tantsurühmad ja 
koorid. Aktuse lõpus moo-
dustas kogu koolipere üks-
teisel käest kinni hoides 
ringi ümber koolihoone ja 
tegi majale tänukummarduse.

Viimsi keskkooli direktor Leelo 
Tiisvelt (pildil): 

«Mina tulin siia majja 25 aastat taga-
si, kui paljudes ruumides polnud veel 
põrandaid ega lagesid. Mäletan, et koo-
li alguseni oli jäänud paar nädalat ja tun-
dus uskumatuna, et 1. septembril võiks 
siin õppetöö alata. Aga algas – ka 25 aas-
tat tagasi suudeti ennast kokku võtta. 
Mobiliseeritud olid kõik Kirovi kolhoosi 
ehitajad, lapsevanemad ja õpilased.

Lapsed tulid rongkäigus vana Pringi 
kooli juurest uue maja juurde; uus kool 
oli tolle aja kohta moodne ja erines olu-
liselt nõukogudeaegsest tüüpkoolist. Ehk 
oli suundumine 20ndatel aastatel ehita-
tud puumajast praegusesse koolihoones-

se palju suurem muutus 
kui tänavune kolimine? 
See maja Männi teel on 
meid truult teeninud. Siin 
on soe, kodune ja tuttav. 
Me oleme tundnud ennast 
siin hästi ja kaitstuna, tea-
me, kust inimesi leida. 
Meil oli küll vähe ruumi, 
aga see ei lasknud eraldu-
da. 

Uus maja on suur, või-
mas, õhurikas ja tuleb pin-

gutada selle nimel, et me üksteisel sil-
mist ei kaoks. Esialgu on Randvere tee 
ääres laiuv kollakas-pruunikas kompleks 
hingetu koloss, millele alles tuleb elu-
vaim sisse puhuda. Veidi hirmutav on ka 
hüppeliselt kasvav õpilaste arv, mis oma-
korda nõuab hulga uusi häid pedagoo-
ge. Väga palju pingelist tööd seisab ees, 
aga ma usun, et me saame selle kõigega 
hakkama.

Paljud õpetajad astuvad juba üle kol-
manda kooli läve: Malle Ernesaks, Tiiu 
Harvo, Laura Kaare, Jolanthe Kudeviita, 
Rein Ruus ja Elle Toper. Meie kõige staa-
žikam õpetaja, 43 aastat oma elust Viim-
si haridusele pühendanud Hiie-Tuuli 
Alas otsustas oma pedagoogilisele kar-
jäärile punkti panna koos viimaste koo-
lipäevadega selles koolimajas.» Tänukummardus koolimajale.

Koolipere jättis vana koolimajaga hüvasti 
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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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Leidub inimesi, kellele küla on vaid 
üks arhailine moodustis. Tõsi ta 
on, et küla mõiste on laialivalguv 

nii sisult kui ka vormilt. Harjumaal näi-
teks kõigub elanike arv külades nullist 
tuhandeni, kusjuures see viimane ei 
paista olevat mingi lagi. 

Kõige suuremad külad elanike arvu 
järgi Harjumaal on Viimsi (seisuga 
1.02.2006): Püünsi (1046 elanikku), 
Pringi (902) ja Randvere (874 elanik-
ku) ning Anija valla Lehtmetsa küla 
(815 elanikku). Aga Harjumaal asub ka 
mitu sellist küla, kus ei ole registreeri-
tud ühtegi elanikku, aga mis sellegipoo-
lest küla nime kannavad. Külasid on 
Harjumaal kokku 495 ehk keskmiselt 27 
valla kohta (kahe äärmusena Kuusalu 
vallas 60 ja Aegviidu vallas 0). Külaselt-
side ja seltsingute kohta detailne arves-
tus puudub, hinnanguliselt on neid Har-
jumaal tegutsemas ligi sada, külavane-
maid aga tublisti üle saja – ja tuleb üha 
juurde. Käesolev artikkel käsitleb kaht, 
autori arvates põhilisemat aspekti küla-
elu ehk kohaliku omaalgatuse edenda-
miseks valdades.

Viimastel aastatel on täheldatav kü-
lainimeste aktiivsuse ehk nn kohaliku 
omaalgatuse märkimisväärne kasv. 
Käiakse aktiivselt koos, peetakse talguid, 
asutatakse ridamisi külaseltse ja koosta-
takse arengukavasid. Aga tihtilugu jääb 
nagu midagi puudu… Arenguks ei piisa 
alati talgute või näitemängu korralda-
misest – arendamiseks on vaja ka raha. 
Kust külaselts selle raha võtab? Võima-
lusi justkui oleks: kohaliku omaalgatu-
se programm, külade taastamise ja aren-
damise meede, hasartmängumaksu in-

vesteeringutoetuste programm, mõnel 
juhul valla enda toetusmeetmed, tule-
kul Leader jne. Kui väikesemahuliste 
fondide puhul ei valmista mõne tuhan-
de kroonine omafinantseering ületama-
tuid raskusi, siis suuremamahulistest 
programmidest raha taotlemine pole 
keskmisele külaseltsile sageli enam jõu-
kohane. Külaseltsil on parimal juhul 
kaks võimalust: kas kasutada mõne kre-
diidiasutuse või vallavalitsuse abi. Siin 
tuleb mängu läbisaamine vallavõimuga: 
kas vald on valmis tagama küla ehk 
taotlejapoolse omafinantseeringu? Veel-
gi enam: näiteks külade taastamise ja 
arendamise meetme puhul tuleb kogu 
raha (projekti maksumus) algul ise väl-
ja käia, pärastpoole see küll hüvitatak-
se. 

Teine oluline moment külaaktiivi-
dega arvestamiseks on projektipõ-
hise tegevusega loodav lisaväärtus 

ehk finantsaspekt. Lahtiseletatuna tä-
hendab see, et kohalike projektide kaas-
finantseerimine peaks toimuma enne-
kõike valla eelarvest, vähemalt alusta-
vate külaseltside puhul. Rahaliselt mõõ-
detuna on 1-2,5 krooni eest võimalik 
külla tuua 7,5-9 krooni. 

Ehk et kui vald eraldab näiteks 
10 000 krooni küla x hüvanguks, siis si-
suliselt saavutame sellega kuni 100 000-
kroonise investeeringu. Ja kuivõrd kü-
lad on valla lahutamatu osa, siis selle ra-
ha nn maaletoomisega realiseeritakse 
ka valla investeeringuprioriteete. Sage-
li saab takistuseks vahendite puudumi-
ne vallaeelarves (et neid ei osatud sin-
na aegsasti planeerida). Nii või teisiti: 
kohalikult omavalitsuselt oodatakse 
koostööd, partnerlust (tegelikult ju ühis-
te!) eesmärkide realiseerimiseks. Ka val-
lavõimude huvi peaks olema piirkondli-
kule arendustegevusele koordineeritult 
kaasaaitamine, programmide vahendi-
te kaasamine külade ehk valla kui tervi-
ku arendamiseks. 

Suhtumine külavanematesse on tih-
tilugu passiivselt kriitiline – et nood on 
lihtsalt ühed tüütuvõitu irisejad, kes po-
le millegagi rahul. Samas on vallajuhti-

de endi otsustada, millisesse rolli nad 
külaliidrid külavanema statuudi kehtes-
tamisega «mängivad». Külaliidrid võik-
sid olla vallavõimu partneriks kohapeal, 
mitte mingid tüütud tegelased, kes iri-
sevad ja raha küsivad. Viimast mõtet 
edasi arendades peaks üks keskmine 
vallavolikogu koosnema ennekõike kü-
la- (ja aleviku-) vanematest. On ju ne-
mad kohapeal külades demokraatlikult 
valitud ja oleksid õiged mehed ja naised 
kohalike küsimuste üle otsustama, see 
oleks tõeline rahvaesindus kohalikus 
võimuorganis. Et ei saaks toimuda isik-
like ärihuvide realiseerimine kaunite lu-
baduste egiidi all.

Kindlasti on külaseltside esindajatel-
gi arenguruumi küllaga: kas me oleme 
selleks ise valmis; teame potentsiaalseid 
programme-fonde; oskame projekte kir-
jutada; tunneme piisavalt raamatupida-
mist; kas vallajuhid on meile respektee-
ritud partneriteks;  kas meid respektee-
ritakse, ja kui ei, siis miks? Nendele kü-
simustele vastuseid otsides peaks sel-
geks saama ka pealkirjas püstitatud kü-
simus, s. t kas külaseltsid ja vallavalitsus 
on teineteisele partnerid või vaenla-
sed.

Ettepanek ka. Kohaliku elukeskkon-
na edendamiseks peaks vallavalit-
sus aitama külaliikumisele kaasa, 

käivitades Viimsi külade ühenduse. Mit-
tetulundusühingu asutaksid valla 
initsiatiivikamad külad, edaspidi saak-
sid liituda kõik soovijad. Vallavalitsus 
võiks siinkohal olla suunanäitaja ja pro-
jektide kaasrahastaja (aga mitte mitte-
tulundusühingu liige, sest avaliku sek-
tori organisatsiooni liikmeksolek välis-
taks nii mõnedki rahastusvõimalused).  

Loodav ühendus võtaks enda kanda 
kohaliku omaalgatuse edendamise, koo-
lituse, kohalikud arendusprojektid, töö-
taks välja valla toetusmeetmed. Arves-
tades aastateks 2007-2013 kavandata-
vate arenguprogrammide ja toetusmeet-
mete suurt rahalist mahtu, on tagumine 
aeg seljad kokku panna, et maksimaal-
selt perspektiivseid võimalusi ära kasu-
tada.

Aare Ets, 
vallavolikogu liige, 
Randvere külaseltsi 

juhatuse liige

Viimasel 
koolipäeval

Õpitava tarkuse kõrval on väga 
tähtis, et kool annaks noorele 
inimesele kaasa enesekindlu-

se ja usu oma tegudesse. Kindlasti 
ka julguse. Julguse teha tähtsaid ot-
suseid. Omaduse mitte liiga kauaks 
vegeteerima jääda, kui vaatevälja on 
kerkinud mõned raskused. Samas 
peaks kool jätma noortele arenemis-
ruumi. Looma võimalused teostada 
end meelepärastel aladel. 

Ja ei tohi unustada, et kuna tegu 
on veel arenevate ja nii mitmestki 
küljest tahumatute inimestega, on 
lubatud ja isegi kohati hädavajalik 
nn piitsa ja prääniku metoodika. 
Kool peaks tunnustama andekaid. 
Noor inimene ei pruugi veel täpselt 
teada, kellele või milleks ta õpib. Hi-
lisemates klassides on kooliskäimine 
tõsine töö, sest on püstitatud ees-
märgid, aga sellele eelneb paljudele 
kriitiline periood. Sel ajal on tunnus-
tus väga oluline, see ju innustab!

Olen veendunud, et meie kool 
on loonud head tingimused, et siit 
võiksid lahkuda enesekindlad ja hu-
vitavad isiksused. Eriti on mul hea 
meel, et julgustatakse tublisid. Tarku 
ja andekaid hinnatakse. Tunnustaja-
te all ei pea ma silmas üksnes peda-
googe, vaid meie enda koolikaaslasi. 

Loodan, et need väärtushinnan-
gud meie koolis ei muutu. Loodan ka, 
et noored tahavad tegelda õppetöö 
kõrvalt laulmise, tantsimise, etlemise 
ja spordiga. Ja just koolis, sest need 
tegevused liidavad meid rohkem kui 
arvata oskame, ja lisaks mõjub meel-
div keskkond positiivselt õppetööle.

Alustasin oma haridusteed Viim-
si koolis 1. septembril 1994. Selle 
koolimaja nägu ei ole märkimisväär-
selt muutunud. Kindlasti on seintes-
se tekkinud uusi pragusid, saali lava-
kardinad on mitukümmend korda 
lapitud, põrandad on hakanud jalga-
de all nagisema – aga nendes näh-
tustes peegeldub selle maja ajalugu.

Iga õpilane on jätnud siia maha 
oma jälje. Kas siis oma usina tegevu-
sega õppetöös, lavalaudadel või hal-
vemal juhul laua alla kleebitud nät-
su või keelatud kohta maalitud 
kunstiteose näol.

Ei tohi unustada, et Viimsi kooli 
on loonud selliseks nagu ta on siin 
õppivad ja õppinud õpilased ning 
loomulikult õpetajad. Selles majas 
toimunut võime aga alati oma süda-
mes kaasas kanda.

KUUJUTT

Ave Schmidt,
Viimsi keskkooli 

23. lennust 

Külaseltsid ja vallavalitsus: 
partnerid või vaenlased?

Vallavanem 
Urmas Arumäe:

Kui vastata pealkirjas esitatud 
küsimusele otse, siis täna on 
olemasolevad külaseltsid ja 

vallavalitsus omavahel head part-
nerid, kui Aare Ets oma ettepane-
kuga nende vahele vaenu ei külva.

Vallavalitsus aitab külaliikumi-
sele kaasa ja seda valdavalt rahalis-
te vahendite eraldamisega. 2006. a 
põhi- ja lisaeelarvest saab Randve-
re, kus elab ka hr Ets, külaselts kõi-
ge rohkem. 

Lisaks rahale on vallavanem 
(seekord küll Tammneeme küla 
elanikuna) olnud initsiaatoriks sel-
lele, et Tammneeme külaselts asu-
tatud sai. Samas, oleme ausad, 
initsiatiivi pealesurumine ei ole 
hea lahendus. Külaliikumise idee ja 
initsiatiiv peab tulema külast en-
dast ja vald saab sellele vaid kaasa 
aidata. 

Sel kevadel oli meil 17-st või-
malikust vaid kuus külavanemat ja 
üksnes kolm külaseltsi (Randvere, 
Prangli, Tammneeme). Selsamal 
põhjusel ei mõista ma, miks peaks 
vald, hr  Etsi ettepanekul, käivita-
ma Viimsi külade ühenduse, kui 
enamikus külades pole külavane-
matki, rääkimata külaseltsist. 

Töö külavanemate ametissesaa-
miseks käib ja loodame sel aastal 
vähemalt kolm-neli külavanemat 
valida. Praktika näitab, et külava-
nema ümber koonduvad aktiivse-
mad inimesed ja nii asutatakse ka 
külaselts. 

Reaalsust arvesse võttes prog-
noosin ma, et nii jääbki, ja kü-
lavanema institutsioon saab 

ka edaspidi olema külaseltsiga tihe-
dalt seotud. Kui külaseltse on tulevi-
kus piisavalt ja nad tahavad ühine-
da, siis see on nende õigus. Vald ei 
peaks siin küll mingi meelitaja või 
sundija olema.

Teisalt ei näe ma sellisele küla-
seltside ühendusele mingit mõist-
likku mõtet – eriti olukorras, kus 
vallavalitsus ja olemasolevad küla-
seltsid on head partnerid ja läbi-
saamine on hea ning iga külaselts 
ajab nagunii oma küla asja. Aasta-
teks 2007-2013 kavandatavate 
arenguprogrammide ja toetus-
meetmete võimaluste ärakasutami-
seks on vaja seljad kokku panna 
küll, aga seda saab teha ka lihtsalt 
koostöös, ilma küsitava väärtusega 
katusorganisatsiooni loomata. 

Ma saan opositsioonis istuvast 
Etsist muidugi aru. Kuidagi on ju 
vaja asjade otsustamisele ligi pää-
seda. Ja kui see volikogu tasandil 
ei ole teatud põhjustel õnnestunud, 
siis üritatakse läbi külaseltside oma 
(poliitilisi) ambitsioone ellu viia. 
Nii lisab see hr Etsi arutlustele tee-
mal «külavanemad volikokku» tea-
tud varjundi, mida tuleb arvestada 
ka tema tehtud ettepaneku lahti-
mõtestamisel.

KINOBUSS 
TULEB 

VIIMSISSE
RAHVUSVAHELISE 

NOORTEPÄEVA 
TÄHISTAMISEKS

11. augustil
Viimsi vabaõhumuuseumis

Kell 15
Filmi töötoad – võimalik 

teha multikaid või lühifilme
Töötoas osalemiseks regist-
reeri end 1.-10. augustini, 
saates e-maili aadressil 

viimsink@huvikeskus.ee. 
Märgi oma nimi ja kindlasti 

vanus.

Kell 21
Suur vabaõhukino – perefilm 

«Ruudi»



Ikka nooruslik ja reibas 
Rein Randveer võttis oma 
95. juubelisünnipäeva tä-
histamisel Laidoneri muu-
seumis 21. juunil vastu pa-
lavad tervitused vallajuhti-
delt ja seltsikaaslastelt.

Viimsi Muinsuskaitse Seltsi ja kindral 
Johan Laidoneri Seltsi ühele asutajale 
Randveerile andis vallavalitsuse ja selt-
side poolt auaadressi üle Trivimi 
Velliste. «Tahaksin rääkida kahest otsus-
tava tähendusega sündmusest Reinu 
elus,» alustas Velliste oma kõnet. Ta 
meenutas Vabadussõda, kus lõunarin-
ne jäi seisma Randveeri isatalu maadel 
– Rein oli siis seitsmeaastane. 

«Küllap oli see sündmus üheks ajen-
diks, tõukevedruks, miks Reinust sai 
rahvuslane kogu eluks,» sõnas Velliste. 
Teise episoodina märkis kõneleja aastat 
1939, mil Moskvaga olid käimas läbi-
rääkimised ja sündimas baaside leping. 
Koos kaaslastega meesüliõpilasi ühen-
davast üliõpilasseltsist Liivika ootas ka 
Rein Randveer pingeliselt kutset rinde-
le. Kui tuli teade sõja ärajäämisest, oli 
paljudel tunne nagu lössivajunud õhu-
pallil. Rein Randveer osales selles sõjas 
siiski – viis aastat hiljem mehistes võit-
lustes Sinimägedes. «See andis Reinule 

ilmselt jõudu ka 70ndail ja 80ndail aas-
tail Liivika seltsis julgelt ja ausalt sõna 
võtta ning rääkida asjadest, nagu need 
olid,» rääkis Velliste. 

Koos Viimsi esimese taasiseseisvu-
misjärgse vallavanem Ants-Hembo Lin-
demanniga astus Randveer jõulisi sam-
me, et vene sõjaväe lahkudes Laidone-

ri mõis taastada. 2. veebruaril 1990. 
aastal oli toimunud Viimsi Muinsuskait-
se Seltsi ettevõtmisel märkimisväärne 
sündmus: Pirita lillekasvatuse sovhoo-
si klubihoonesse kogunes rahvakoos-
olek Viimsi mõisahoone ja pargi taasta-
miseks. 

«Koosolekust võttis osa ka Viimsi 
mõisahoonetes asuva sõjaväeosa ko-
mandör, kellele esitati rahva ühine 
nõue vägede mõisast lahkumiseks,» on 
Rein Randveer varem Viimsi Teatajale 
meenutanud. «Komandöri vastus oli 
muidugi, et: «...üle oma pagunite ma ei 
saa.» Läks veel oma kaks ja pool aastat, 
kui tuli käsk ära minna – ühel 19-st (!) 
Viimsi poolsaarel paiknenud vene rel-
vaüksusel oligi käes aeg lahkuda.» 

Möödunud ligi poolesaja aasta jook-
sul oli mõisa südamik tundmatuseni 
muutunud. Detsembris 1992 loodi 
Viimsi vallavalitsuse arengufondi juur-
de Laidoneri fond, kuhu teiste seas kuu-
lusid Lindemann esimehena ja Rand-
veer kirjatoimetajana. Mahajäänud sõ-
javäehoonete peale sõlmiti rendilepin-
gud,  et laekuv raha tuleks kõigepealt 
1993. a. septembris asutatud kindral 
Laidoneri muuseumi heaks. Muuseum 
avati kindrali 110. sünniaastapäeval 
aastal 1994.

Toimetus ühineb arvukate õnnitle-
jatega üliõpilasseltsist Liivika, vabadus-
võitlejate ühendusest, kaitseliidust ja 
Viimsi Püha Jaakobi kogudusest ning 
soovib Rein Randveerile reipust ja jät-
kuvaid kordaminekuid!
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•  Mailis Altil ja Janek Nugisel sündis 3. 
mail poeg OLIVER KALLE

•  Pille Laanesaarel ja Randy Raud’il sün-
dis 8. mail tütar CAROLA

•  Kädi Toomperel ja Rene Bertingul sün-
dis 11. mail poeg MARK

•  Reelika Magnusel ja Allan Selirannnal 
sündis 14. mail poeg GUSTAV

•  Margarita ja Aleksei Fjodorovil sündis 
15. mail poeg ANTON

•  Kadri ja Raido Lehenurmel sündis 15. 
mail poeg OLIVER

•  Kerti Plaksol ja Gunnar Tammel sündis 
15. mail tütar KATARINA

•  Katrin Vermal ja Meelis Kaarel sündis 
17. mail poeg TOOMAS

•  Ruth Ojalal ja Marek Sepal sündis 18. 
mail tütar FREIA-MIA

•  Vaiva Kiaupaite-Grušnienel ja Nerijus 
Grušniusel sündis 19. mail tütar 
NERIS

•  Tiina Kaljul ja Tõnu Niinel sündis 20. 
mail tütar ANETTE

•  Marit ja Illimar Süvaril sündis 21. 
mail tütar SELENA

•  Aune ja Andres Tammel sündis 23. 
mail tütar MARII-HELEEN

•  Angela Hannusel ja Andres Vainul sün-
dis 24. mail tütar ANDRA-LIIS

•  Kaie Kuuleril ja Taavi Ränkil sündis 
29. mail poeg GEORG

•  Kristi ja Andreas Asil sündis 29. mail 
tütar KEITLYN CAROLINA

•  Mai ja Miguel Alberto Zayasel sündis 
2. juunil poeg ALBERTO

•  Kaire ja Armin Mähharil sündis 6. juu-
nil poeg MARTIN

•  Karin Sehveril ja Peeter Toomsool sün-
dis 8. juunil tütar KATARIINA

•  Piret Hurmsalul ja Ragnar Rauk’il sün-
dis 13. juunil poeg ROBIN

•  Kristina ja Aleksander Šmeljovil sündis 
14. juunil tütar MILENA

•  Signe ja Risto Pärtelil sündis 14. juunil 
tütar STELLA

Südamlikud õnnesoovid 
juulikuu hällilastele

PAULINE  BOBKOVA 15.07 91
LINDA  REISALU 18.07 91
VIKTOR  SEINAS 19.07 90
JOHANNES  LIIVALEHT 30.07 90
HELLE  HAMMER 1.07 86
HELENE  ARUNURM 17.07 86
SALME-ELISABETH  
IDAVAIN 24.07 85
HJALMAR  KARIS 13.07 84
ANNA  MILVEK 15.07 84
ROSINE  LINHOLM 19.07 84
HELJA-HERMIDE  PURKART 25.07 84
AINO  KASEMETS 15.07 83
ASTRID  ETTI 18.07 83
ELMAR  LEPP 18.07 83
OLGA  LOBZANOVA 27.07 83
MAIMU  LUIGE 12.07 82
SALME  MÄGI 15.07 82
HUGO  KARJAHERM 26.07 82
ERLI  KOTKAS 30.07 82
AINO  RAID 31.07 82

MAIDA  SILLAOTS 24.07 80
LAINE  RIŽSKAJA 27.07 80
LIIDIA  KANDRE 1.07 75
HELJE  PAHKER 12.07 75
PELAGEJA MAKSIMENKO 13.07 75
LEA  NIGLASSON 17.07 75
IRMA  LEPIK 19.07 75
VILMA  VELLAMA 22.07 75
TUNNE  VÄLDO KELAM 10.07 70
OTTO  LIIGEND 12.07 70
MILVI  MÄRTSOO 08.07 65
VELLO  ARDEL 10.07 65
SERGEI  SIROTKIN 12.07 65
ENN  LEPIK 13.07 65
ANTS  VEMERS 15.07 65
IVAR  AEDLA 16.07 65
JAAN  SEPPOR 17.07 65
VALVE  LUIK 20.07 65
EHA  SAUL 28.07 65
HILLAR  SIKK 29.07 65
ALLI  PIKMETS 30.07 65

Südamlikud õnnesoovid 
augustikuu hällilastele

ELVIINE  MIKIVER 19.08 97
MILVI  KOITNURM 14.08 93
ARNO  KIVI 15.08 90
ERIKA  KARIS 28.08 87
ALFRED  PIIR 30.08 86
MALL  ELKEN 4.08 84
VIKTOR  VALLNER 7.08 84
LEIDA  SAUELA 8.08 84
ROSILDA  ILVES 17.08 84
SELMA  LEPIK 30.08 84
REINHOLD  SUBAN 2.08 83
ASTA  TAKENBERG 4.08 83
AINO  TAGAVÄLI 25.08 83
ASTA  PAVEL 13.08 81
VALLY  MÄND 28.08 80
JAILO  KÜLMSAAR 3.08 75
NIKOLAI  VARB 3.08 75
ELLA  KÜLMSAAR 4.08 75
VALTER  UUSVÄLI 27.08 75
ENN  KAURAM 8.08 70

LÜÜLI  KULL 10.08 70
HELGI  KUUB 15.08 70
MAIE  VAHESAAR 17.08 70
HILJA  EENPERE 21.08 70
LEILI  LILLENTHAL 22.08 70
ANTS  KALDA 4.08 65
KAAREL  SIMSON 5.08 65
UNO  FELDSCHMIDT 7.08 65
ALEKSANDRA  VALK 11.08 65
KÜLLIKE  JOOST 13.08 65
ILSE-LEA-HEDVIG  
ROOTSMA 13.08 65
MATI-ANTS  BIENE 17.08 65 
TÕNU  MARDO 17.08 65
IRA-MARE  PAPPEL 19.08 65
GALINA  RÕBALKO 20.08 65
HEINO  LIIVALEHT 21.08 65
VELLO  NÕMMSALU 27.08 65
VELLO  TOMINGAS 28.08 65
ENN  VANN 28.08 65

Viimsi vallas registreeritud sünnid 
seisuga 16.06.2006

19. juunil kutsus vallava-
nem Urmas Arumäe Viimsi 
keskkooli lõpetajad ja Tal-
linna koolides lõpetanud 
Viimsi noored vastuvõtule, 
et õnnitleda neid 12. klassi 
lõpetamise puhul. 

«Kool õpetab õppima, ja teie olete sel-
le oskuse omandanud kõige paremini,» 
ütles vallavanem parematest parimaid 
koolilõpetajaid õnnitledes. «Ootame 
teid oma ala spetsialistidena koduval-
da tagasi!»

Medalistid said vallavalitsuselt ra-
halise preemia, kõigile   lõpetajatele an-
ti mälestuseks Viimsi sümboolikaga lii-
vakellad. Valla autasud vaalapojad an-
ti parimatele põhikoolide, keskkooli ja 
huvikoolide lõpetajatele tänavu esma-
kordselt.

Parimad põhikoolide lõpetajad said 
vaalapojad lõpuaktustel. 16. juunil an-
dis abivallavanem Endel Lepik suure-
pärase õppeedukuse ja eeskujuliku käi-
tumise ning aktiivse osalemise eest ko-
dutütarde tegevuses üle vaalapoja 
Püünsi põhikooli 9. klassi lõpetajale 
Meeri Lembinenile. Meeri on olnud 
edukas õppetöös, eraldi märkimist vää-
rib tema esikoht maakondlikul mate-
maatika olümpiaadil.

17. juunil andis abivallavanem üle 
vaalapoja parimale Viimsi keskkooli 
9. klassi lõpetajale Hanna-Marleen 
Pennole hea õppimise ja mitmekülgse 
tegevuse eest kõikide kooliaastate jook-
sul. Hanna-Marleen on olnud aktiivne 
ja edukas maakondlikel olümpiaadidel 
(geograafia, füüsika, bioloogia, mate-
maatika, keemia) ja mälumängudel.

Samal päeval andis valla haridus- ja 
noorsooameti juhataja Kadi Bruus au-
tasu üle parimale Prangli põhikooli lõ-
petajale Priit Piirisaarele kohusetundli-
ku suhtumise, abivalmis ja eeskujuliku 
käitumise eest.

19. juunil andis vallavanem vaala-
pojad üle ka parimatele Viimsi muusi-

kakooli ja Viimsi kunstikooli lõpetajate-
le. Muusikakooli õpilane Regina Udod 
pälvis autasu väga hea õppeedukuse ja 
aktiivse osalemise eest Viimsi muusika-
kooli orkestris ja jazzansamblis. Kuns-
tikooli õpilased Karin Sõstar ja Ipi-Liisa 
Peeker said vaalapoja väga hea õppe-
edukuse ja esinemiste eest kunstinäi-
tustel, samuti aktiivse osavõtu eest 
kunstikooli ja valla üritustest. 

22. juunil võttis hea õppimise ja 

mitmekülgse tegevuse eest kõikide 
kooliaastate jooksul vaalapoja vastu 
parim Viimsi keskkooli lõpetaja Siin 
Tiisvelt. Ta on iga klassi lõpetanud kii-
tuskirjaga, on õppinud neljadele-viite-
le. 

Head ja väga head tulemused on 
Siim saavutanud tänu andekusele ning 
suurele töötahtele ja kohusetundlikku-
sele. Keskkooli lõpetas Siim Tiisvelt 
kuldmedaliga. (VT)

Õnnesoovid eduka 
lõpetamise puhul!

Vastuvõtul Laidoneri mõisas 19.  juunil andis vallavanem Urmas Aru-
mäe valla autasu vaalapojad üle tublidele koolinoortele Ipi-Liisa 
Peekerile (paremalt), Karin Sõstarile ja Regina Udodile.

Sünnipäevalast tervitavad seltsi- 
ja sõjakaaslane Herman Tõnisson 
(vasakul) ning Riigikogu liige ja 
kindral Johan Laidoneri Seltsi esi-
mees Trivimi Velliste (keskel). 

Viimsi valla aukodanik Rein Randveer pidas juubelit

KULDMEDALI PÄLVISID

Viimsi keskkooli õpilased Kadri Hirve-
saar, Kerstin Kirmjõe, Maris Piirisaar,
Siim Tiisvelt, Jevgenia Udod
Tallinna Tõnismäe Reaalkooli õpilane 
Anastasia Kanushina

HÕBEMEDALI PÄLVIS

Viimsi keskkooli õpilane Maarika Kirsi-
puu

Teiste  tublide lõpetajate seas võt-
tis abivallavanem Endel Lepiku 
õnnesoovi vastu nelja-viieline õpi-
lane Anneli Alton. 
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Õiguskantsler: 
Viimsi vald ei riku 
videojälgimissüsteemiga 
isikute põhiõigusi   
Allar Jõks lõpetas menetluse isikute 
põhiõiguste võimalikust rikkumisest 
seoses Viimsi vallavalitsuse plaaniga 
paigaldada valla sissesõiduteedele vi-
deojälgimissüsteem, teatas õiguskants-
leri avalike suhete nõunik Jaana Pad-
rik.

Õiguskantsler leiab, et Viimsi val-
lavalitsuse tegevuses puudub õigusvas-
tasus juhul, kui  jälgimisega tegeleb ja 
andmetele juurdepääsu omab üksnes 
politsei. 

Videojälgimissüsteemi abil andme-
te kogumise õiguspärasust on õigus-
kantsleril kavas analüüsida pärast uue 
korrakaitseseaduse vastuvõtmist.  

Õiguskantsler võttis küsimuse 
Viimsi valla videojälgimissüsteemist 
menetlusse kodaniku avalduse alusel, 
kes leidis, et  videojälgimissüsteemi 
paigutamine valla sissesõiduteedele 
võib piirata inimeste õigust vabalt lii-
kuda. Valla selgituse kohaselt on vi-
deokaamerate paigaldamise eesmärk 
abistada Põhja politseiprefektuuri juh-
timiskeskust ja valla konstaablijaos-
konna töötajaid saada vajadusel reaal-
ajas infot politseile huvipakkuvate sõi-
dukite valla territooriumile sisenemise 
ja sealt lahkumise kohta. Vald kinni-
tas, et videokaameratega salvestatav 
info saab olema kättesaadav üksnes 
politsei töötajatele ning kaamerate 
paigaldamise ja süsteemi rajamise ra-
hastamine on üksnes vallapoolne abi 
politseile. Samuti viitas vald asjaolule, 
et ka mujal Eestis, nt Tallinnas on sea-
tud üles kaameraid, mis jälgivad liik-
lust või inimeste liikumist.

Talgutel osales kolm küla 
Randvere külaseltsi eestvedamisel toi-
musid Anija metskonna koosseisu kuu-
luvas Viimsi riigimetsas 6. mail met-
saistutuse talgud. Randvere külaelani-
ke kõrval lõid kaasa naabrid ka 
Tammneeme külast eesotsas külava-
nem Raivo Kaarega ning Metsakasti 
küla esindajad, neist paljud koos laste-
ga. Tööst võttis osa ka Viimsi vallava-
nem Urmas Arumäe koos abikaasaga 
ning riigimetsa majandamise keskuse 
peadirektor Ülo Viilup. 

Istikud ja töövahendid kohale too-
nud metsnik Kalle Meier näitas ka et-
te, kuidas kuuseistik korralikult mulda 
istutada. Ilm soosis igati 25 vabataht-
liku metsasõbra tööd. Umbes 3,5 tun-
niga uuendati metsa ligikaudu hektari 
suurusel raiesmikul. Sellega jätsime 
oma tööga maha jäljed istutatud puu-
keste näol tunnistuseks tulevastele põl-
vedele.

Avaldan siinjuures tänu kõigile tal-
gutest osavõtjatele ja selle kordamine-
kule kaasaaitajatele ning loodan, et 
selline üritus kujuneb iga-aastaseks 
kenaks traditsiooniks kogu Viimsi val-
las. Metsamaade ehitustandriteks 
muutmise tõkestamine, metsauuendus 
ja -kaitse peaksid olema iga viimsilase 
püha kohus. 

Madis Kaasik,
Randvere külavanem

Noored metsa istutamas
19. mai pärastlõunal kogunesid Viimsi 
noortevolikogu liikmed koos oma sõp-
radega endise Viimsi metskonna maja 
ette, et koos metsa istutama minna. 

12 noort koos, sõitsime Krillimäe 
küla taha metsalangule kuuski istuta-
ma. Jagunesime kuueks paariks, igale 
paarile anti ämbritäied istikuid ja labi-
das. Töö kulges rõõmsalt juttu puhudes 
ja loodust nautides. 

Kokku istutasime pooleteise tunni-
ga pool tuhat kuuske. Hea tegu loodu-
sele tehtud, jõime üheskoos magusat 
teed ning olime tehtuga rahul. Meile 
noortele jättis külaskäik metsa mõnu-
sa ja maise tunde. Enne äraminekut 
andsime lubaduse tuleval kevadel 
uuesti metsa minna – uusi puid istuta-
ma. 

Ingvar Arst,
Viimsi noortevolikogu

SÕNUMID

Viimsi Pensionäride Ühen-
dus (VPÜ) palus vallajuhid 
1. juunil ümarlauda, et tut-
vustada aprillikuise Taani-
reisi kogemusi ja sealt kaa-
sa toodud ideed asutada 
valda seenioride nõukoda.

VPÜ esinaise Viiu Nurmela sõnul tuleks 
seenioride nõukoda moodustada VPÜ 
juurde esmalt kolmeks aastaks kui 
nõustamis- ja abistamisorgan. Seitsme-
liikmelise nõukoja iga liige esindaks 
kindlat valdkonda: õigusabi, meditsiin, 
sotsiaaltöö, majandus ja rahandus, trans-
port ja teed, eneseabi ja asjaajamine 
(sekretär). Nõukoja liikmeiks peaksid 
olema oma ala professionaalid, kes hoia-
vad sidet valla eakate ja vallavõimude 
vahel, jälgimaks pensionäride huvide 
esindatust vallaelu korraldamisel. Eriti 
oodatud näib Nurmela sõnul juriidiline 
abi, mida nõukoja spetsialistid hakkavad 
nagu teisigi teenuseid jagama eakaile ta-
suta.

«Algatada selline ettevõtmine Viim-
sis oleks terve Eesti suhtes innovaatiline 
samm, pole ju siinmaal selliseid nõuko-
dasid varem praktiseeritud,» sõnas VPÜ 
juhatuse liige Vello Jõesaar. Taanis on va-
nemate nõukogud praegu 246 omavalit-
suste juures, nende liikmeks võib saada 
alates 60. eluaastast. 1996. aastal tehti 
sealmaal vanemate nõukogude moodus-
tamine kõigis linnades ja valdades lausa 
seadusega kohustuslikuks, nõukogu va-
limisi korraldab kohalik omavalitsus. 
Seadus nõuab omavalitsustelt nõukogu 

ettepanekute ärakuulamist ja võimalu-
sel arvestamist, nende seisukohaga tu-
leb võimudel arvestada ka omavalitsuse 
eelarve vastuvõtmisel. Arusaamatuste 
tekkimisel võib vanemate nõukogu pöör-
duda ombudsmani poole. 

VPÜ juhatuse liige Kaljo Alaküla 
avaldas veendumust, et nõukoja moo-
dustamine ja sellega kaasnev suurem in-
fotulv altpoolt on kasulik ka vallavalit-
susele, sest mida rohkem infot, seda ker-
gem asju ajada. «Meie püha kohus on 
nüüd leida need õiged inimesed, kes esi-
messe nõukotta kuuluma peaksid,» mär-
kis Alaküla.

Valla poolt vaadatuna on mõte väga 
teretulnud, sõnas vallavanem Urmas 
Arumäe. «Selleks, et teha vastuvõetavaid 
ja kaalutletud otsuseid, on vaja tegusat 

sidet kõigi osapoolte vahel,» lausus ta. 
Vallavanem tõi siin heaks näiteks koos-
töö valla noortega – valla juhtkonna ja 
Viimsi noortevolikogu kohtumised toi-
muvad regulaarselt. «Kui sünnib ka pen-
sionäride koda, saab pildi vallaelanike 
vajadustest paika,» leidis ta.

Ka abivallavanem Endel Lepik tervi-
tas valla eakate algatust ja juba toimivat 
noorte initsiatiivi osaleda valla igapäe-
vaelus ning selle paremaks muutmisel. 
«Eriti oluline on see just eakate seisuko-
halt, sest aitab vallal reaalselt jõuda iga 
abivajajani,» sõnas Lepik. «Pensionäre on 
Viimsis täna 1700 ja kui eakaaslased võ-
tavad abivajajate leidmise oma õlule, 
teeb see ka meil nende aitamise kerge-
maks – võidavad kõik.»     

Kohtumise lõpul oli vallavanemal 

teada anda ka hea sõnum läheneva jaa-
nipäeva asjus. Nimelt on vald määranud 
igale enne 1. jaanuari 2006 Viimsi val-
las elukohta omavale  rahva- ja vanadus-
pensionärile 500-kroonise toetussum-
ma.  

Kai Maran

VANEMATE NÕUKOJA 
KOLM PÕHINÕUET

•  regulaarne suhtlemine vallaga
•  pensionäride huvide kaitse
•  ennekõike tuleb mõelda kõige nõrge-

mate peale

Pensionärid ja vallajuhid leppisid 
kokku seenioride nõukoja asutamises

Teatavasti algatas Tallinna linnava-
litsus Euroopa rohelise pealinna 
tiitli kehtestamise menetluse Eu-

roopa Komisjoni ees. Ettepaneku ees-
märk on aktiviseerida linnade tegevust 
linnakeskkonna tervendamisel ja turva-
lisemaks muutmisel. 

Euroopa rohelise pealinna tiitel on 
mõeldud väärtustama linnade tege-
vust linnakeskkonna parendamisel ter-
vikuna. Tänaseks on meie ettepaneku-

ga liitunud juba 36 Euroopa suurlin-
na.

29. mail sõitis 15 Tallinna linnavalit-
suse ametnikku Viimsi riigimetsa, et an-
da oma panus linna ümbruse metsa 
uuendamisel. Sisuliselt oli tegemist ro-
helise pealinna idee ja rohelise mõttelaa-
di  viimisega väljapoole linna piire, sest 
linna elukeskkonna kvaliteet ei sõltu 
mitte ainult linna administratiivpiirides 
olevast, vaid oleneb paljuski tema taga-

maa, s.o naaberomavalitsuste territoo-
riumi seisundist. Viimsi vallavalitsuse 
ametnikud lõid üritusel kaasa eesotsas 
abivallavanem Toivo Kratiga ja nõunik 
Enno Selirannaga.

Ilm talgulisi ei soosinud. Esiteks tuli 
taluda rahet, seejärel vihmasadu, kuid 
ebamugavaid ilmaolusid trotsides istu-
tasid talgulised viieaastased kuuseisti-
kud mulda ligi hektari suurusel maa-
alal. Lõpetuseks pakkus Selirand talgu-

listele maitsvat hernesuppi. Vaatamata 
märgadele riietele jäid osavõtjad talgu-
tega rahule.

Loodame, et  metsaistutuse talgud  
naaberomavalitsuste territooriumil ku-
junevad linnaametnike igakevadiseks 
traditsiooniks, sõnas Tallinna linnapea 
Jüri Ratas.

Madis Kaasik, 
Tallinna linnapea nõunik

VPÜ esinaine Viiu Nurmela vahendab ühenduse juhatuse liikmete reisi-
muljeid Kopenhaagenist ja Farumist.

Vallajuhid Urmas Arumäe ja Endel 
Lepik uurivad reisilt toodud mit-
mekesisest infomaterjali.

Pensionäride ühendus pakub mitme-
kesist tegevust

Viiu Nurmela, VPÜ esinaine 

«Praegu on Viimsi Pensionäride 
Ühendusel ligi 400 liiget. Seits-
meliikmeline juhatus koguneb 
kuus vähemalt korra, suuremate 
ürituste eel on töökoosolekud ka 
tihedamini. 

Aasta jooksul on toimunud ne-
li suurüritust, neist sügisene mälu-
mäng ja memme-taadi laat esma-

kordselt. Sel aastal ootame laadale juba rohkem osavõt-
jaid, samuti hulgaliselt pealtvaatajaid ja kaasaelajaid. 
Kutsutud on kõik käsitöömeistrid ja muidugi ostuhuvili-
sed. Laat toimub 25. novembril, nii saab sealt osta ka 
jõulu- ja uueaastakingid. 

Hoo said sisse kepikõnni ja bowlingi treeningud, sa-
muti tekkis võimalus osaleda kodulooringi töös. Väga 
populaarne on eakate seas basseini kasutamine koos ve-
siaeroobika tunniga. Jaanuarikuus alustas päevakeskuse 
ruumides daamide aeroobika, mis sai samuti väga popu-
laarseks. Ringid alustavad taas sügisel.

Volikogusse lisandus hiljuti uus liige, nüüd kuulub 
pensionäride ühenduse volikogusse 29 liiget, lisaks kolm 
revisjonikomisjoni liiget. Mullu hakkasime volikogu 
koosolekuid läbi viima koolituse vormis.  Nii toimus 27. 
mai volikogu koosolek teemal «Sisemine ja väline moti-
vatsioon», lektoriks Viimsi keskkooli psühholoog Kadi 
Taim. 20. aprilli volikogul kohtusime Harjumaa haige-
kassa spetsialistidega, kes andsid ülevaate eakate taas-
tusravi, ravimite piirhindade ja soodushindadega seotud 
probleemidest.  Nii tasapisi uusi teadmisi kogudes saa-
vad volikogu liikmed igapäevatööd oma piirkondades 
paremini korraldada ja eakaid aidata.

Suurimateks kordaminekuteks peame juubelitoetuste 
väljamaksmist alates 65. eluaastast ja VPÜ oma eelar-
verea saamist valla eelarves. Ühenduse poolt korralda-
tud ürituste, ringide töö jätkamiseks ja olemasolevate 
projektide elluviimiseks on meil kasutada 30 000 kroo-
ni. Ja küllap on nii mõnigi pensionär olnud meeldivalt 
üllatunud, saades teate vallapoolse juubelitoetuse saami-
sest.» 

Eneseabi aitab 
oma kodus toime tulla 

Vladimir Kal lion, 
VPÜ juhatuse liige

«Tahame pakkuda meie valla ea-
katele, 80-aastastele ja vanema-
tele, abivõimalust argitöödes. Tu-
leb ju majapidamises ette mitme-
suguseid väiksemaid töid, millega 
vanainimene ise enam hakkama 
ei saa, kuid mida firmad väiketee-

nustena samuti ette võtta ei soovi. Näiteks muru niitmi-
ne, katusekivide väljavahetamine ja korstna vahetus, 
puulõhkumine, väiksemat sorti krohvimis- ja plaatimis-
tööd. Loodame, et meie abi aitab eakatel võimalikult 
kaua ise oma kodus toime tulla ja nii ei tule mõelda pan-
sionaati (vanadekodusse) asumisele. Taanis näiteks elab 
hooldekodudes vaid 2-3% pensionäridest.

Loodan vajalikud meistrimehed leida oma endiste 
tehnikameestest töökaaslaste hulgast Kirovi kalurikol-
hoosi päevilt. Nädalavahetusel abistame vanamemme, 
kel õnnestus soodsalt tellida küttepuud, kuid suured met-
salangetamisel järelejäänud puupakud tuleb mootorsae-
ga juppideks teha tellijal.

Heameelega abistame ka kirjatöödes, nt dokumenti-
de ja blankettide täitmisel.»

Seenioride nõukoja loomine on 
väärt eeskuju

Mari-Ann 
Kelam, vallavolikogu sotsiaalko-
misjoni esimees  

«Sellist algatust võib iga omava-
litsus ainult tervitada. Olen väga 
rõõmus, et Viimsi vald saab en-
dale konkreetse, aktiivse ja hästi 
organiseeritud koostööpartneri, 
kes esindab nii olulist elanike 
rühma nagu seeniorid.

Tõepoolest – Skandinaavia naabritelt on meil paljut-
ki õppida, kuidas oma ühiskonnas aidata kodanikualga-
tuse ja omavahelise parema organiseerumise abil iga-
päevase elu küsimusi paremini lahendada. 

Viimsi Pensionäride Ühenduse õppereis Taani on 
hea näide sellest, kuidas saadud eeskuju viivitamatult 
ellu rakendada.  On väga tähtis, et asjaosalised valla 
elanikud, antud juhul seeniorid, ei kujuta endast valla-
valitsusele objekti, vaid esinevad koostöö- ja arutelu-
partnerina, kel on juba oma arvamus ja ka võrdluskoge-
mused teistest riikidest.  Muide, Lääne-Euroopas käsit-
letakse eakate inimeste rühma tänapäeval mitte üksnes 
pensionäridena, vaid hinnatava, kvaliteetse, usaldus-
väärse tööjõuna, kelle panust ühiskond soovib ja väär-
tustab.

Seenioride nõukoda võib saada suureks abiks vallale 
tema plaanide kujundamisel ja igapäevaste otsuste lan-
getamisel. 1. juunil toimunu on samm edasi elujõulise ja 
tasakaalustatud Eesti kodanikuühiskonna taasloomisel. 
Usun, et meil jätkub rohkesti kodanikke, kes aitavad ko-
dupaiga elu oma nõu ja jõuga paremaks teha.  Soovin, 
et seenioride nõukoda saaks heaks innustavaks eesku-
juks teistele huvirühmadele.»

Tallinna ametnikud Viimsis metsa istutamas
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Uued külavanemad 
valitud
Viimsi on viimaste aastatega kiiresti 
kasvanud. Paari tuhande  elanikuga 
vallast on saanud pea paarikümne tu-
handeline. Hõreasustuse tõttu ei tun-
neta inimesed seda linnaliku suurust, 
kuid elanike arv on linnale lähedane 
küll. 

Vallavalitsus tahab olla kursis sel-
lega, mis elu inimesed elavad, kuid 
lääne- ja idakalda mured on erinevad. 
Samuti ei kattu ühe küla probleemid 
naaberküla omadega. Parim võimalus 
iga üksikuni jõuda külade aktiivi kau-
du. Viimsis on väga aktiivsed ja teo-
kad külavanemad. Nii tunneb Kelvingi 
rahvas Ants-Hembo Lindemanni, 
Randveres on teretuttav Madis Kaasik, 
Pranglis Elgi Klasberg, Tammneemes 
Raivo Kaare ja Lubja külas Helle 
Kristlepp

Külavanemate initsiatiivil on loo-
dud külaseltsid Randveres ja Tamm-
neemes. Mõlemad külaseltsid on koos-
tanud ka külade arengukava. Loomise 
hetkel küsisid paljud, milleks üldse 
seltsi peaks looma, kuid täna, nähes 
seltse koostamas arengukavu, teosta-
mas mitmesuguseid töid ja kirjutamas 
projekte, on nende vajalikkus kõigile 
selge. 

Viimase kuuga valiti külavanemad 
veel kolmes külas: Metsakasti külas 
LEMBIT SUITS, Püünsi külas KAL-
LE LEPPIK ja Haabneeme alevikus 
MATI PREIKOF.

Viimsis on veel külasid, kus inime-
sed ei ole aktiivsust üles näidanud. Kes 
teab, et naabrimees võiks külaelu eda-
si arendada, arutage asja omavahel. 
Ärge unustage, et uppuja päästmine on 
uppuja oma asi, s. t kui soovite, et teie 
küla probleemid leiaksid meelepärase 
lahenduse, siis vajate kedagi, kes need 
soovid edasi arendaks ja realiseeriks. 
Selleks naiseks või meheks  saab olla 
külavanem. Külavanema töökohustus-
te ja statuudiga saate tutvuda Viimsi 
vallavalitsuse kodulehel. Kandidaati-
dest palun anda teada kas posti teel 
Viimsi vallavalitsuse aadressil või e-
posti teel (enno@viimsivv ee).

Enno Selirand,
arendusnõunik

Kodulindude 
välitingimustes 
pidamine taas lubatud
Veterinaar- ja toiduameti peadirektor 
tühistas 29. mail kodulindude välitin-
gimustes pidamise piirangud, teatas 
ameti pressiesindaja. Kodulindude sööt 
ja joogivesi tuleb aga jätkuvalt hoida 
sisetingimustes või varikatuse all, et 
vältida selle kokkupuudet metslindude-
ga.

«Kuna metslindude ränne on lõp-
pemas, lindude gripi puhangud Euroo-
pa regiooni riikides vaibumas ning 
Eestis pole seni lindude grippi diag-
noositud, on seoses riski vähenemisega 
põhjendatud siiani kehtinud ranged 
piirangud kodulindude pidamisele tü-
histada,» ütles ameti peadirektor Ago 
Pärtel. 

Veterinaar- ja toiduamet kehtestas 
piirangud kodulindude välitingimustes 
pidamisele selle aasta 15. veebruaril, 
et vältida lindude gripi kandumist 
metslindudelt kodulindudele. Lindude 
välitingimustes pidamise piirangud 
kehtestas sarnaselt Eestiga ka enamus 
Euroopa Liidu liikmesriike.

SÕNUMID

Viljandimaal Sammuli puh-
kekülas toimub 17.-20. juu-
lini perelaager, mida aitas 
korraldada Viimsi Lions 
klubi.

«40 000 krooni sai laagri tarvis kogutud 
traditsiooniliselt kahe suurürituse kau-
du – jõulueelne kuusemüük ja üle-eesti-
lise poistekoori  Kalev kevadkontsert, 
mis sedakorda toimus 13. mail Kumus,» 
selgitas LC Viimsi president Ain Süld.  

Puuetega laste suvelaagrit on 13 aas-
tat tegutsenud Viimsi Lions klubi toeta-
nud juba mitu aastat, mullu samuti 
40 000 krooniga. «Kes kuuske otsisid ja 
meie juurde tulid, teadsid, et toetavad 
ostuga valla puuetega lapsi,» rääkis ju-
hatuse liige Rein Rebane. Tema sõnul 
toetasid Viimsi lõvid algusaastatel valda-
valt üksikprojekte – kellele osteti muusi-
kariist, kellele spordivarustus jmt. Reis 
Austriasse tõi aga esiplaanile puuetega 
laste toetuse. 

«Vaatasime, kuidas seal toodi ujulas-
se suplema kõige vajalikuga varustatud 
puuetega lapsed ja otsustasime oma val-
las sedasama teha, on ju puuetega laste 
pered kõige raskemas olukorras nii ma-
teriaalses kui ka hingelises mõttes,» sõ-
nas Süld. «Nii tekkis koostöös Viimsi 
SPA-ga mõte korraldada sellised ujumis-
tunnid ka Viimsis, ning Viimsi lõvid ko-
gusid selle tarvis 25 000 krooni.» Viimas-
tel aastatel on ujumistundide korralda-
mise ja rahastamise üle võtnud vald. 
«Valla puuetega lapsed saavad koos oma 
saatjaga Viimsi SPA-s ujuda kaks korda 
nädalas,» selgitas valla sotsiaalameti ju-
hataja Reet Järv. Kolmas ujumishooaeg 
algab sügisel. 

Mullu toimus taoline suvelaager 

Käsmus, kus lapsi koos vanematega osa-
les üle poolesaja. «Igal aastal on osalis-
te arv suurenenud,» nentis MTÜ Viimsi 
Invaühing juhatuse esimees Jana 
Skripnikov. «Tänavusel kokkusaamisel 
perelaagris ootab ees suhtlemistreening 
psühholoogidega, kunstiteraapia ja mas-
saažid, paadisõidud järvel, tantsuõpetus 

onu Maido juhendamisel jpm huvita-
vat.»

Laagrisse registreerimine on küll ju-
ba lõppenud, kuid lähemat teavet tasub 
siiski küsida tel 56649571 (Kairi Tozen-
Pütsepp) või meilitsi  kairito@hot.ee

Kai Maran

Viimsi lõviklubi aitab korraldada 
valla puuetega laste perelaagrit

LC Viimsi president Ain Süld ja juhatuse liige Rein Rebane andsid juuni 
keskel  MTÜ Viimsi Invaühing juhatuse esimehele  Jana Skripnikovile 
üle annetustena kogutud 40 000 krooni. 

Viimsi vallavalitsus kutsub 
kokku Prangli saare elanike 
üldkoosoleku Prangli saare-
vanema valimiseks 18. au-
gustil 2006  algusega kell 14 
Prangli rahvamajas. 

Üldkogu on rahvastikuregistris 
oma elukoha antud saarel re-
gistreerinud hääleõiguslike isi-
kute üldkoosolek.

Vanema kandidaadiks võib olla 
iga Prangli saare aadressil re-
gistreeritud hääleõiguslik (vähe-
malt 18-aastane) isik. Vanema 
kandidaadiks ei saa esitada val-
lavalitsuse ametnikku.

Vanemaks kandideerija peab 
andma enne valimistel kandi-
deerimist vallavalitsusele kirjali-
ku nõusoleku kandideerimise 
kohta.

Vanema kandidaadid registree-
ritakse vallavalitsuses, kandi-
daatide registreerimine lõpeb 
11. augustil 2006.

Uue saarevanema volitused al-
gavad pärast praeguse vanema 
volituste lõppemist 2006. a det-
sembris. 

TEATED

MTÜ Viimsi Invaühing on tegut-
senud kaks aastat. Selle aja 
jooksul on tegeldud puuetega 

lapsi kasvatavate perede liitmisega üht-
seks tugisüsteemiks. Korraldatud on 
laagreid, õppe-, spordi-, mängu- ja pe-
repäevi, kuulatud spetsialistide loen-
guid. Seekordse valiku delfiiniteraapia 
kasuks otsustas tõsiasi, et oleme suut-
nud  vähe  pakkuda tõhusat ja asjako-
hast abi raske vaimse puudega lastele. 
Paralleelselt tavameditsiini võimaluste-
ga on delfiiniteraapiat raviks kasutatud 
juba aastaid.

Maailmas on palju teraapiakeskusi, 
kus väljaõpetatud delfiinid töötavad päe-
vast päeva arstide järelevalve all, aida-
tes eri haigusnähtudega lapsi ja täiskas-
vanuid. Delfiinide imepärane abi põhi-
neb neile omases ultrahelisagedusel võn-
gete kiirgamises, mis stimuleerivad aju 
tegevust, suurendavad selle aktiivsust 
ning vastuvõtlikkust uute oskuste oman-
damisele. See aitab parandada puuete-
ga laste liikumis-, mõtlemis- ning kõne-
võimet ning mõjub tasakaalustavalt när-
visüsteemile.

Head ravivõimalused on Krimmis 
Jevpatoria linna lähedal asuvas 
Donuzlavi raviasutuses, kus aidatakse 
autistlikke lapsi, ajuhalvatuse, Downi 
sündroomiga, häbelikke lapsi ning lap-
si, kes kannatavad voodimärgamise all. 
Teraapiat teostab rahvusvaheline delfii-
niteraapia instituut. 

MTÜ Viimsi Invaühing koostöös pal-
jude heade aitajatega soovib võimalda-
da puudega lastele osalemise delfiinite-
raapias selles raviasutuses. Kulutused 
kümnele lapsele ravil käimiseks 
Donuzlavi raviasutuses Krimmis ulatu-
vad 300 000 Eesti kroonini. Alates 
1. juulist on MTÜ Viimsi Invaühing kan-
tud tulumaksusoodustusega ühingute 
registrisse. (VT)

Invaühing kutsub toetama 
puuetega laste delfiiniteraapiat

Delfiiniteraapia on aidanud palju-
sid lapsi.

HEA INIMENE!
OOTAME SIND

HEATEGEVUSKONTSERDILE
«LOOTUS ja ARMASTUS»

VIIMSI uues KOOLIS
23. septembril kell 16

Teile esinevad
DAVE BENTON
REBECCA KONTUS
NOORKUU
NEXUS
MAIRE ELISTE LAULULAPSED
PIRET PÄÄR ja TUULE KANN
ITA-RIINA PEDANIK
MTÜ Viimsi Invaühing lapsed
BRITI TARTES
ALEKSANDER MÄEOTS
ENN KIVET

Õhtut juhivad 
CATHY TULLKVIST ja
HANNES  VÕRNO

Info kontserdi kohta 
tel 5677 1569, 505 9388

Palve Lubja küla 
elanikele

Lugupeetud külaelanikud! 
Palun hoida oma kallid ko-
duloomad oma krundi pii-
res, et loomad ei hulguks 
peremeheta mööda küla, 
ehmatades inimesi ja rik-
kudes küla rahu. 

Samuti on palve oma 
looma järelt ise koristada, 
mida nõuab ka valla hea-
korraeeskiri.

Elle Kristlepp, 
Lubja külavanem

TOETADA SAAD
annetades arveldusarvele:
a/a 221026358968 Hansapank /delfiini-
teraapia/
Tänades: MTÜ Viimsi Invaühing 

Lisateave ravivõimaluste kohta: 
•  www.dolphintherapy.ru/pricez.shtml
•  www.dolphintherapy.ru/dolphintherapy.

shtml
•  www.dolphinassistedtherapy.com

Harjumaa 2006. aasta kauni Eesti kodu 
konkursile esitas 17 omavalitsust kokku 
13 eramut või korruselamut, kümme  
maakodu ja 11 ühiskondlikku hoonet või 
ettevõtet, teatas maavalitsus. 

«Võrreldes varasemate aastatega oli 
tänavu konkursist osavõtt tagasihoidli-
kum, ehk oli see tingitud lumevaesest ja 
külmast talvest, mis pea kõigi osavõtja-
te aedadesse oma jälje jättis,» sõnas Har-
ju maavanem, maakondliku komisjoni 
esimees Värner Lootsmann. «Samas rõõ-

mustas tihedam konkurents ühiskondli-
ke objektide osas ning meeldivalt üllata-
sid ka mitmed korteriühistud.» 

Eramute ja korruselamute kategoo-
rias tunnistati võitjaks perekond 
Dobrjanski kodu Järveküla külas Rae 
vallas. Teise koha vääriliseks pidas ko-
misjon Allan Raassalu elamut Pringi kü-
las ja kolmandaks perekond Liivandi ko-
du Keila linnas.

Maakodude hulgast tunnistati võitjaks 
perekond Uustalu Kaskemäe talu Kirival-

la külas Kõue vallas. Järgnesid Ly Eesmaa 
ja Aare Kaoküla talu Padisel ning Sepa 4 
korteriühistu Kuivajõe külas  Kose vallas.

Ühiskondlike hoonete ja ettevõtete 
hulgast tunnistati parimaks Maardu kal-
mistu, millele järgnesid AS EGCC klubi-
hoone Manniva külas Jõelähtme vallas 
ning trahter Tareke Kosel. 

Maakondliku konkursi iga kategoo-
ria kolme paremat autasustatakse Harju 
maavalitsuse tänukirja ja Harjumaa ning 
kodukaunistamise ühenduse sümbooli-

kas seinaplaadiga. Lisaks esitatakse ka-
tegooriate võitjad ning Kelvingi küla kui 
2005. aasta Harjumaa ilusa küla konkur-
si võitja vabariigi presidendile autasus-
tamiseks.

Harjumaa ilusa küla heakorrakon-
kursile saavad vallad oma parima küla 
esitada veel kuni 20. juulini. Ilusa küla 
konkurss viiakse läbi Harjumaa omava-
litsuste liidu toel ja eestvedamisel ning 
tulemused tehakse teatavaks isadepäe-
vaks.

Selgusid Harjumaa kaunimad kodud
Väikefirma 
pakub tööd

KORISTAJALE
2 x nädalas 

(kolmapäeval ja 
reedel)

Tel: Helen Altküla, 
5553 0500
Aadress: 

OÜ Sambora, 
Lubja küla, 
Viimsi vald
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Vana traditsioon on taas-
elustatud ja Viimsi noored 
saanud juba ligi kümme su-
ve oma töökaid käsi valla 
heaks rakendada. 

Viimsi ÕM on aidanud korda teha teed, 
rannad ja palju teisi olulisi objekte, eral-
di märkimist väärib siin kindlasti töö 
metsa prügist puhastamisel. 

Viimsi ÕM sai alguse tööjõu vajadu-
sest ja õpilaste huvist suvel tööd teha, 
eelkõige aga valla kommunaalameti töö-
tajate Anne Talvari ja Ants Vitsuti huvist 
lastega tegelda ja neile sobilikku tööd ot-
sida. Suurt osa etendasid ka lastevane-
mad, kes otsisid oma võsukestele suveks 
kasulikku tegevust. Viimsi ÕM oli üks 
esimesi, kes lapsed valla heaks tööle ra-
kendas, üksteise järel võtsid idee üle ka 
teised vallad. Sellest aastast tuleb malev-

lastel tasuda sümboolne osavõtumaks, 
mis kulub sooja söögi pakkumiseks ja 
ürituste korraldamiseks.

Et saada terviklikku pilti maleva 
tööst, käisin külas vabaõhumuuseumis 
töötavatel noortel. Muuseumitöötaja 
Alar Mik kiitis eelnevatel aastatel tööta-
nud noori, kes võtsid muuseumi majade 
vahelt puid maha ja tegid õue prügist 
puhtaks. 

Sel suvel tuleb koht kändudest pu-
hastada ja muru niita. Seekord on abiks 
linnalapsed, kellele aiatöö on võõras, 
seega juhendab Alar neid tööriistade ka-
sutamisel ja samas «voolib» nende töö-
harjumust. Poisid panevad üles ka plat-
sipealse jaanilõkke, veel töötavad rüh-
mad rannas, Laidoneri pargis ja on abiks 
muudelgi valla heakorratöödel.

«Sel aastal on kõik kohad täis, soovi-
jatel tuleks järgmise aasta aprillis juba 
varakult registreeruda, sest huvi on 
suur,» rääkis valla heakorraspetsialist 
Anne Talvari, kes malevlaste töid aastaid 
juhendanud on. 

Selle suve töö tulemust saame näha 
sügisel, kui noortel põsed punased ja 
vald on saanud ilusamaks ja puhta-
maks.

Triinu Maran

Leiame valla 
kauni kodu 

kõrval ka selle 
vastandi 

Kodu on mu kindlus, 
kuid samas on see ka 
kõige mõnusam paik il-
ma peal (vähemalt nii 
peaks see olema).

On ka teine vanasõna: oma tuba, 
oma luba. Vaatamata kodu privaat-
susele viiakse Eestis juba aastaküm-
neid läbi kaunima kodu konkursse, 
loomulikult ka Viimsis. Nii selgita-
takse igal aastal meil ja ka üle riigi 
välja need kõige-kõige kodulikumad  
kodud. Tänu sellele inimesed näe-
vad ja oskavad edaspidi sihte sea-
da.

Elu on näidanud, et mitte kõigil 
inimestel pole ühesugune ilumeel.  
Mõnd ei häiri prahihunnik ukse kõr-
val, teisele on väga tähtis, et kõik ro-
hulibled oleksid vasakule kaldu. 
Viimsis on palju ilusaid elamisi, kuid 
on ka paiku, mis häirivad kaaskoda-
nikke ja naabreid. 

Seepärast käivitab vallavalitsus 
mitte ainult juba tuttava kauni kodu 
konkursi, vaid lisab siia ka nö ohaka 
võistluse. Viimase konkursi mõte on 
selles, et naabrid või külarahvas, ke-
da laga häirib, teevad pildi ja lähe-
tavad fotod koos aadressiga konkur-
si komisjonile.

Nominendid trükitakse esialgu 
ajalehes anonüümselt. Loodame, et 
kui maaomanik näeb, et tema käitu-
mine teisi häirib, siis saab ta asja pa-
randada. Kui ilumeel on aga lootu-
setult kaotsi läinud, siis on võimalik 
ühiselt midagi paikkonna kaunimaks 
muutmisel ikkagi ära teha. 

Tutvustan  esialgseid mõtteid, 
mida tähelepanelik lugeja saab ka 
oma poolt veel enne  reglemendi 
vastuvõtmist täiendada.

Kodukaunistamise 
konkursi reglement
Viimsi valla kauni kodu kon-
kursil saavad osaleda vaid 
Viimsi valla elanikud. Kon-
kursile saab  esitada vaid 
Viimsi valla kinnistuid.

Konkursile saab esitada 
nominente nii külavanema-
te kaudu kui ka üksikisikute 
poolt kas posti teel Viimsi 
vallavalitsuse aadressil või 
elektroonselt 
enno@viimsivv.ee

Konkursi eesmärk on 
välja selgitada aasta kau-
neim koduaed, aga ka kõige 
korratum. Kahel aastal oha-
ka (korratuima elupaiga) 
tiitli pälvinud kinnistu oma-
niku nimi ja aadress avali-
kustatakse. Esimesel korral 
avalikustatakse vaid küla, 
kus nn õis asub.

Kaunima  koduaia tiitli 
võitnu avalikustatakse kohe 
žürii otsuse selgumise järel. 
Nominentide aadressid ja 
ka nimed võivad jääda sa-
lastatuks, kui nominent on 
teinud asjakohase avalduse.

Konkurssi viiakse läbi 
aastaringselt. Komisjon 
teeb vaatlusi ja ekspert kü-
lastusi neli korda aastas, 
s. t kord igal aastaajal, ob-
jektiivsetel põhjustel ka 
vähem. Nii selgitatakse 
välja kauneim ja koledaim 
kodu.

Enno Selirand, 
arendusnõunik

Mai viimasel nädalal sõitis Viimsi 
segakoor kontsertreisile Ukrai-
na pealinna Kiievisse. Kiievis 

antud kolme kontserdi kõrval jäi koori-
rahval aega tutvuda ka linna ja kohali-
ku elu-oluga. 

Öisesse Kiievisse saabus Viimsi esin-
dus südaöö paiku. Üüratud Lasnamäe-
tüüpi eeslinnad andsid esimese mulje 
suurlinna mastaapsusest. Linn oma kol-
me miljoni elanikuga magas, et puhata 
välja järgmisel hommikul algavateks 
Kiievi päevadeks.

Kiiev laiutab Dnepri kallastel suure 
ja mitmenäolisena. Pärast linnaekskur-
siooni jäi mulje, et Kiievi vanalinn koos-
neb põhiliselt kullatud kuplitega kiriku-
test ja kloostritest, mida seal oli tõepoo-
lest igal sammul. Samas on Kiiev suure-
jooneline Ida-Euroopa pealinn miljonite 
inimeste, vägevate väljakute, laiade tä-
navate ja lugematute mälestusmärkide-
ga. Siin on ulatuslikud rohealad, samu-
ti kümnete kilomeetrite viisi 20-korruse-
lisi magalarajoone. Üle linna kõrgub 
mõõka ja kilpi hoidva naise kuju ehk 
Ema-Kodumaa, mille algselt olid rajanud 
venelased, kuid mis siis ukrainlaste poolt 
vabaduse sümbolina üle võeti. Kohalik 
giid rääkis, et mõõga ots oli kuju püsti-
tamise järel veidi lühemaks tehtud, et 
see lennukitele ette ei jääks.

Kiiev ja kogu Ukraina olid neil päe-
vil naaberriiki Poolasse visiiti tegeva uue 
paavsti auks tillukeste lipukestega ehi-
tud. Viimsi koori esinemise järel Kiievi 
Poola kirikus selgitati kahetsusega, et 
kuna paljud inimesed on paavsti tervita-
ma sõitnud, on kirikusse rahvast tulnud 
ehk vähem kui muidu. Sellegipoolest oli 

kuulajaskond kaugelt rohkearvulisem 
kui Eesti keskmisel kirikukontserdil.

Kiievi lauluväljakul esines Viimsi 
koor rahvaste galakontserdil, kus olid 
esindatud külalised nii naabermaadest 
kui ka Baltikumist ja kaugemalt. Kiievi 
päevadele kogunenud rahvaste paabelis 
peeti Viimsi koori mehi tänaval küll šot-
lasteks, küll tuldi niisama pildistama. Ke-
nad rahvariided tõmbasid pilku. Laulu-
väljaku-esinemisel õnnestus kohalikule 
lehele isegi intervjuu anda, rääkimata 
ohtratest pressifotodest. 

Ühes Kiievi koolimajas toimunud 
kontserdil ulatasid kohalikud koori diri-
gendile kingituseks suure leivapätsi tiki-
tud rätikul, traditsiooniline austusaval-
dus võõrustajatelt. Kiievi lihtinimesed 
näisid olevat sügavalt religioossed, tei-
salt lõbusad ja pidutseda armastavad. 
Loomulikult olid nii suure elanike arvu 
juures esindatud kõik kihid. Õhtustel lin-
na kulul rahvale korraldatud tänava-
kontsertidel oli ühel väljakul korraga 
koos rohkem noori kui ehk kogu Eesti 

peale kokku. Õllejoomine tänaval oli lu-
batud, hordidena mööduvad Kiievi mii-
litsad ei pööranud noorte pidutsemisele 
mingit tähelepanu. 

Kiievi kirikud olid päeval täis aktiiv-
selt palvetavaid kohalikke, naistel oli 
soovitav sisenemisel kanda rätikut. Kiie-
vi lavradesse ehk munkade uuristatud 
pühadesse koobastesse lubati ainult kor-
ralikes riietes, naistelt nõuti kindlasti 
pearäti ja pika seeliku kandmist. 
Viimsilastel läksid seelikutena käiku nii 
rätid, põlled kui kampsunid, mis aga pa-
rajasti võtta oli.

Viimsi segakoori Ukraina reis sai 
teoks tänu Ukraina Eesti seltsi küllakut-
sele, Viimsi huvikeskuse toetusele, diri-
gent Vaike Sarni väsimatule asjaaamise-
le ning kooriliikmete usinale huvile asja 
vastu. Kolmele kaalukale Kiievis antud 
kontserdile lisaks jääb reisi meenutama 
Kiievi päevadel kogetud melu ja õhtused 
kooslaulmised ööbimispaikades.

Mari Hiiemäe
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Viimsi koor lin-
na sümboli 
taustal: legendi 
järgi rajasid 
Kiievi linna 
Dnepri jõe kal-
lastele kolm 
venda. 

Kert Sarn

Viimsi koor avastas Kiievit

Õpilasmalev aitab maatööga tutvust teha.

Harjumaal iive jätkuvalt 
positiivne
Harju maavalitsuse perekonnaseisu-
osakonna andmetel registreeriti mais 
Harjumaal 105 lapse sünd, surmaak-
te koostati kokku 92.

Poisse sündis mais 63 ja tütar-
lapsi 42. Esmasündinuid oli 47, teisi 
lapsi 39, kolmandaid 14, neljandaid 
ja viiendaid kaks ning kuuendaid üks. 
Kaksikutest vennad sündisid pere tei-
se ja kolmanda lapsena.

Surmaakte koostati mais kokku 
92, suri 43 meest ja 49 naist. Õnne-
tusjuhtumi läbi suri neli ja enesetapu 
sooritas üks inimene. Lahkunute 
keskmine vanus oli 73 aastat. Mehed 
elasid keskmiselt 67-ja naised 78,5-
aastaseks. Registreeriti 18 ja  lahu-
tati seitse abielu.

2006. aasta esimese viie kuuga 
on Harjumaa juurde saanud 548 uut 
ilmakodanikku ehk üheksa last roh-
kem kui möödunud aastal samal ajal. 
Uutest ilmakodanikest on 249 tüdru-
kud ja 299 poisid. Kõige enam on 
lapsi sündinud Viimsi vallas (68 
last), Maardu linnas (51 last), Rae 
vallas (45 last) ja Harku vallas (43 
last).

Viie kuuga on Harjumaal kokku 
koostatud 484 surmaakti. Lahkunute 
keskmine vanus oli meestel 69 ja 
naistel 78 aastat.

Viimsi valla 
kultuurikalender
JUULI – AUGUST
3.-17. juulini
Raamatunäitus «Meri ja mehed»
Prangli raamatukogus
4. juulil kell 21 
Merelaulaulude kontsert 
Marko Matvere, Tõnu Kaljuste ja 
Tallinna kammerorkester 
Laidoneri mõisa pargis
14.-16. juulini  
Prangli saare päevad 
15. juulil kell 21
Tõnu Oja Andrus Kivirähki mononäi-
dendis «Aabitsakukk» 
Prangli rahvamajas
22., 23., 26., 27., 28., 29., 30. 
juulil kell 20
Jaan Krossi näidend «Vastutuule-
laev» 
Omari küünis Naissaarel
29.-30. juulil 
Viimsi esmamainimise 765. aasta-
päeva tähistamine 
29. juulil 
kell 14 aastapäevaürituste avamine 
Viimsi 750. aastapäeva mälestuskivi 
juures Pärnamäel
kell 14 matk «Viimsi 765» mälestus-
kivi juurest Viimsi vabaõhumuuseu-
misse
kella 14-19 kalapäeva üritused 
Viimsi vabaõhumuuseumis
30. juulil kell 11.30 
Pidulik vabaõhujumalateenistus ja 
kontsert Rohuneeme kabeli juures 
31. juulist 6. augustini
X vabariiklik noorte tantsijate suve-
laager 2006 Viimsi keskkoolis 
3. ja 4. augustil kell 20
Õhtud Arvo Pärdiga 
Omari küünis Naissaarel
4. augustil kell 20
5. augustil kell 15 ja 20
Vabaõhumuusikali «Kaua võib» eten-
dused Viimsi keskkooli staadionil
8., 9., 10. augustil kell 20 
Merelaulaulude kontsert 
Marko Matvere, Tõnu Kaljuste ja 
Tallinna kammerorkester  
Omari küünis Naissaarel
11. augustil kell 15
Rahvusvaheline noortepäeva tähista-
mine kinobuss Viimsi noortekeskuses
13. augustil 
Kose kunstikooli näitus Prangli rah-
vamajas
14. augustil kell 17
Knabenmusik Meersburg orkestri 
kontsert Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
26. augustil kell 17
«Kinobuss tuleb 2006» Prangli saa-
rele – Prangli rahvamajas
Info:
Ott Kask, Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator, tel 606 6866, 
e-post ott.kask@viimsivv.ee

Viimsi õpilasmalev tegutseb 
Annika Orgus (Viimsi noorte-
keskus): «Sel aastal on rohkem tä-
helepanu pööratud Viimsi õpilasma-
levlaste vaba aja sisustamisele. Rüh-
majuhid on välja pakkunud tutvumis-
õhtu, väljasõidu Lääne-Virumaale, 
disko ja lõpupeo. Lisaks kohustuslik 
loeng tööseadusandlusest. Noorte endi 
poolt tuli ettepanek minna bowlingut 
mängima ning teha jalgpalliturniir. 
Siiski eelistavad noored paljudel juh-
tudel sisustada vaba aega ise kas ko-
dus või koos sõpradega, seetõttu pole 
ka kõik plaanitu veel teoks saanud.» 
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Juuni keskel kiitis vallavoli-
kogu heaks üldplaneeringu 
teemaplaneeringu «Miljöö-
väärtuslikud alad ja rohe-
võrgustik». Valla rohevõr-
gustikku tutvustab töörüh-
ma liige maastikuarhitekt 
Tuuli Veersalu AS-st Entec.

«Rohelise võrgustiku planeerimine on 
territoriaalse planeerimise ja ruumikor-
raldamise võte, mis juhindub võrgustiku 
ideest. Võrgustiku idee rakendamine sai 
Eestis alguse juba 1960ndatel aastatel, 
mil tehti esimesed funktsionaalse 
tsoneerimise katsetused Ida-Virumaal 
põlevkivitootmisaladel. Eesti oli esimesi 
maid Euroopas, kus territooriumi pla-
neerimisega alustati. 

Viimsi valla teemaplaneeringus põ-
hineb rohevõrgustiku konstrueerimine 
EPMÜ ja AS Regio koostöös välja tööta-
tud metoodikal, mida on kasutatud ka 
maakonnaplaneeringu rohevõrgustiku 
osa koostamisel. Tavainimesele on rohe-
line võrgustik roheluse enamusega ala 
(metsad, pargid jms). 

Teemaplaneeringus eristatakse rohe-
võrgustikust rääkimisel tuumalad, tugi-
alad (äärealaks tuumalale), puhveralad 
(äärealaks tuumalale ja tugialale), ast-
melauad ja koridorid (tagavad sidususe 
ehk alade vahelise ühenduse). 

Rohelise võrgustiku toimimine tä-
hendab, et võrgustikku haaratud alad 
omavad mitte ainult esteetilist, vaid eel-
kõige ökoloogilist tähtsust. Kõige oluli-
sem on roheliste alade terviklikkus. Tee-
de ja trasside ning hoonete ehitamine 
killustab metsi ja nende ökoloogiline 
väärtus kahaneb. 

Nii nagu inimestel on nõudmisi oma 
elupaikadele, nii on see ka taime-, loo-
ma-, linnu-, putuka- ja seeneriigis. Suu-
ri loodusmassiive on alati kergem killus-
tada kui neid hiljem kokku kasvatada. 
Uute metsaalade kokkukasvatamine on 
kallis ja ei anna kunagi sama väärtust, 
mis on praegu veel Viimsi vallas olemas. 
Valla seisukoht on, et tuumaladel ja neid 
ümbritsevatel tugialadel ja astmelaua 
aladel enam uusi ehitisi ei rajata. Rohe-
koridoride alal on uute ehitiste rajamine 
võimalik piiratud tingimustel. Puhver-
alale uusi suuremahulisi tootmis- ja äri-
objekte (kontorid, ärid, teenindusotstar-
belised ehitised) ei ehitata ja olemasole-
vaid ei laiendata. 

Lisaks on teemaplaneeringus käsitle-
tud Viimsi valla olulisemaid haljastuid. 
Haljastute hulka kuuluvad näiteks aiad, 
pargid, puiesteed, haljakud, liiklushal-
jasalad, kalmistud ja muud avamaataim-
kattega alad, mis ei moodusta eraldi ro-
hevõrgustiku ala. Ka nende jaoks on tee-
maplaneeringus toodud maakasutamise 
tingimused. 

Välja selgitatud haljastute asukoha 
ja omaduste põhjal on edaspidi võima-
lik detailsemate planeeringute ja projek-
tide tasemel taastada katkenud haljastu-

tevahelisi seoseid, siduda rohealad kerg-
liiklusteedega ning mänguväljakutega. 
Seejuures on oluline, et haljasalad olek-
sid elanikele kergesti kättesaadavad s.t, 
et oleks tagatud juurdepääsuteed. Juur-
depääsuteed peavad võimaldama ohu-

tut liiklemist eelkõige jalakäijaid arves-
tades, sest lapsed lähevad mänguvälja-
kule sageli üksi. 

Teemaplaneering algatati 2004. aas-
tal ja see on läbinud kaks avalikku aru-
telu. Selle koostamise jooksul on koos 

käinud töörühm, kus kõik ettepanekud 
on läbi arutatud. Töörühma töö tulemu-
sena on täpsustatud alade valikut ja 
koostatud kasutustingimused.»

Vald määratles ulatuslikud rohealad

Mäeväli Orelitöökoda OÜ paigal-
das 21. juunil Viimsi Püha 
Jaakobi kiriku torni kaks Hol-

landis valatud pronkskella. Suurem, ligi 
600-kilone Memento Mori (ära unusta 
surma) on valatud mereohvrite mäles-
tuseks, väiksem, ligi 200-kilone Memen-
to Vivere (pea meeles – elada tuleb) tä-
nuks pääsemise eest. 

Memento Mori kutsub inimest mõõt-
ma oma elu rahva elu ja ajaloo taustal 
ning meenutab, et iga kellalöögiga lühe-
neb igaühe maapealne elu. Kui Memen-
to Mori rõhutab maiste naudingute, saa-
vutuste ja luksuse tühisust ja mööduvust 
ning kutsub koondama mõtteid igavese-
le elule, siis Memento Vivere kutsub ini-

mesi üles mitte keelduma elu pakutava-
test rõõmudest. 

Kellad on varustatud Ringman OY 
valmistatud löögimehhanismide ja digi-
taalse automaatikaga, kuhu on salvesta-
tud 15 eri programmi, mis helistavad 
kelli eri intervallidega ning kindlatel nä-
dalapäevadel ja kellaaegadel. 

Kellade soetamise tegi võimalikuks 
Galvex Estonia AS helde annetus. Kella-
mängude esmaettekanne toimus  23. 
juunil, kolm aastat pärast kiriku nurga-
kivi panekut. 

Vello Vallaste,
Viimsi Jaakobi Kiriku Ehitamise SA 

nõukogu esimees

SÕNUMID

Teemaplaneeringu ettepanek – kaart seisuga 13.06.2006.

Mäeväli Orelitöökoda OÜ 
paigaldas Viimsi Püha Jaakobi kiriku 

torni kaks pronkskella

Eesti Raadio esitles 
uut heliplaati «Valik 
Meelejahutaja 
kullafondist» 
Tegemist on Eesti Raadio 80. aasta-
päeva CD-sarjas ilmuva kolmanda 
plaadiga, selgitas CD produtsent An-
neli Milistver. «Valik Meelejahutaja 
kullafondist» sisaldab naljalugusid 
aastatest 1975-1986. Kogumiku koos-
tas Priit Aimla, kes seadis eesmärgiks 
tuua välja palju eriilmelisi lugusid ning 
pakkuda võimalikult suurt hulka näit-
lejahääli. 

Nalju esitavad Helle-Reet Hele-
nurm, Einari Koppel, Eino Baskin, Ita 
Ever, Ines Aru, Enn Klooren, Tõnu 
Aav, Ago Saller, Jaanus Orgulas, Alf-
red Mering, Jüri Aarma, Kaarel 
Kilvet, Jüri Krjukov, Anne Paluver, Ju-
han Viiding, Urmas Kibuspuu, Tõnu 
Oja, Helene Vannari, Tõnu Kark, Ester 
Pajusoo, Silvia Laidla, Luule 
Komissarov, Guido Kangur ja Ene Jär-
vis. «Meelejahutaja» oli Eesti Raadio 
meelelahutussaadete toimetuse 
(RAMETO) hittsaade läbi paljude aas-
tate. Saate avalikud lindistused olid 
alati publiku- ning naljarohked. Osalt 
ilmselt seetõttu, et paljusid lindistusel 
kõlanud lugusid polnud segaste aegade 
tõttu võimalik hiljem saates kuulata. 

Rakendub kange 
alkoholi maksumärk 
1. juulil raken-
dub kange alko-
holi maksu-
märk, mille 
eesmärk on 
luua tarbijatele 
võimalus erista-
da legaalset al-
koholi mittele-
gaalsest ja vä-
listada salaal-
koholi müük 
seaduslikus 
müügivõrgus, 
teatas maksu- 
ja tolliamet. 

Alkoholi 
müügiga tegelevatel ettevõtjatel palub 
maksuhaldur tähele panna, et maksu-
märgistamata alkoholi on lubatud 
müüa 30. septembrini. Maksumärk on 
20 mm läbimõõduga erilistele 
turvaõuetele vastav hologramm-klee-
bis, mille keskel on kujutatud Eesti 
kaarti ja selle all riigi vappi. 

Maksumärke väljastab maksu- ja 
tolliamet aadressil Lõkke 5, Tallinn. 
Eestis saab alkoholi maksumärgistada 
aktsiisilaos, tollilaos ja registreeritud 
kaupleja tegevuskohas. Samuti saab 
alkoholi maksumärgistada teises liik-
mesriigis ja ühendusevälises riigis. 

Lisainfot maksumärkide kohta 
saab maksu- ja tolliameti kodulehelt 
www.emta.ee/maksumark ja paketipõ-
hise hinnaga infotelefonilt 
8 800 817.

MLA Viimsi Lasteaiad 
kuulutab välja konkursi 
järgmiste ametikohtade 
täitmiseks: 

ÕPETAJA ABI – 
MAJAPERENAINE 
kaherühmalises Püünsi las-
teaias

KOKK 
neljarühmalises Pargi laste-
aias

ÕPETAJA, ÕPETAJA ABI 
ja KÖÖGI ABITÖÖLINE 
Viimsi lasteaias Piilupesa 
 
Avaldus koos cv-ga palume 
esitada juunikuu jooksul:
MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 
74001 Viimsi vald
la.piilupesa@mail.ee
www.viimsilasteaiad.ee
Info tel 6066932 (sekretär)

Toomas Mäeväli alustab kellade paigaldamist.
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Selleks, et kokku koguda paikkonna 
kultuurikilde, tuleb minna sügavu-
ti, mõnikord aga läbida pikki vahe-

maid. Maikuu viimasesse nädalasse ja 
juuni esimestesse päevadesse (25. maist  
2. juunini) mahtus üks tore ettevõtmine, 
mis pakkus palju elamusi ja ka üllatusi.

Plaanisime Mallorcale sõitu üle aas-
ta, et külastada Naissaarelt pärit kunst-
nik-kirjanik Erik Schmidti, tutvuda tema 
loomepärandi ning perekonnaarhiiviga. 
Sellel reisil oli meid kolm: kunstiekspert 
Ants Juske ning Viimsi Muuseumide töö-
tajad Enna Sirkel ja Alar Mik. 

25. mail kell 16.20 lahkusime kallist 
kodust teele Hispaania poole erilise sõi-
duärevuse ja muredeta, kaasas mini-
maalne reisipagas  tehnikaga: videokaa-
mera, diktofon ja fotoaparaat. 

Mallorca on Euroopas sama mis 
Kariibid Ameerikas 

Mallorcale saabudes oli kõik nagu 
unistustes. Meid ootas ees palmipuude-
ga päikeseline lõunamaine saar. Lennu-
jaamast viis buss otse hotelli ette. Meie 
peatuspaigaks sai Palma Nova linn. Ho-
tellis kohanenud, läksime mõne aja möö-
dudes linna uudistama. Paariminutise ja-
lutuskäigu kaugusel hotellist ootas Vahe-
mere kuum liivarand. Puhtusest läikivat 
rannapromenaadi palistasid külluslikult 
õitsvad puud ja põõsad, mõnusad koh-
vikud ning turistide jaoks seatud kaup-
lused. Linn vaimustas oma iluga – arhi-
tektuur, loodus ja soojus. Sajanditevanu-
sed väikesed luukidega Hispaania ma-
jad, eksootiliste terrassaedadega villad 
vaheldumisi uusehitiste – hotellidega – 
paiknesid häirimatult üksteise kõrval. 
Kusagil ei tungelnud inimesi, kuulda oli 
peamiselt inglise keelt. 

Jõudsime tagasi parasjagu õhtusöö-
gi ajaks. Meid ootas ees rikkalik, kuid üs-
na tavaline Euroopa köök. Kõik oli orien-
teeritud Euroopa turistidele. Rootsi 
lauast sai igaüks võtta endale meelepä-
rast rooga. Hakkasime valmistuma järg-
mise päeva kohtumiseks Erik Schmidti-
ga: Alar vaatas, et videokaamera töö-
taks, Ants luges Einar Sandeni kirjutatud 
Erik Schmidti biograafiat. 

Kuna meie sõidu eesmärgiks ei olnud 
turismireis, siis palju me muidugi saarel 
ringi ei sõitnud, kuid üht-teist huvitavat 

nägime küll. Viibisime Mallorcal ühte-
kokku kuus täispikka päeva ja kahel päe-
val jõudsime saare pealinnagi vaadata. 
On öeldud, et Mallorca on Euroopas sa-
ma mis Kariibid Ameerikas. Saar oma 
käänuliste lahesoppidega pakub ideaal-
set kaitset laevadele, mägedes paikne-
vad looduslikud koopad parimat paika 
röövsaagi peitmiseks. Piraatide kullaga 
on üles ehitatud enamik vanu Mallorca 
linnu nagu Valdemossa, Pollenca, 
Alcudia, Soller ning loomulikult pealinn 
Palma. 

Tavaliselt tuuakse igas turismipros-
pektis välja saare mitmekesine loodus, 
kus türkiissinise veega liivased lahesopid 
vahelduvad tasaste liivarandadega ja 
männimetsaga kaetud mäenõlvadega 
jmt. Meil ei tulnud pettuda, sest just nii 
see oligi. Kasvav turism sai alguse Mal-
lorcal umbes 1905. aastal. Juba 1931. a 
viibis Mallorcal  43 000 turisti, 1965. 
aastaks oli saarele rajatud 1400 hotelli. 
Mallorca kliima ja loodus soosivad igati 
rannaturismi ning 70ndateks aastateks 
kujunes saar Euroopa populaarseimaks 
kuurordiks. Praegu võõrustab saar aas-
tas kuni 9 miljonit turisti ning annab li-
gi kolmandiku Hispaania valuutatulu-
dest.

Saare väärikast ajaloost ja kultuurist 
kõnelevad arvukad kindlused, kirikud, 
lossid ning muuseumid. Teadaolevalt oli 
saar asustatud juba 123. a e Kr. Mallor-
ca vallutasid II saj roomlased, kes raja-
sid ka Palma linna. Kuuenda sajandi kes-
kel sai saarest Bütsantsi impeeriumi üks 
osa. Kaheksanda sajandi lõpus valluta-
sid Mallorca araablased ning kogu 
Baleaari saarestik sai Cordoba kalifaadi 
suveräänseks osaks. Araablaste valitse-
misaeg kujunes saare hiilgeajaks, aeg-
ajalt tekitasid probleeme ainult piraati-
de rünnakud. Neljateistkümnendast sa-
jandist on Baleaari saarte ajalugu seotud 
Hispaaniaga, jagades kõiki poliitilisi ja 
majanduslikke nüansse kuni tänapäeva-
ni.

Palma de Mallorca
Kuidas ühest kohast teise jõuda, sel-

les osas tegime valiku juba Tallinnas. 
Rentisime kohapeal väikese sõiduauto, 
mis osutus saarel liikumiseks ka hädava-
jalikuks. Kolmandal reisipäeval, püha-

päeval, saime mahti tutvuda saare pea-
linnaga. Meie hotell paiknes umbes 15 
km kaugusel Palma de Mallorcast. Sõit 
pealinna kulges piki mere kallast. Vahel-
dumisi haaras pilk autoaknast hotellide 
lõputut rida ning elumaju. 

Meist möödus Palma jahisadam – ti-
hedalt täiskiilutud üliluksuslike jahtide 
ja kaatritega. Kiirteel, autoaknast välja 
vaadates ning ümbrust imetledes jäid sil-
ma mägede taustal päikesest pruunid ro-
healad ning väikeste valgeks lubjatud või 
kollakast, roosakast liivakivist majadega 
külad. 

Nii jõudsimegi sujuvalt ülemaailm-
sesse turismikeskusesse, Kuldsesse linna, 
nagu poeet Ruben Dario seda ühes oma 
poeemis nimetas. Õdusa vanalinna väi-
kesi väljakuid ümbritsevad pärjana poe-
kesed ning kohvikud ja kallid restoranid. 
Puudu ei tule haljasaladest ja õitsvate 
puudega parkidest. Linna vaatamisväär-
suste hulka kuuluvad Bellveri kindlus, 
vanalinnas paiknev gooti katedraal 
(Catedral o la Seu), Almudaina palee 
jpm. 

Meie esimeseks sihiks oli katedraal, 
mida tänu selle kõrgetele tornidele pol-
nud raske leida. Kitsastel ja käänulistel 
tänavatel teel katedraali juurde põikasi-
me sisse väiksemasse barokk-stiilis kiri-
kusse, mis oma varjulise siseõuega jättis 
erilise mulje. Väikesi kirikuid leidus seal 
pea igal tänavanurgal.

Majesteetlik keskaegne katedraal, 
mida ehitati 13. sajandist 16. sajandini, 
on muutunud linna sümboliks. 121 m pi-
kas ja 55 m laias mõjuvõimsas ehitises 
on esindatud mitmed arhitektuuristiilid, 

kuid kõige enam annab ilmet gooti stiil. 
Kiriku fassaadi roosaken (diameetriga 
11,75 m) on maailma suurimaid. Inter-
jööris tekitavad võlvide ja sammastiku 
graatsia ning mitmed vitraažid oma eri-
lise valguse ja varju mänguga müstilise 
elamuse. 20. sajandi algul juhatas kated-
raali restaureerimist maailmakuulus his-
paania arhitekt Antonio Gaudi (1852-
1926). Tema iseloomulik lähenemine 
hoonele kui skulptuurile väljendus ka 
selle – ühe ilusama gooti kiriku restau-
reerimises.  

Kunstielamusi jätkus Palmas veelgi
Katedraalist siirdusime Almudaina 

paleesse, mis on nii muuseum kui ka ku-
ningate residents. Palee koos ümber-
kaudsete aladega moodustab osakese 
Palma vanalinnast ja sellest kindlusest 
avanevad kaunid vaated Palma lahele. 
Muljet avaldas 1310. a paleesse ehitatud 
Püha Anna kabel, suur ja luksuslik ku-
ninganna raamatukogu vaatega merele, 
mitmete saalide seinu kaunistavad võit-
lusstseenidega suured gobeläänid jm. 
Alati leitakse reisil midagi, mis ei kuulu 
planeeritud kavasse või avastatakse ko-
hapeal. Nii oli ka meiega. Enne reisi ei 
teadnud meist keegi arvata, et näeme 
maailmakuulsate kunstnike töid. Seda 
suurem oli rõõm, kui avastasime Palmas 
muuseumid, kus võisime oma silmaga 
näha maailma kuulsaima sürrealisti Sal-
vador Dali graafikat, muuseumi õuel 
impressionistliku skulptuuri rajaja 
Auguste Rodini ja inglise kujuri Henry 
Moore´i teoseid. 

Kunstielamust täiendasid moodsa 
kunsti muuseumis nähtud sürrealist 
Joan Miró tööd. Kunstnik elas saarel 43 
aastat ning seal sündisid tema kõige ra-
dikaalsemad ideed. Pablo Picasso nimi 
ei vaja pikemat tutvustamist. Tema to-
hutust produktsioonist oli esindatud ke-
raamika ja graafika. Belgia päritolu maa-
likunstniku René Magritte´i üks võluvaid 
töid «Sinine naine», Kiefferi jt ekspres-
sionistide teosed. Vaimustav kunstiela-
mus!

Moodne turism
Mallorca ööelu ja seiklusi me otsima 

ei läinud, seega mõned tunnid enne ma-
gamaminekut veetsime aega hotellis. 

Hotelli õuel oli kena bassein ja väike 
baar, kus turistid soojadel õhtutel istusid 
ja mõnulesid. Paljud päevitasidki terve 
päeva õues ja kastsid end aeg-ajalt bas-
seinis, kuigi rand oli paari minuti jalu-
tuskäigu kaugusel. Põhiliselt kostis lõbu-
sat inglisekeelset jutuvada, kuid hotelli 
seltskond oli väga kirju – rootslased, 
sakslased, aga oli ka soomlasi jt rahvus-
test külastajaid. Selles rikaste pensionä-
ride, ja kui kasutada oma reisikaaslase 
väljendust, nn sumomaadlejate seltskon-
nas mõjusime kolmekesi pisut ebamai-
selt – veidi kahvatute ja kõhnade tulnu-
katena.

Ei saa mööda ka asjaolust, et hotelli 
baarides olid kõik joogid klientidele ta-
suta, alates konjakitest ja lõpetades vei-
ni ning eriliselt maitsva magusa apelsi-
nimahlaga. Kokteile võis tellida kõige 
parema äranägemise ja isikliku maitse 
järgi. Ants oli nii üllatunud, et küsis 
baarmanilt kaks korda, kas see on ikka 
tõsi, et tasuta saab. Jõudeelu on üsna 
kummaline nähtus – kõige eest on hoo-
litsetud, kuid midagi nagu puudub. Vaa-
tamata mitmekäigulisele päevamenüüle 
ja mitmetele lõbustustele vaevas mehi 
viimastel õhtutel koduigatsus. Ants oli 
meist kõige suurem suhtleja, kes ühe või 
teise külastajaga vahel juttu ajas. Minu 
ja Alari suhtlus  piirdus sellel reisil, vä-
hemalt hotellis viibides, viimasel õhtul 
mustkunstniku showga, kus me mõle-
mad juhuse tahtel kaasa mängisime. Ni-
melt sattusime esimesse ritta istuma ja 
mustkunstnik palus esmalt mind ühes 
numbris kaasa teha ning seejärel oli Ala-
ri kord. Nalja sai seal palju, igatahes 
kumbagi laval kasti ei topitud ja pooleks 
ei saetud. 

Reedel, 2. juunil lahkusime saarelt 
ning kojusõit möödus kiiresti. Nägema-
ta jäi muidugi palju – põnevad koopad  
ja kloostrid, mägikülad, kas või 
Valldemossa – 1399. a rajatud kuulsa La 
Cartuja kloostri asupaik, kus helilooja 
Frederick Chopin ja kirjanik George 
Sand 1838-1839 talve veetsid. Kui meid 
poleks tabanud saarel ootamatult Euroo-
pa üldine külmalaine – kokku oli kolm 
päikeselist sooja ilma, teistel päevadel 
ainult umbes  + 18 kraadi, siis oleks see 
reis kui muinasjutt paradiisisaarest. 

Enna Sirkel

Reisikiri Mallorcalt 
MALLORCA SAAR

Mallorca on Baleaari saarestiku neljast 
saarest suurim, laius ida-lääne suunas 
100 km ja põhja-lõuna suunas 75 km. 
Saar on üks Hispaania iseseisvatest re-
gioonidest, mida juhib oma parlament. 
Saare pindala on 3640 m2 ning rahva-
arv ületab Tallinna oma. Mallorca pakub 
suvitamiseks suurepäraseid võimalusi – 
imeilusaid liivaseid supelrandu, kauneid 
vaateid ja hulgaliselt vaatamisväärsusi. 

Teisipäeva õhtul leidis Viim-
si huvikeskuses aset järje-
kordne loominguline koos-
olek. Käimas on vabariikli-
ku noorte tantsijate ja laul-
jate suvelaagri ettevalmis-
tused.

Suvelaagri lõpptulemusena augusti alul 
etenduv omaloominguline vabaõhumuu-
sikal «Kaua võib» nõuab pikka etteval-
mistust. Tantsijaid-lauljaid on laagrisse 
registreerunud paljudest Eesti paikadest, 
kaugeimad muusikalis osalejad tulevad 
suvel laagrisse Ameerikast. 

Lavastaja Rünno Karna ja Madli 
Miller, kes kehastab muusikalis naispea-
osatäitjat Helenit, arutavad üht stseeni. 
«Sinu pross varastatakse ära ja siis sa 
avastad, et pross on kadunud ja pahan-
dad Jaaniga,» selgitab Rünno. «Kohe, kui 
kaob, kohe avastad.» Madli kuulab hoo-
lega ja küsib: «Nii ruttu?». Maido tahab, 
et teksti oleks vähem ja kõik läheks rut-
tu-ruttu, torkab muusika autor Kalle Erm 
vahele, ja tantsujuht Maido Saar hakkab 
naerma.

Peaosatäitja on Viimsi neiu 
Hollandist

Madli ütleb, et juba paar aastat elab 
ta abikaasaga Hollandi linnas Haarlemis, 
on suve lõpul kaheaastaseks saava Joosu 
ema ja laulab kohalikus trupis. «Tege-
mist on KOMOSe laadse trupiga, kes ju-
ba kümme aastat lavastab muusikale ja 

annab etendusi,» selgitab ta ja avaldab 
heameelt,  et leidis võimaluse Viimsist 
kaasa saadud lauluigatsusele rakendust 
leida. Trupp laulab hollandi keeles, nii 
on Madli õppinud ära hollandi keele ja 
riigieksam seisab peagi ees. 

Esimest korda esines Madli Viimsi 
kooliteatris muusikalis «Helisev muusi-
ka», aga mitte laulja, vaid muusikakoo-
li õpilasena hoopis orkestris viiulit män-
gides. «Mary Poppinsi» etenduses olin 
juba lauljana laval. KOMOSe ajal lõin 
kaasa paroodias «Cats», siis tulid «Deja 
vu», «Charlie Brown» ja viimane, milles 
kaasa tegin, oli «ByeBye Birdie»,» loet-
leb ta. 

Võimaluse üle osaleda taas 
komoslaste tegemistes on Madli väga õn-
nelik, nii väga on ta siinse sõpruskonna 
järele igatsenud. «Ma pole selle peale, et 
võiksin taas siin laulda, mõeldagi julge-
nud,» ohkab ta rõõmsalt ja planeerib ko-
gu perega suvelaagri ajaks Viimsisse tul-
la. «Abikaasa ei saa sõnadest küll mida-
gi aru, aga ta rõõmustab väga minu üle 
ja lubas etendust vaatama tulla,» räägib 
Madli.

Helen, keda Madli kehastama hak-
kab, noorele naisele endale veel väga 
tuttav pole. «Tean, et ta on lihtne ja sü-
damlik eesti tüdruk, see käib ka minu 
kohta. Ning see, et ta on positiivne tege-
laskuju, ka see on minu moodi,» arvab 
ta. «Ma pole siin mitte sellepärast, et 
mind kutsuti peaossa, vaid sellepärast, 
et mulle meeldib punt, kellega koos 
etendust tehakse, ning see, et tegemist 
on loominguliselt ise tehtud muusikaga. 
See on minu jaoks kutse. Ükskõik, kas 
tegemist on pea- või kõrvalosaga, osaga 
koorist... juba see, et mind siia kutsuti, 

on mulle kingitus,» räägib Madli. «See 
trupp siin on minu sõbrad, kelle järele 
ma seal kaugel tohutult igatsenud olen, 
kogu minu senine teadlik elu.»

Kaugeimad laagrilised Ameerikast
Kümnenda suvelaagri korraldaja ja 

muusikali koreograaf Maido Saar on te-
gusalt meelestatud ja muusikali tantsu-
joonised hakkavad mõttes valmis saama. 
«Kalle on loonud muusika, väga raske 
muusika, seal on rütmimängu ja vahel-
dust,» mõtiskleb Maido ja avaldab loo-
tust, et tantsurühmad, kes tavapäraselt 
on harjunud rahvaviisidega, suudavad 
omandada ka muusikalirütmid. «Kui me 
«Taevase põrguga» hakkama saime, küll 
saame ka sellega,» muheleb ta optimist-
likult ja lisab, et Viimsis loodud viisid ei 
jää vaid ühekordseks ettevõtmiseks. «Vä-
ga palju kasutatakse Kalle loodud Torni-
kella muusikat, mina kasutasin neid lu-
gusid Pärnus Mattiiseni muusikalis «Väi-
ke merineitsi».»

Maido sõnul seab vabaõhuetendus 
tantsudele omad nõudmised. «Vaba-
õhuetendus annab suure liikumisruu-
mi ja nõuab efekte,» selgitab ta. Põhi-
osa tantsudest õpitakse suvelaagris, ent 
tulemas on ka kaks tantsulaagrit, kus 
pannakse maha muusikali koreograafi-
line tekst. 

«Ajalugu näitab, et kindlasti on neid 
tantse, mille omandamine jääb muusi-
kalilaagrisse. Aga siis on tants värskem, 
sünnib kohapeal teiste ees ja koostöös 
kaaslastega. Ja kuna tegemist on näite-
mänguga, ei saa tegelasi lahterdada laul-
jateks ja tantsijateks. Tantsijad ka näitle-
vad ja lauljad tantsivad.» 

Tantsijaid on muusikali tulemas üle 

kahesaja, kuuenda klassi lastest kuni ka-
hekümne viie aastaste noorteni. Kauge-
mad eestlased sõidavad kohale Ameeri-
kast Portlandist, aga ka Põlvast, Võrust, 
Saaremaalt, Märjamaalt, Pärnust, Tar-
tust, Paidest, palju huvilisi tuleb Harju-
maalt ja Tallinnast.

Veel pole hilja 
muusikaliperega liituda

«Materjal selle etenduse tegemiseks 
on Rünnol väga hea. Muusikal on pide-
vas valmimises, ent tõotab tulla noorte-
pärane, haarav ja meeldejääv lugu. Ju-
ba muusika annab noortepärasuse, see 
on hästi kaasaaegne,» mõtiskleb Maido 
rahulolevalt.

«Noored, kes veel tahaksid meiega 
kaasa lüüa, võivad ja saavad seda teha,» 
julgustab Maido muusikalihuvilisi Viim-
si huvikeskuse rahvaga ühendust võtma. 

Võib registreeruda üksi või sõpradega, 
igaüks, kes tahab tulla, on teretulnud. 
Oluline on soov end nädal aega loomin-
gulisele protsessile pühendada. Maido 
ütleb, et lisaks raskele, ent suurepärast 
lõpptulemust ennustavale tööle tantsu-
de-laulude õppimisel on laagrilistele õh-
tused ettevõtmised, võistlused ja kõik 
muu, mis laagrielu meeldejäävaks teeb.

«Selle nädalaga peaks rahvas hästi 
ühtehoidvaks pereks kasvama,» meenu-
tab Maido eelmiste suvelaagrite lõpuhet-
kedel valatud pisaraid ja sõpruskondi, 
kes tõotavad uuesti laagrites kohtuda. 
«Tantsija saab siit kätte väga huvitava 
originaalse repertuaari, samuti väärib 
laagrielu tulemist, kuigi proovid nõua-
vad tõsist tööd. Lõpptulemuseks on muu-
sikal «Kaua võib», ent laagrit ennast tu-
leb võtta kui loominguliseks pereks ku-
junemist,» iseloomustab ta laagriliste 
koostöös tekkivat sünergiat.

Nädal aega tõsist tööd
Proovid juulikuu viimastel ja  augus-

tikuu esimestel päevadel kestavad hom-
mikust kuni kella üheteistkümneni õh-
tul. Et proovide toimumise ja muusikali 
etendumise paik on staadion, mille lähe-
duses asuvad elumajad, palub loomin-
guline kollektiiv Viimsi elanikelt mõist-
vat suhtumist ja positiivset huvi toimu-
va vastu. 

«Nädal aega on terve Viimsi keskkoo-
li ümbrus möllu ja tralli täis, aga seda on 
ainult nädal ja me teeme tõsist tööd, mil-
le tulemust ootame vaatama,» ütleb Mai-
do. Rünno klõbistab pisut arvutil ja loo-
minguline kollektiiv koguneb muusikali 
reklaamplakati kavandit vaatama.

«Kaua võib» valmimiseni on jäänud 
pisut vähem kui kaks kuud.

Regina Lilleorg

«Kaua võib» pole enam kaugel 
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Kohtumine eestlasest maa-
likunstniku ja kirjaniku 
Erik Heino Schmidtiga te-
ma kodusaarel Mallorcal oli 
meeldejääv ja  kauaoodatud 
sündmus. 

Kuid pöördume ajas tagasi... Kui me Alar 
Mikuga mõni aasta tagasi Viimsi Muu-
seumide fonde korrastasime, leidsime ju-
huslikult ühest mapist paar laevavisan-
dit. Vaatasime kunstniku esialgu mitte-
midagiütlevaid initsiaale ning lõpuks sel-
gitasime välja, et tegemist on väliseesti 
kunstniku Erik Schmidtiga. Meenus 
kunstniku paar meremaali, mida olin 
näinud meremuuseumis.

Naissaarelt pärit Erik Schmidti näol 
on tegemist väga mitmekülgsete huvide 
ja annetega isiksusega, kes valdab palju-
sid võõrkeeli, on kirjutanud raamatuid 
ja maalinud pilte. 1987. aastal külastas 
E. Schmidt pärast pikki aastaid kodu-
maalt eemalolekut Eestit. Seejärel on ta 
siin käinud mitmeid kordi ning 1993. a 
jõudis ta president Lennart Meri külali-
sena ka Naissaarele. See oli talle isikliku 
tähendusega suursündmus, kuid sama 
oluline oli see ka kodumaal elavatele 
eestlastele. 2005. a augustis kohtusid 
Erik Schmidtiga Viimsi koduloomuuseu-
mi ning Viimsi Kultuuriloo Seltsi (loodi 
detsembris 2004) inimesed. Sellel koh-
tumisel langetas ta tähtsa otsuse – kin-
kida oma väärtuslik kunstikogu ja pere-
konna arhiiv Viimsi Muuseumidele.

Kunstniku ateljees
Mallorcal kohtusime E. Schmidti ja 

tema abikaasaga Palma Nova Palace ho-
tellis. 

Sõit kunstniku juurde kulges teejuhi 
turvalise õpetuse kohaselt, kuni jõudsi-
me ülikitsale külavaheteele, mis viis 
meid kena, ligi 300 aasta vanuse maja 
õue. Sisenesime aukartust äratavasse 
hoonesse, mis pakkus meeldivat jahe-
dust põletava päikese eest. Alumise kor-
ruse viies ruumis kaunistasid seinu 
kunstniku oma maalid. E. Schmidt juha-
tas meid edasi teisele korrusele, kus 
paiknes suurte akendega valgusküllane 
hubane ateljee. Peaaegu toa keskel sei-
sis molbertil veel lõpetamata maal, sei-
na ääres riiulitel paistsid raamatud ja 
kaustad. Varsti võtsime diivanil istet ning 
kunstnik hakkas rääkima oma elust ja 
loomingust, vahepeal tutvusime kausta-
de sisuga – tema perekonna arhiiviga. 

E. Schmidt oli uhke, et on suutnud 
end elatada oma kunstist. Ta meenutas, 
kuidas alustas oma kunstnikuteed – 
õpinguid Pariisi kunstiakadeemias École 
Supérieure de Beaux Arts’is. Naissaare 
poisina Pariisi tulles ahmis ta ennekõike 

vanade meistrite töid ja hakkas sageli 
Louvre´d külastades vanu meistreid ko-
peerima. 

Ta tahtis leida tõsist ja väärtuslikku 
neid jäljendades ja nende tehnikat au 
sisse tõstes. Vastandina õhulisele ja ker-
gele impressionistlikule visioonile väär-
tustab kunstnik vanade hollandi, itaalia 
jt meistrite tumedamat koloriiti ja maa-
lijameisterlikkust. Erik Schmidt rõhutas, 
et selline kunst peab igavikule vastu. Pil-
di teostusega nähti vaeva, kogeti inspi-
ratsiooni ja loomerõõmu. Võib-olla avas-
tas ta iseendas renessansiaja inimese – 
mitmekülgselt tegutseva isiksuse, kes 
väärtustab käsitööd ja ehedat elutunne-
tust. 

Schmidt otsib seda olulist inimeste 
elulaadist, pärimuskultuurist, mis läbi te-
ma isikupärase vaateprisma vaatajani 
jõuab. Tema töödes on jõuline väljendus-
viis läbivaks kunstikeeleks. Eredad rah-
vatüübid on omakultuuri väljendused 
originaalsel moel. Vestlused kunstniku-
ga ja maalide vaatamine kujunes oma-
moodi reisiks läbi vana maailma, otse-
kui renessansi-tänapäeva inimese silma-
de läbi.  

Päevad möödusid kohtumistes juba 
tuttavaks saanud majas. Nendel külas-
käikudel pöördusime mitmeid kordi te-

ma maalitehnika juurde. Jutuajamistest 
selgus, et kunstnik on leidnud endale so-
biva tehnika juba noores eas. Ta ise ni-
metas seda Rubensi tehnikaks. Ta mõ-
tiskles tihti Leonardo da Vinci sõnade 
üle, kes käskis oma õpilastel segada vär-
ve kuus aastat ja siis proovida  erinevaid 
varjundeid, nii et nahk, juuksed, rõivad 
– kõik tunduks ehtne. Järgmised kuus 
aastat tuli edasi maalida meistri õpetu-
se järgi. 

Kas kõik on siiski nii kerge – vaada-
ta vanameistrite töid ja siis lihtsalt jäljen-
dada? Nii paljastus ühel päeval Erikule, 
et ta oli alles poolel teel värvisegude õi-
ges koostamises. Ta uuris veelgi 
Rembrandti, Vermeeri  jt meistrite tehni-
kaid. Alles paljude värvide ja vaikudega 
tehtud katsetuste tulemusena leidis ta 
lõpuks õiged värvikooslused. Erik 
Schmidt näitas meile kahte väikest pot-
ti, millest ühes oli tume, peaaegu must-
jas õli ja teises kuldkollaks segu. «Must 
õli ei saa koltuda ja tumeneda, kuna ta 
on juba must,» rääkis Erik Schmidt. «Sa-
mas soodustab see koostisosa maali pa-
remat kuivamist.» Nii kasutas ta seda 
omapärast segu – musta õli vaiguga 
koos. Puhtad rohelised, sinised, punased 
värvid hakkasid lausa elama, kui ta ühest 
purgikesest segu lõuendile kandis. 

Schmidti töid näevad varsti kõik 
viimsilased

Meie kunstihuvilised rõõmustavad 
kindlasti, kui nad paari aasta pärast 
Viimsis Erik Schmidti töid näha saavad. 
India, Maroko, Araabia ja Hispaania ko-
loriitsetele tüüpidele lisanduvad mitmed 
maastikumotiivid, ka Eestimaa eri pai-
gad. See kõik kokku meenutab põnevat 
reisipäevikut, kus on palju väikesi jutus-
tusi inimestest ja maailmast, mis täna-
päeva teabemürale vastanduvad. Kind-
lasti lisandub huvitavat dokumentaalset 
materjali Alar Miku videofilmilt, mis 
maalide nautimise ja kunstniku mitme-
külgse isiksuse vaatajale lähemale 
toob.

Meie hüvastijätt kunstniku ja tema 
abikaasaga oli meeldiv ja sõbralik. Lah-
kusime teadmisega, et varsti näeme te-
ma maale Viimsi Muuseumides. Selleks 
tuleb aga veel pingutada, välja ehitada 
koduloomuuseumi pööning, kuhu kavat-
seme tema maalinäituse välja panna. 

Enna Sirkel

Kunstnik Erik Schmidt – Naissaarelt pärit 
maailmakodanik

Eriku koduküla Establiments.

Jututuhinas Eriku ateljees.

Tiir linna kohal, maandumisluba ja 
olemegi Londonis. Mõned tunnid 
suurlinna uudistamist, neljatunni-

ne rongisõit Inglise kanali kaldal Plymou-
thi, ning oleme sama hästi kui kohal. 
Veel mõned kilomeetrid ebanormaalselt 
kitsal hekimüüride vahel kulgeval auto-
teel ja siin ta ongi – Tamari vabaajakes-
kus. 

Jõuame kohale õhtul, mis tähendab, 
et oleme terve päeva rännanud. Veel sa-
mal õhtul jõuab kohale ka osa hispaan-
lastest. Öösel saabuvad türklased ja 
hommikupoolikul ülejäänud hispaanla-
sed, kellest kaks on tegelikult sakslased 
ja üks brasiillane.

Hommikul naudime suurepärast ing-
lise hommikusööki – muna, peekonit ja 
kõike muud, mis sinna juurde käib. See-
järel mõned nimemängud, mis kulgevad 
väga lustlikult, kuna võõramaised nimed 
tunduvad kohati väga naljakad, näiteks 
on ühe türgi poisi nimi Yah-Ya. Seejärel 
võib töö alata. Noorsoovahetuse eesmär-

giks on filmide valmistamine. Moodus-
tatakse mitmerahvuselised meeskonnad, 
kellest igaühe eesmärgiks saab nädala-
ga lühifilmi valmistamine.

Samal õhtul liituvad meiega veel 
maltalased, kellest üks on Eestiski käi-
nud ja meie suuremaid linnu külasta-
nud. Teisel õhtul on rahvuste ja rahvus-
toitude õhtu – pakume uutele sõprade-
le kiluleiba, Kalevi kommi ja musta tera-
leiba. Räägime loomulikult ka Viimsist 
ja Eestist üldiselt.

Ülejäänud nädal kulgeb filmimise ja 
monteerimise tähe all ning loomulikult 
ei jäta me kasutamata ühtki võimalust, 
et nautida Cawsandi/Kingsandi maali-
list maastikku. Nii ootavad meid igal 
päeval ees esimesest hommikust tutta-
vad muna ja peekon, seejärel mitu tun-
di kaameraid ja näitlemist, siis lõunased 
sandwich’id, hispaanlaste siesta, veel na-
tuke filmimist, õhtused jalutuskäigud ja  
jalgpallimängud. Mõned korrad sõida-
me keskusest ka välja ekskursioonile – 

külastame Looe’t, Milbrooki ja Plymou-
thit.

Reedel toimub keskuses avalik filmi-
õhtu, kus esitletakse nädalaga valminud 
filme. Jagatakse ka väljamõeldud Blue 
Fish filmiauhindu, kus kõik töögrupid 
said vähemalt ühe auhinna. Parima näit-
leja auhind läks seekord Inglismaale – 
täiesti ausalt ning teenitult. 

Viimsit käisid Inglismaal esindamas 
Norman Leemets, Ingvar Arst, Carmen 
Pajuste, Kadri Saluri, Kädi Kallau ja Ka-
rin Pool. Grupi juhina oli kaasas Annika 
Orgus Viimsi noortekeskusest. Täname 
väga Viimsi vallavalitsust ja Viimsi huvi-
keskust, kes meile sellise suurepärase 
võimaluse andsid. 

Samuti täname Viimsi keskkooli juht-
konda ja õpetajaid, kes meid lahkelt koo-
list nädalaks ära lubasid. Saime vapus-
tava rahvusvahelise kogemuse ja palju 
indu edasiseks tegutsemiseks Viimsis.

Karin Pool

Viimsi noored külastasid Inglismaad

Erik Schmidt kingib oma kunstikogu – üle 60 maali, perekonnaarhiivi ja 
raamatukogu – Viimsi Muuseumidele. Tähtis hetk 30. mail, mil Schmidt 
ja MA Viimsi Muuseumid direktor Enna Sirkel allkirjastavad kunstniku 
ateljees kinkelepingu. 

SCHMIDTIDE PERE 
Naissaare põlisest suguvõsast pärineva kunstniku ja kirjaniku Erik Heino Schmidti 
(15.VIII 1925) nimi on Eestis tuntuks saanud menuraamatu «Pagana eestlane», 
maailma kõige tuntuma Eestist pärit leiutaja ja optiku Bernhard Schmidti elu käsitle-
va teose «Minu onu Bernhard Schmidt» ja Naissaare-raamatute «Jumalaga Nais-
saar» jt kaudu. Kunstniku isa August oli pika staažiga kaugsõidukapten, kellele nagu 
Erikulegi meeldis joonistada. Ka Naissaarel lootsiametit pidanud vanaisa armastas 
joonistada. 
Onu Bernhard elas põhilise aja Saksamaal. Lihvis Bergedorfi observatooriumis läätsi 
ja ning leiutas uutmoodi teleskoobi, mis tõi talle pärast surma maailmakuulsuse. E. 
Schmidti perekond põgenes sõjatuulte eest 1943. aastal mootorpaadiga Rootsi. Erik 
hakkas kõigepealt meremeheks ja sõitis laias maailmas ringi. Teenis telegrafistina 
Rootsi kaubalaevadel, sõites USA, Argentiina ja Brasiilia sadamate vahet. Aastail 
1950-53 õppis ta Pariisi kuulsas kunstiõppeasutuses Ecole de Beaux Arts maalikunsti 
ning jäigi selle juurde, kuigi tegeles vahepeal ka turismiäriga. 1957. a kolis ta Mal-
lorcale, kus on elanud ligi 50 aastat ja peamiselt maalinud. Tema  isikunäitusi on mit-
meid kordi korraldatud Rootsis, samuti Hispaanias. 



Videoringi «MiniFilm» 
filmidebüüti saatis edu 
Filmitegemise põneva maailmaga te-
gid möödunud õppeaastal esmast tut-
vust üsna noored õpilased – täpse-
malt kolmanda ja neljanda klassi 
poisid-tüdrukud. Tutvuti filmimaail-
ma teoreetilise poolega, prooviti kaa-
meraga töötamist ja filmitud mater-
jali arvutil monteerimist. Tähtsal ko-
hal oli omatehtud lühi-
filmide ja filmitud nö 
musta materjali ana-
lüüs, et õppida enda ja 
teiste vigadest. 

Kooliaasta jooksul 
valmis mitu lühifilmi. 
Neist kõige viimane ja 
ühtlasi ka kõige ter-
viklikum kannab peal-
kirja «Meie kool». See on Püünsi 
kooli tutvustav lühifilm, mis näitab 
meie koolimaja ja koolielu läbi kooli-
päeva. Nimetatud filmiga osalesime 
Tartu linnaraamatukogu korraldatud 
kultuuriteemaliste harrastusfilmide 
konkursil «Inimene kaameraga», kus 
osales kokku 48 filmi. Meil oli hea 
meel teha au oma koolile ja koduko-
hale – lisaks sellele, et meie filmi 
näidati konkursi lõpuüritusel ühena 
vähestest väljavalitutest, tõime Tar-
tust koju uhked diplomid, noorima 
konkursist osavõtja eripreemia (tohu-
tusuure kommikoti) ning juhendaja 
preemia ja diplomi.  

Kõigi aasta jooksul valminud fil-
midega osalesime ka Eesti Vabariigi 
41. amatöörfilmide festivalil, kus 
film «Meie kool» sai diplomi filmi-
ringi debüüdi eest. Tegemist on suuri-
ma amatöörfilmide võistlusega Ees-
tis, kus igal aastal osaleb 70-100 fil-
mi ning osalejaiks inimesed, kes on 
aastaid või lausa aastakümneid filmi-
misega tegelenud. Kuna meie oleme 
alles noored algajad, siis on põnev ja 
uhke selliste  tegijatega üheskoos fes-
tivalil osaleda. Käisime ka Tallinna 
Kinomajas festivali lõppüritusel, kus 
nägime ligi kahtkümmet parimat fil-
mi. Neist oli  palju õppida, uusi mõt-
teid ja ideid jätkub kindlasti kogu 
järgmiseks õppeaastaks.

Lisaks filmimisele õppisime aas-
ta jooksul märkama ja pildistama 
kaunist loodust, mis ümbritseb meie 
koolimaja. Püünsi kooli ümbruses 
tehtud  loodusfotodega osalesime 
Looduse Aasta Foto 2006 konkursil.

Ja nüüd kiitus suurepärase töö 
eest eriti hoolsatele ja tublidele vi-
deoringi õpilastele. Need on Rahel 
Tops, Reet Kool, Kerli Juhkam, Trii-
nu Harro ja Patrick Süld. Aitäh teile 
ja olge sama tublid järgmiselgi aas-
tal!  

Kairi Sõer,
videoringi juhendaja

Noorsootöö Püünsis
Püünsi põhikool väärtustab akadee-
milise hariduse kõrval ka mittefor-
maalset haridust, mille noor oman-
dab uurides, eeskujusid järgides ja 
kaasa lüües. 

Noorsootöötaja on kaastegev 
mitmetes valdkondades. Tugisüstee-
mis nõuandev, abistab ta huvijuhti eri 
üritustel, viib läbi vaatlusi ja küsitlu-
si noori puudutavatel teemadel, leiab 
noortele rakendust tunnivälisel ajal, 
juhendab õpilasesindust ning osaleb 
väljasõitudel.

Traditsioonilisteks on kujunenud 
õpetajate päeva, isadepäeva ja stiili-
nädala tähistamine.

Lõppenud kooliaastal kujunes 
vahvaks  ja suureks ürituseks koos 
Viimsi keskkooliga läbi viidud KOO-
LIRAHU projekt. Samuti sai rohket 
tagasisidet üheskoos korraldatud 
seikluspäev ja teatrilaager. Kevadine 
Vigurivända projekt annab noortele 
võimaluse õppida liiklust, treenida 
sõidukogemust ja liikluse tundmist. 
Lisaks tublimatele boonusena jalg-
rattajuhiluba. Jalgratturi juhiloa te-
gemist on võimaldatud ka teistele 
valla noortele.

Hästi laabub koostöö Viimsi val-
lavalitsusega, eriti Kadi Bruusi ja 
Tiia Tammega haridusametist.

Püünsi põhikooli kodutütarde ja 
noorkotkaste ettevõtmistest saate uut 
teavet järgmises lehenumbris.

1010 Viimsi TeatajaViimsi Teataja Juuni 2006

Lisaks suurele Viimsi keskkoolile 
asub poolsaare tipu lähedal, Pringi 
ja Rohuneeme küla vahel väike kü-

la nimega Püünsi, kus asub armas ja ro-
helusse uppuv Püünsi põhikool. Väike 
koolimaja on hubane ja turvaline nii 
seest kui väljast. Igale õpilasele lähene-
takse individuaalselt ning arvestatakse 
lapse omapära. Selle tulemusena oli meil 
hea meel sel kevadel välja anda 39 kii-
tuskirja ning kaks õpilast saavad põhi-
kooli lõputunnistuse, kus on peal ainult 
viied. 

Väljaspool õppetööd on Püünsi koo-
li õpilased saanud esikohti ja auhindu 
mitmetel olümpiaadidel ja konkurssidel. 
Meie koolis õpib kaks Euroopa meistri-
tiitliga pärjatud rulluisutajat. Ka üks väi-
ke vaalapoeg leidis sel aastal omaniku 
Püünsi koolimajast.

Tundide lõppedes ei jää 
koolimaja vaikseks

Paljud õpilased jätkavad meelepärast 
tegevust huviringides. Neid leidub nii 
vaimule kui kehale: kunstiringid noore-
matele ja vanematele lastele, koorilaul 
ning filmiring. Poisid tõttavad jalgpalli 
mängima ning muid sportmänge harras-
tama, kaks korda nädalas saab mängida 
tennist. Kunstiringi tegemisi saab näha 
arvukatel näitustel, lisaks maalimisele ja 
joonistamisele tegeldakse ka nahkehis-
töö ja muude tarbekunstialadega. Õhtu-
ti on võimlas arvukalt noori džuudo-
kaid.

Teistest koolidest erineb Püünsi aga 
selle poolest, et enamus siinseid lapsi 
tantsib. Tantsutunnid on kõikidel klassi-
del, õpetaja Hele Pomerantsi juhendami-
sel tantsitakse meelsasti seltskonna- ja 
rahvatantse. Meie kooli õpilased osale-
sid menukas tantsuetenduses «Väike Me-
rineitsi», esineti Tallinna vanalinnapäe-
vadel ja arvukatel kooliüritustel. Harju-
maa laulu- ja tantsupeol osales sada 
meie kooli last. Nädalavahetustel on tih-
ti noorkotkaste ja kodutütarde laagrid, 
kus osalejateks  noored mitmest Eesti-
maa paigast.

Eesti teatri sajandat aastapäeva tä-
histasime kogu kooliga. Nimelt osalesid 
kõik meie kooli klassid rahvusooper Es-
tonia ooperi- ja balletiprogrammides. 
Etenduste eel külastasime ka teatri vast-
renoveeritud ruume ja tutvusime lavas-
tuste loomisega, kostüümide ja dekorat-
sioonidega. W. A. Mozarti 250. sünniaas-
tapäeva puhul vaatasime etendust «Don 
Giovanni».  W. A. Mozarti 250. sünniaas-
tapäeva aitas tähistada ka ETV suurepä-
rane programm, lisaks kuulasime koolis 
kontserti Mozarti loomingust. Maailma 
trummimuusikat tutvustas meie koolis 
ameerika trummar Brian Melvin. 

Estonias vaatasime balletietendusi 
«Coppelia»,  «Luikede järv» ja «Uinuv 
kaunitar». Päris paljudele lastele oli see 
esmakordne tutvus muusikateatriga.  
Algklassid käisid Estonia talveaias kogu-
nisti neli korda, osaledes programmis 
«Muusikateatri etenduse sünd». Kõik 
programmides osalenud lapsed panid 
kirja või joonistasid oma muljeid , mil-
lest parimad sai viidud Estonia teatrisse. 
Suur oli meie rõõm, kui 1. juunil auta-
sustati 2400 programmis osalenud lap-
se seas ka 7 meie kooli õpilast mitmete 
«ordenitega», seejuures pälvis 8. klassi 
õpilane Monika Maarend ordeni nii 
ooperi- kui balletimuljete eest.

Perepäevaks küpsetasid lapsed ja va-
nemad mitmesuguseid maiustusi, mille 
heategevuslikust müügist laekunud ra-
ha eest korraldasime kevadel kooli toa-
lillede istutamise päeva. Tänu sellele on 
kool nüüd palju rohelisem.

Populaarsed on ka mitmed ainepäe-
vad, eriti meeleolukas oli seekord vene 
keele päev.

9. klass korraldas uhke tantsuõhtu 
«Taevane põrgu».  

Kumu kunstiprogrammis «Maalitud 
hääled» osales 8. klass, mille tulemusel 
valmisid suurepärased omaloominguli-
sed tööd. Jõulude eel osalesid 8. klassi 
õpilased Tallinnas Raekoja platsil toimu-
nud kuuseehtimise võistlusel, kus oma-
valmistatud ehetega kuused läksid oks-
jonil müüki. Kevadel käis 7. klass kanuu-

matkal Valgejõel ja osa 8. klassi õpilasi 
jalgrattamatkal Ahvenamaal. Traditsioo-
niline on igal kevadel keskastme õppe-
ekskursioon Eestimaa kaunimatesse pai-
kadesse.

Mitmed meie kooli õpilased esinesid 
edukalt ainepäevadel ja võistlustel. 8. 
klassi õpilane Monika Maarend saavutas 
Harjumaa emakeeleolümpiaadil 5. koha 
ja  8. klassi õpilane Karin-Liis Lahtmäe 
inglise keele olümpiaadil II koha. Viim-
si valla lauluvõistlustel osalenud lapsed 
said kõik auhinnalisi kohti: Anelle Tamm 
I ja Ingrid Kruusmägi II ja Meriliis 
Taimela III koha. Maarja-Karolina Uritam 
võitis Pirivisiooni lauluvõistluse. Euroo-
pa meistriteks rulluisutamises pärjati  
Mariliis Maarend, Gertrud Ots, Kadri 
Kukk ja Reet Sarapuu. Annika Valkna 
osaleb suvel surfi maailmameistrivõist-
lustel, meie  koolis on ka teisi tublisid 
sportlasi.

Koolimaja uueneb
Käesolev õppeaasta on olnud Püünsi 

koolile tegus ka majanduslikus mõttes. 
Selle  perioodi läbivaks teemaks võiks pi-
dada kooli muutumist kasutajasõbrali-
kumaks. 

Septembriks läbis seoses toitlustus-
firma töölerakendumisega põhjaliku re-
mondi  kooli köök, uued aknad ja uue 
ventilatsioonisüsteemi said nii söökla kui 
õppehoone algklasside osa. Möödunud 
sügisel rajati nii kooli kui vallarahva rõõ-
muks meie tenniseväljakute kõrvale uhi-
uus puitpõrandaga  palliplats.

 Jätkasime sügisvaheajal ja aastava-
hetusel remonditöödega algklasside WC-
des ning sisustuse uuendamisega õppe-
alajuhataja ning majandusjuhataja kabi-
nettides. Viimsi Püha Jaakobi koguduse 
poolt vabastatud ruumid said uue vormi 
ja sisu ning on praegu kasutusele võetud 
psühholoogi, logopeedi ning huvijuhi 
poolt. Värskendatud on ka kooli keldri-
korrusel asuvaid õpilaste garderoobe, 
keldrikorrusele on rajatud uued ruumid 
õpetajate garderoobi ning inventari 
hoiustamise tarvis. Endine õpetajate gar-

deroob on kasutusse võetud metoodili-
se kabinetina. Uuendatud on söökla ees 
asuvat õpilaste kätepesunurka ning pai-
galdatud sinna joogikraan. Suviste töö-
dena planeerime piirdeaia rajamist ter-
ritooriumi turvaelemendina, samuti uute 
akende ning ventilatsioonisüsteemi pai-
galdamist võimlale ning lasteaiaruumi-
dele. Remonditud saavad lasteaia tua-
lettruumid, kooliaula ja fuajee, uue si-
sustuse saavad kooli vanema astme gar-
deroobid.

Tegutseb ka eelkool 
Eelkoolis käivad 6–7-aastased lap-

sed, et harjuda koolimaja, klassiruumi, 
õpetaja ja uute kaaslastega. Tundides 
õpitakse eesti keelt, matemaatikat, tant-
se ja tehakse ka käelist tegevust. Õppi-
mine vaheldub mängudega, et kooliga 
harjumine ei oleks järsk ja hirmutav, vaid 
pehme ja loomulik. Eelkooli lõpetab mai 
lõpus toimuv pidu, kus näitavad oma os-
kusi Püünsi kooli algklasside õpilased ja 
nendega üheskoos esinevad ka väikesed 
eelkoolilapsed. Peo lõpus, kui lapsed 
maiustavad suupistetega, saavad vane-
mad vestelda  õpetajaga oma lapsest ja 
tema arengust. Eelkooli raames toimub 
ka lapsevanemate koolitus, kus kooli 
psühholoog ja õpetajad jagavad infot 
kooli üldisest korraldusest, traditsiooni-
dest ning kooliküpsusest. 

Püünsi kooli eelkoolis võivad käia 
kõik Viimsi valla lapsed, kes sügisel koo-
liteed alustavad, seejuures ei pea eelkoo-
li tulles veel teadma, millise kooli kasuks 
sügisel otsustate.  Tunnid toimuvad 
Püünsi põhikoolis kolmandal ja neljan-
dal õppeveerandil kord nädalas, korra-
ga poolteist tundi. 

Birgit Tammjõe–Tulp,
direktori kt

Maiu Plumer,
muusikaõpetaja

Peedu Alas, 
majandusjuhataja

Kuldar Klaasberg (esiplaanil) ja Lau-
ri Piirisaar Vilniuses rahvusvahelis-
tel peastarvutamise võistlustel.

Pärast lõpueksameid on so-
biv aeg tõmmata joon alla 
lõppenud kooliaastale. 
Prangli põhikoolis sai lisaks 
sisukale õppetööle tehtud 
muudki huvitavat ja meel-
dejäävat.

Kõigepealt suured tänud Armin Ka-
rule, kelle rahaline toetus võimaldas 
teoks teha kolm toredat üritust. Unusta-
matuid elamusi pakkusid nii sügisene 

teatrikülastus, talispordipäev Otepääl 
kui ka kevadine ekskursioon Helsingis-
se ja Stockholmi. 

Juba viiendat hooaega võtsid Prang-
li õpilased (ja seekord ka õpetajad) vä-
ga edukalt osa pranglimise võistlustest. 
Meie peastarvutajad pääsesid nii maa-
kondlikku finaali Sakus kui ka rahvusva-
helistele võistlustele Vilniuses. 

Keskmises vanuseklassis (kõige suu-
rema osavõtjate hulgaga – 6256 võistle-
jat) tunnistati  maailma parimaks 
pranglijaks Lauri Piirisaar (VI kl) – I 
koht. Kuldar Klasberg ( V kl) tuli Balti-
maade meistrivõistlustelt tagasi VIII ko-
haga. 

Huvitava kogemuse said Prangli koo-

li poisid (V-IX kl) Stokkeri organiseeri-
tud lohemeisterdamise võistluselt, kus 
jõuti Eesti koolide arvestuses finaali. Tra-
ditsioonilistest üritustest korraldasime 
lõbusa jõulu- ja emadepäevapeo Prang-
li rahvamajas ning tähistasime õpilaste-
ga vastla- ja emakeelepäeva. 

Palju elevust on alati tekitanud pois-
te ja tüdrukute nädala võistlused, kus 
valitakse aasta poiss ja tüdruk. See aas-
ta ei olnud erand. 

Prangli koolipere läks vaheajale tõ-
demusega, et oli teguderohke kooliaas-
ta. 

Tiina Piirisaar,
direktor

Oli teguderohke kooliaasta 

Püünsi kooli iseloomustab looduslähedus. 

Püünsi Põhikooli kooliaasta 
oli töine ja edukas
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

12. mai 2006 nr 36
2007. aasta eelarve proportsioonide kehtestamine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 1 ja 2, § 22 
lg 1 p 1, “Viimsi valla põhimääruse” § 45 lg 1 ja lg 3, § 114 lg 1 ning Viimsi Val-
lavolikogu 13.05.2003.a määruse nr 18 “Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõt-
mise, muutmise ja täitmise kord” § 5 lg 3 ja lg 4 p 1 : 
§ 1. Kehtestada 2007. aasta eelarve proportsioonid valdkondade lõikes järgne-
valt:
1) Üldised valitsemissektori teenused  11,25 %
2) Avalik kord ja julgeolek 0,639 %
3) Majandus  9,2 %
4) Keskkonnakaitse  1,85 %
5) Elamu- ja kommunaalmajandus   3,35 %
6) Tervishoid 0,403 %
7) Vabaaeg, kultuur ja religioon 8,8 %
8) Haridus, noorsootöö 42,3 %
9) Sotsiaalne kaitse   3,35 %
10) Finantseerimistehingud, investeeringud 18,858 %
Valdkonnad  kokku 100,00 %

§ 2. Eelarve mahu suurenedes suunatakse täiendavad rahad finantseerimistehingu-
te, investeeringute valdkonda.
§ 3. Raamatupidamisametil arvutada välja valdkondade piirsummad 16. maiks 2006.
a.
§ 4. Vallakantseleil esitada käesolev määrus Vallavolikogu kantseleile. 
§ 5. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

26. mai 2006 nr  37  
Aadressi määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” :
§ 1 Määrata maaüksusele Muuga 62a (katastritunnusega 89001:010:2661) aadres-
siks TAGAKÄÄRA TEE 4.
§ 2 Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 01.04.2007. aastaks.
§ 3 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

26. mai 2006 nr  38  
Aadressi määramine Haabneeme alevikus 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning AS Esmar poolt 
17.05.2006.a. esitatud avalduse: 
§ 1. Määrata Haabneeme alevikus asuvale nimeobjektile, koolimaja (ehitisregistri 
kood 116063989) aadressiks MÄNNI TEE 2.
§ 2. Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.12.2006. aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

26. mai  2006 nr  39 
Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseisu kinnitamine 
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 35 lg 2, “Viimsi val-
la põhimääruse” § 46 lg 2 ja Viimsi Vallavolikogu 28. veebruari 2006.a. määruse 
nr 6 “Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseis ja munitsipaalharidusasu-
tuste töötajate töö tasustamise alused” § 1 :
§ 1. Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseis vastavalt lisale 
1.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

02. juuni 2006 nr   40 
Aadresside määramine Laiaküla külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning OÜ Partnervara 
poolt 18.05.2006.a. esitatud avalduse:
§ 1 Määrata Laiaküla külas asuval kinnistul nr 10176202, aadressiga Seedermän-
ni tee 7, katastritunnusega 89001:010:2738, projekteeritavale kahe korteriga ela-
mu korteritele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Seedermänni tee 7-1 korter nr 1
2) Seedermänni tee 7-2 korter nr 2
§ 2 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

02. juuni 2006 nr 41    
Aadressi määramine Muuga külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ning vajadusega kor-
rastada aadresse: 
§1. Määrata maaüksusele nimetusega Muuga/Tamme tee 1a (katastritunnusega 
89001:005:0010) aadressiks TAMMEKÄNNU TEE 1.
§2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

02. juuni 2006 nr 42   
Katastriüksusele nimetuste määramine Randvere külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” : 
§ 1 Määrata katastriüksusele tunnusega 89008:003:0047 nimetuseks KOPIKA.
§ 2 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

06. juuni 2006 nr  44
Aadressi määramine Kelvingi külas 
Võttes aluseks “Kohanimeseaduse” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” :
§ 1. Määrata katastriüksusele tunnusega 89001:021:0800 aadressiks MERESIHI 
TEE 35.
§ 2. Maaomanikel tähistada aadress vastava tähisega 01.04.2007. aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

20. juuni 2006 nr  48  
Viimsi valla vanadus- ja rahvapensionäridele ühekordse sotsiaaltoetuse maks-
mise kord
Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006.a otsuse nr 63 «Viimsi valla ühe-
kordse sotsiaaltoetuse maksmine vanadus-ja rahvapensioni saajatele»: 
§ 1. Maksta 500.- krooni toetust kõigile Rahvastikuregistri andmetel enne 01.01.2006.
a Viimsi vallas elukohta omavatele vanadus- ja rahvapensionäridele. 
§ 2. Toetuse taotlemiseks tuleb esitada Viimsi vallavalitsuse sotsiaalametile aval-
dus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, elukoht ja pangaarve number. Pan-
gaarve puudumisel saab toetuse kätte Viimsi Vallavalitsuse kassast Vallavalitsuse 
lahtiolekuaegadel. 
§ 3. Toetust makstakse välja kuni 31.12.2006.a.
§ 4. Kinnitada toetuse taotlemise blankett (lisa1).
§ 5. Raamatupidamisametil välja maksta toetus kodanike poolt esitatud avalduste 
alusel. 
§ 6. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 7. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

20. juuni 2006 nr  49   
Maaüksusele nimetuse määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. 
määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Kristel Vaalama 
poolt 20.04.2006.a esitatud avalduse: 
§ 1. Määrata maaüksusele katastritunnusega 89001:003:5731 nimetuseks KIIGE.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

20. juuni 2006 nr  50    
Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse», Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. mää-
rusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 
21.04.2006.a. korraldusega nr 234 kehtestatud «Tammneeme küla, maaüksus Le-
pa» detailplaneeringu ning Vahur Kõlvarti poolt 15.05.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1 Määrata Tammneeme külas rajatavale teele nimetusteks Kaldakivi tee vastavalt 
juurdelisatud plaanile.
§ 2 Määrata Lepa maaüksusest moodustatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid 
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1) Mereääre tee 46 detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Kaldakivi tee 4 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
3) Kaldakivi tee 6  detailplaneeringu järgne krunt nr 3
4) Kaldakivi tee 8  detailplaneeringu järgne krunt nr 4
5) Kaldakivi tee 10  detailplaneeringu järgne krunt nr 5
6) Kaldakivi tee 12 detailplaneeringu järgne krunt nr 6
§ 3 Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.06.2007. aastaks.
§ 4 Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.01.2007. aastaks.
§ 5 Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

20. juuni 2006 nr  51  
Metsas viibimise keelamine loodusõnnetuse ennetamiseks suure tuleohu tõt-
tu
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 30 lg 1 punkti 3 ja 
«Metsaseaduse» § 32 lg 3 ning arvestades metsades valitsevat erakordset suurt tu-
leohtu ning korduvaid põlenguid Soosepa rabas:
§ 1. Keelata viibimine avalik-õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata 
või tähistamata erametsas ning keelata metsa kasutamine rekreatsiooniks erakord-
selt suure tuleohu tõttu.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantse-
leis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
13.06.2006  ISTUNGI ÕIGUSAKTID

13.06.2006  ISTUNGI OTSUSED
nr 52  Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgus-

tik» lahenduse heakskiitmine»
nr 53  Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üld-

planeeringu lahenduse heakskiitmine
nr 54  Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr 5 «Üldplaneeringu alga-

tamine Viimsi vallas, 
Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 4 muutmine

nr 55  Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006. a otsuse nr 9 «Üldplaneeringu algatami-
ne: Viimsi vallas, 
Viimsi alevik ja lähiala» muutmine

nr 56  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saarel 
Kelnase külas, maaüksustel Nagimaa I ja II

nr 57  Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a otsuse nr 108 «Detailplaneeringu algata-
mine: Viimsi alevikus, maaüksustel Andrese V ja Madise I» punkti 1 muut-
mine

nr 58  Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Muu-
ga külas, maaüksus Muuga kordoni

nr 59  Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Lubja külas, endise nime-
tusega maaüksus Pärtle I

nr 60  Transpordimaa omandisse võtmine
nr 61  Munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maa munitsipaaloman-

disse taotlemine: Rohuneeme sadama põhjamuul
nr 62  Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003. a otsuse nr 17 «Munitsipaalmaa võõranda-

mine: kinnistu KESKUSE» muutmine
nr 63  Viimsi valla ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine vanadus- ja rahvapensioni 

saajatele
nr 64  Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välismaalase poolt: MIHHAIL 

JELISSEJEV

13. juuni 2006 nr 52
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgus-
tik» lahenduse heakskiitmine»
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõikest 1, «Planeeri-
misseaduse» § 8 lõike 2 punktist 1 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a mää-
rusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 8 lõikest 1, arvestades Val-
lavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning kesk-
konnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1. Kiita heaks Viimsi Vallavolikogu 17.08.2004. a otsusega nr 73 algatatud üldpla-
neeringu teemaplaneeringu «Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik» lahendus, 
vastavalt juurdelisatud planeeringu joonisele.
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 es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 53
Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üld-
planeeringu lahenduse heakskiitmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõikest 1, «Planeeri-
misseaduse» § 8 lõike 2 punktist 1 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a mää-
rusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 8 lõikest 1, arvestades Val-
lavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning kesk-
konnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1. Kiita heaks Viimsi Vallavolikogu 09.09.2003. a otsusega nr 97 algatatud Viimsi 
vallas, Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üld-
planeeringu lahendus, vastavalt juurdelisatud planeeringu joonisele.
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 es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Otsuste nr  52 ja 53 lisadega on võimalik tutvuda Viimsi Vallavolikogu 
kantseleis vastuvõtupäevadel E 14.00-17.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00. 

13. juuni 2006 nr 54
Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr 5 «Üldplaneeringu algatamine 
Viimsi vallas, Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 4 muutmine
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, «Haldusme-
netluse seaduse» §-de 64-70 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega 
nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 8 lg 1 alusel, arvestades 
Vallavalitsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viim-
si Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Muuta Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr 5 (Viimsi Vallavolikogu 
11.04.2006. a otsuse nr 35 redaktsioonis) «Üldplaneeringu algatamine Viimsi val-
las, Haabneeme alevik ja lähiala» punkti 4 ja sõnastada alljärgnevalt:
«4. Peatada punktis 1 nimetatud alal varem algatatud üldplaneeringu muutmise et-
tepanekut sisaldavate ja vastuvõtmata detailplaneeringute menetlemine kuni Viim-
si Vallavolikogu 10.01.2006 otsusega nr 5 algatatud üldplaneeringu lähteülesande 
kinnitamiseni».
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 es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 55
Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006. a otsuse nr 9 «Üldplaneeringu algatamine: 
Viimsi vallas, Viimsi alevik ja lähiala» muutmine
otsustab:
1 .  Muuta Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006. a otsust nr 9 «Üldplaneeringu alga-
tamine: Viimsi vallas, Viimsi alevik ja lähiala» alljärgnevalt:
1.1. punktis 1 nimetatud planeeringuala ulatuse laiendamisega, vastavalt käesole-
vale otsusele lisatud skeemile;
1.2. punkti 3 sõnastamisega alljärgnevalt: «Lähteülesanne esitada Viimsi Vallavo-
likogule kinnitamiseks hiljemalt käesoleva aasta augustikuu Vallavolikogu istun-
gile.».
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB!  Otsuse nr 55 punktis 1.1 nimetatud skeemiga on võimalik tutvuda Viim-
si valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

13. juuni 2006 nr 56
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Prangli saarel 
Kelnase külas,
maaüksustel Nagimaa I ja II
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 
19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades 
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjo-
ni ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1. Algatada detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne (töö nr. 135) Viimsi vallas 
Prangli saarel Kelnase külas, maaüksustel Nagimaa I ja II, üldplaneeringujärgse 
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks sihtotstarbeta maast elamumaaks, eesmärgi-
ga määrata ehitusõigus kahe suvemaja ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele 
lisatud skeemile.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB!  Otsuse nr 56 punktis 1 nimetatud skeemiga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

13. juuni 2006 nr 57
Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a otsuse nr 108 «Detailplaneeringu algatami-
ne: Viimsi alevikus, maaüksustel Andrese V ja Madise I» punkti 1 muutmine
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, «Haldusmenetluse seaduse» § 64-70, Viimsi Val-
lavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääru-
se» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Val-
lavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Muuta Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004. a otsuse nr 108 «Detailplaneeringu 
algatamine: Viimsi alevikus, maaüksustel Andrese V ja Madise I» punkti 1 ja sõ-
nastada alljärgnevalt:
«Algatada detailplaneering ja kinnitada lähteülesanne (töö nr. 154) Viimsi vallas 
Viimsi alevikus, maaüksustel Andrese V ja Madise I, üldplaneeringujärgse maaka-
sutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks, eesmärgiga mää-
rata ehitusõigus ühe kaksikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisa-
tud skeemile.».

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 es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB!  Otsuse nr 57 punktis 1 nimetatud skeemiga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

13. juuni 2006 nr 58
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: 
Muuga külas, maaüksus Muuga kordoni 
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 
19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 4 alusel, arvestades, et detail-
planeering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on 
korrigeeritud vastavalt Harju Maavanema 25.04.2006. a kirjale nr 2.1-13/2310, sa-
muti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi 
Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004. 
a otsusega nr 121 algatatud Viimsi vallas, Muuga külas, maaüksuse Muuga Kor-
doni detailplaneering.
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 es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 59
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas, Lubja külas, endise nimetuse-
ga maaüksus Pärtle I 
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Planeerimisseaduse» 
§ 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viim-
si valla ehitusmääruse» § 2 p 7 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järe-
levalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus ning arvestades Vallavo-
likogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi 
Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 14.09.2004. a otsusega nr 89 algatatud Viim-
si vallas, Lubja külas asuva endise nimetusega maaüksuse Pärtle I detailplanee-
ring.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 61
Munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maa munitsipaaloman-
disse taotlemine: 
Rohuneeme sadama põhjamuul
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1, “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 6 lg 1, «Haldusmenetluse seaduse» § 64-70 ning Viimsi valla arengu-
kavale, millega on ette nähtud vallale kuuluvate sadamate rekonstrueerimine taga-
maks ühendus saartega ning arvestades asjaoluga, et vallale kuuluva rajatise re-
konstrueerimisel on muutunud rajatise kuju ja pindala, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Rohuneeme külas Viimsi valla munitsipaalomandis oleva Rohuneeme 
sadama põhjamuuli alune ning teenindamiseks vajalik maa-ala ligikaudse pindala-
ga 0,4 ha, sihtotstarbega tootmismaa, Viimsi valla munitsipaalomandisse, vastavalt 
juurdelisatud plaanile.  
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja 
maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12. veebruari 2002. a otsus nr 18 
«Munitsipaalomandis olevate hoonete ja rajatiste aluse maa munitsipaalomandis-
se taotlemine: Rohuneeme sadama põhjamuul».
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel. 
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstege-
misest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB!  Otsuse nr 61 punktis 1 nimetatud plaaniga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

13. juuni 2006 nr 62
Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003. a otsuse nr 17 «Munitsipaalmaa võõranda-
mine: 
kinnistu KESKUSE» muutmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 6, «Haldus-
menetluse seaduse» § 64-70, «Viimsi valla põhimääruse» § 92 lg 4 p 1 ja 2 ja § 94 
lg 1 p 3 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003. a otsuse nr 17 «Munitsipaalmaa võõ-
randamine: kinnistu KESKUSE»  punkti 1 ja sõnastada alljärgnevalt:
«1. Müüa eelläbirääkimistega enampakkumise teel, alghinnaga 10 000 000.- (küm-
me miljonit) krooni, Viimsi vallale kuuluv kinnistu KESKUSE, mis asub Viimsi 
vallas Miiduranna külas ning on Tallinna Kinnistusameti Harju Kinnistusjaoskon-
nas registreeritud registriosa nr.-ga 2747402, katastritunnus 89001:010:0589, pind-
ala 22 903 m², sihtotstarve ärimaa. 
Enampakkumise nurjumisel vallavalitsusel määrata madalam alghind, kuid mitte 
madalam kui 5 496 700.- (viis miljonit nelisada üheksakümmend kuus tuhat seit-
sesada) krooni.»
2. Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või 
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 63
Viimsi valla ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine vanadus- ja rahvapensioni 
saajatele
Võttes aluseks «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 2, arvestades MTÜ Viimsi Pen-
sionäride Ühendus 27.04.2005. a pöördumist reg.nr. 4-8/1111 ning Viimsi Vallavo-
likogu fraktsiooni «Viimsi» ettepanekut ning kuulanud ära Viimsi Vallavalitsuse 
seisukoha, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1. Toetada 2006. aastal kõiki Rahvastikuregistri andmetel enne 01.01.2006. a Viim-
si vallas elukohta omavaid rahva- ja vanaduspensionäre ühekordse toetusega 500.- 
krooni suuruses summas.
2. Viimsi Vallavalitsusel korraldada toetuse väljamaksmisega seonduvad toimin-
gud.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või es-
itada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemis-
est.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13.06.2006  ISTUNGI MÄÄRUSED

13. juuni 2006 nr 20
Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005. a määruse nr 12 «Elamuehituse laienemise 
piiramine» muutmine
Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003. a otsusega nr 45 algatati üldplaneeringu teema-
planeering «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-
mõtted.» ning 17.08.2004. a otsusega nr 73 üldplaneeringu teemaplaneering «Mil-
jööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik». Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005. a mää-
rusega nr 12 «Elamuehituse laienemise piiramine» piirati elamuehituse laienemist 
ja otsustati mitte algatada Viimsi valla mandriosas üldplaneeringut muutvaid de-
tailplaneeringuid, mis võimaldavad uute elamualade rajamist, kuni üldplaneeringu 
teemaplaneeringu «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehitu-
se põhimõtted» ning üldplaneeringu teemaplaneeringu «Miljööväärtuslikud alad ja 
rohevõrgustik» kehtestamiseni.
Tänaseks on Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005. a määrusega nr 12 «Elamuehituse 
laienemise piiramine» kehtestatud piirang kaotanud oma esialgse aktuaalsuse ja 
põhjendatuse, kuna kogu sisuline töö teemaplaneeringutega on teostatud ja sellega 
sisuline takistus üldplaneeringuid muutvate detailplaneeringute menetlemise teelt 
kõrvaldatud. 
Arvestades eeltoodut ning tuginedes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 3 p 1, § 6 lg 1 ja 2, «Haldusmenetluse seaduse» §-dele 64-70 ning «Viimsi valla 
põhimääruse» § 3 p 1, § 5 lg 1 ja 2 :
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005. a määruse nr 12 “Elamuehituse laie-
nemise piiramine” punkti 1 ning sõnastada see alljärgnevalt: 
“1. Mitte algatada Viimsi valla mandriosas üldplaneeringut muutvaid detailplanee-
ringuid, mis võimaldavad uute elamualade rajamist, enne üldplaneeringu teema-
planeeringu “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhi-
mõtted” kehtestamisest ning üldplaneeringu teemaplaneeringu “Miljööväärtusli-
kud alad ja rohevõrgustik” lahenduse heakskiitmist Viimsi Vallavolikogu poolt, ar-
vestusega, et planeeringu menetlemisel järgitakse muuhulgas üldplaneeringu tee-
maplaneeringu “Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” heakskiidetud lahen-
dust.”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantse-
leis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 21
Eestkosteasutuse õiguste delegeerimine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 1, § 
22 lg 2, § 30 lg 1 p 4, «Eesti Vabariigi lastekaitse seaduse» § 63 lg 3, «Sotsiaalhoo-
lekande seaduse» § 8 p 4 alusel ning arvestades asjaolu, et eestkosteasutusena te-
gutsemine nõuab spetsiifilisi erialaseid teadmisi ning operatiivset otsustamist ja te-
gutsemist, on mõistlik anda delegatsioon Viimsi Vallavalitsusele eestkosteasutuse 
õiguste teostamiseks.
§ 1. Anda seadustest ning muudest õigusaktidest tulenevate kohaliku omavalitsu-
se, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud 
eestkosteasutuse küsimuste otsustamise ja lahendamise õigus Viimsi Vallavalitsu-
sele.

§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantse-
leis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. juuni 2006 nr 22
Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1 ja § 22 
lg 1 p 365, «Jäätmeseaduse»   § 71 lg 1 ja «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 
40². 
 
§ 1. Määruse reguleerimisala
(1) Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi - eeskiri) kehtestatakse eesmärgiga säilitada 
Viimsi vallas (edaspidi - vallas) puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätme-
te koguseid ning soodustada jäätmete taaskasutamist.
(2) Eeskiri määrab kindlaks jäätmehoolduse korra valla haldusterritooriumil ja on 
kohustuslik kõikidele juriidilistele ning füüsilistele isikutele.

§ 2. Jäätmehoolduse korraldamine
(1) Jäätmehooldust vallas korraldab ning kontrollib Viimsi Vallavalitsus (edaspidi 
vallavalitsus) vastavalt oma pädevusele.
(2) Vallavalitsus korraldab jäätmekäitlust, s.h. korraldatud jäätmevedu, jäätmehool-
duse arendamist ja menetleb jäätmelubade taotlusi. 
(3) Vallavalitsus korraldab vallas jäätmehooldust ja teostab järelevalvet jäätmekäit-
luse üle järgmiselt:
1) nõustab valla elanikke ja levitab jäätmete alast teavet;
2) kontrollib jäätmete käitlemist, s.h. liigiti kogumist elamumaa sihtotstarbega kin-
nistutel;
3) korraldab valla haljasaladel tekkivate aia- ja pargijäätmete kogumist ning või-
malusel ka kompostimist valla territooriumil selleks rajataval kompostimisvälja-
kul;
4) kontrollib valla prahistamist ja korraldab prahistatud alade korrastamist;
5) kontrollib jäätmekäitluslepingute olemasolu ja jäätmekäitlustoiminguid elamu-
maa sihtotstarbega kinnistutel;
6) kontrollib jäätmekäitlustoiminguid turul, kioskites, müügipaviljonides ja täna-
vakaubanduses.

§ 3. Mõisted
(1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) jäätmed on mis tahes jäätmeseaduse § 2 lõikes 3 loetletud jäätmekategooriasse 
kuuluvad vallasasjad, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on ko-
hustatud seda tegema;
2) ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis vähemalt ühe jäätmeseaduse § 8 nimetatud 
kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale; 
3) tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete hulka;
4) püsijäätmed on tavajäätmed, milles ei toimu olulisi füüsikalisi, keemilisi ega 
bioloogilisi muutusi; 
5) biolagunevad jäätmed on anaeroobselt või aeroobselt lagunevad jäätmed nagu 
toidujäätmed, aia- ja pargijäätmed, paber ja papp;
6) olmejäätmed on kodumajapidamisjäätmed ning kaubanduses, teeninduses või 
mujal tekkinud oma koostiselt ja omadustelt samalaadsed jäätmed;
7) aia- ja pargijäätmed on aedade ja haljasalade hooldamisel tekkinud biolagu-
nevad jäätmed nagu rohi, lehed, oksad jne;
8) jäätmevaldaja on jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu 
asutus, kelle valduses on jäätmed;
9) jäätmetekitaja on isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle tegevuses 
tekivad jäätmed, või isik, kelle tegevuse tulemusel jäätmete olemus või koostis 
muutub;
10) jäätmehooldus on jäätmekäitlus, järelevalve jäätmekäitluse üle ja jäätmekäit-
luskohtade järelhooldus; 
11) jäätmehoolduse arendamine on jäätmealase teabe levitamine, jäätmealane 
nõustamine või muu tegevus, mille eesmärk on vältida või vähendada jäätmeteket 
ning tõsta jäätmehoolduse taset;
12) jäätmekäitlus on jäätmete kogumine, vedu, taaskasutamine ja kõrvaldamine;
13) jäätmekäitluskoht on tehniliselt varustatud ehitis jäätmete kogumiseks, taas-
kasutamiseks või kõrvaldamiseks;
14) jäätmenõustamine on jäätmehooldust toetav tegevus, kus sihtgruppidele an-
takse nõu, teavet ja selgitusi selleks, et kasvaks üldine jäätmehoolduse tase; 
15) jäätmete kogumine on jäätmete kokkukorjamine, sortimine ja segu koostami-
ne nende edasise veo või tekkekohas taaskasutamise või kõrvaldamise eesmärgil;
16) jäätmete taaskasutamine on jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis 
sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemi-
sel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus;
17) jäätmete kõrvaldamine on nende keskkonda viimiseks või selle ettevalmis-
tamiseks tehtav toiming (ladestamine);
18) jäätmekäitlusleping on jäätmevaldaja või territooriumi haldaja, kui tellija, ja 
jäätmekäitlusettevõtte või kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtte, kui töövõtja, 
vahel sõlmitav kahepoolne leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäät-
mete osaliseks või täielikuks käitlemiseks või vastava tegevuse vahendamiseks ning 
millega töövõtja muutub pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, 
kui leping ei näe ette teisiti;
19) korraldatud jäätmevedu on olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud 
piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse konkursi korras valitud 
ettevõtja poolt;
20) pakend on mistahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba, 
toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kätte toime-
tamiseks ja esitlemiseks kogu tsükli vältel tootjast tarbijani. Pakendi hulka loetak-
se ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrakasutuse tooteid;
21) pakendiettevõtja on isik, kes majandus- või kutsetegevuse raames pakendab 
kaupu või veab sisse või müüb pakendatud kaupu. 

§ 4. Jäätmekäitluse üldnõuded
(1) Iga tegevuse juures tuleb püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud 
jäätmeid tuleb taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude 
käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas.
(2) Olmejäätmete taaskasutamise võimaldamiseks võimalikult suures ulatuses, tu-
leb jäätmeid koguda liigiti. Liigiti kogumisel tuleb ülejäänud segunenud olmejäät-
med viia läheduse põhimõtet järgides töötlemiseks ja ladestamiseks jäätmeluba 
omavasse lõppkäitluskohta. 
(3) Jäätmekäitlust kinnisasjal korraldab kinnisasja omanik. Jäätmekäitlust hoones-
tusõiguse alusel kasutataval maal korraldab hoonestusõigust omav isik. Jäätmekäit-
lust ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul maal 
korraldab ehitise omanik. Kinnisasja omanik, hoonestusõigust omav isik ning ehi-
tise kui vallasasja omanik on edaspidises tekstis territooriumi haldaja.
(4) Jäätmete nõuetekohast käitlemist käitlemise erinevatel etappidel korraldab jäät-
mevaldaja. 
(5) Jäätmevaldaja on kohustatud käitlema tema valduses olevaid jäätmeid vastavalt 
käesoleva eeskirjaga või teiste õigusaktidega kehtestatud nõuetele või andma need 
käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
(6) Ettevõtja, kes tegeleb jäätmekäitlusega jäätmeseaduse § 73 mõistes, peab oma-
ma jäätmeluba. Oma seisukoha jäätmeloa taotluse juurde annab vallavalitsus. Oht-
like jäätmete käitlemiseks, s.h. kogumiseks või veoks, on lisaks nõutav ohtlike jäät-
mete käitluslitsents. Jäätmeloa annab Harjumaa Keskkonnateenistus, ohtlike jäät-
mete käitluslitsentsi annab Keskkonnaminister.
(7) Jäätmevaldaja peab vältima ohtlike jäätmete segunemist tavajäätmetega ja oma-
vahel, välja arvatud juhul, kui see on tehniliselt ja majanduslikult põhjendatud ja 
sellega ei suurene oht tervisele ja keskkonnale.
(8) Jäätmete käitlemine, sh põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on kee-
latud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu ning 
kiletamata paberit või pappi. Nende jäätmete avapõletamiseks peab olema vallava-
litsuse keskkonnaameti luba.
(9) Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada lii-
kide kaupa eraldi mahutitesse või selleks ettevalmistatud kohtadesse. Jäätmete jät-
mine mahutite lähedusse, neid mahutisse paigutamata, ei ole lubatud, v.a. mahu-
kad jäätmed, mille käitlemise kord on toodud eeskirja § 6 lõikes 3.
(10) Jäätmete hoidmisel tuleb tagada jäätmete ja mahutite säilivus ning hoiukoha 
korrasolek, võimalus jäätmete hilisemaks töötlemiseks või taaskasutamiseks.
(11) Ladestatavad jäätmed kõrvaldatakse selleks ettenähtud ja tehniliselt varusta-
tud kohas, tagades keskkonnaohutuse ja võimaldades nende hilisemat kasutamist 
või kahjutustamist.

§ 5. Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused jäätmekäitlusel
(1) Jäätmevaldaja peab kasutama kõiki võimalusi jäätmete koguse ja ohtlikkuse vä-
hendamiseks. Ta peab jäätmeid liigiti koguma, vedama ja taaskasutama või andma 
need üle jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele vastavalt käesoleva määru-
sega määratud korrale.
(2) Jäätmevaldajad peavad omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid 
või nad peavad jäätmekäitluslepingu alusel kasutama ühismahuteid. Mahutid ja ko-
gumiskohad peavad vastama käesoleva eeskirja nõuetele.
(3) Piirkondades, kus jäätmevedu ei ole korraldatud, on jäätmevaldajad ja territoo-
riumi haldajad kohustatud, kas ise või volitatud esindaja vahendusel sõlmima jäät-
mekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või vedama neile kuuluvad või nende 
valduses oleval territooriumil tekkivad jäätmed jäätmekäitluskohta oma jõudude-
ga või taaskasutama neid vastavalt jäätmeseaduse nõuetele. Kui jäätmetekitaja ja 
territooriumi haldaja on erinevad isikud, reguleeritakse nendevaheline kohustuste 
jaotus jäätmekäitluses üüri-, rendi-, haldus- või jäätmekäitluslepinguga.
(4) Jäätmevaldaja ei tohi sõlmida jäätmekäitluslepingut ega anda jäätmeid üle isi-
kule, kellel puudub jäätmeluba ja ohtlike jäätmete korral ka ohtlike jäätmete käit-
luslitsents. 
(5) Jäätmemahutid tuleb paigutada krundile või kinnistule, kus jäätmed on tekki-
nud, välja arvatud juhul, kui jäätmed paigutatakse lepingu alusel kasutatavasse ühis-
mahutisse. Korterelamutega aladel, kus elamutele on moodustatud minimaalse suu-
rusega kinnistud, tohib jäätmemahuteid paigutada väljapoole oma kinnistut ainult 
vallavalitsuse loal ja tingimustel.
(6) Jäätmete valdajana on elanike ülesanne vähendada kättesaadavate vahenditega 
tekkivate jäätmete hulka ja nad on kohustatud käitlema jäätmeid või andma need 
üle käesoleva eeskirjaga määratud korras.
(7) Territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ning jurii-
dilisest isikust jäätmevaldajad on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete 
elanikke või oma ettevõtete töötajaid vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning 
käesoleva eeskirja nõuetest.

§ 6. Jäätmete kogumine 
(1) Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise korraldab jäätme-
valdaja, välja arvatud korraldatud olmejäätmeveo korral.
(2) Jäätmemahutid peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, 
kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
(3) Kinnistul või krundil tekkivad jäätmed, mida ei saa kohapeal taaskasutada, tu-
leb paigutada selleks ette nähtud mahutitesse. Mahukad jäätmed, mida ei ole või-
malik nende mõõtude või kaalu tõttu paigutada mahutisse, võib paigutada ajutiselt 
mahutite vahetusse lähedusse, korraldades nende äraveo hiljemalt 5 päeva jooksul. 
Mahukad jäätmed on näiteks mööbliesemed, vaibad ja madratsid. Mahukate jäät-
metena ei käsitleta muuhulgas autovrakke, autoosi, s.h. autorehve, ehitus- ja lam-
mutusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid, s.h. külmikud, elektri-
pliidid, pesumasinad, arvutid, telerid jms. 
(4) Jäätmete liigiti kogumisel tuleb kinnistutel koguda eraldi mahutitesse vanapa-
berit ja -pappi ning segunenud olmejäätmeid. Juhul, kui jäätmeid koguv jäätme-
käitleja rakendab ise või teenustööna sortimist, võib mitmeid eraldikogutavaid taas-
kasutatavaid jäätmeliike koguda ühte mahutisse. Liigiti kogutud jäätmeid ei tohi 
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nende kogumise ja veo erinevatel etappidel teiste jäätmeliikidega kokku panna.  
(5) Mahutid võivad olla jäätmete valdaja või territooriumi haldaja omandis või ren-
ditud jäätmekäitlusettevõttelt. 
(6) Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt hooldada. Ma-
hutite korrashoiu ja puhtuse eest vastutab nende omanik või rentnik, kui jäätme-
käitlusleping ei sätesta teisiti.
(7) Olmejäätmete mahutisse ei või panna:
1) tule- ja plahvatusohtlikke jäätmeid;
2) vedelaid jäätmeid;
3) ohtlikke jäätmeid;
4) käimlajäätmeid;
5) kogumiskaevude setteid;
6) erikäitlust vajavaid jäätmeid;
7) aineid ja esemeid, mis võivad ohustada jäätmemahutite hooldajat või jäätmekäit-
lejat;
8) aineid ja esemeid, mis oma kaalu, mõõtmete või kuju tõttu või muul põhjusel 
võivad kahjustada mahuteid või jäätmeveokeid või raskendavad märkimisväärselt 
jäätmete kokkupressimist;
9) taaskasutatavaid jäätmeid, mille kogumine on korraldatud;
10) ehitus- ja lammutusjäätmeid.
(8) Liiva, tuhka ja pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui 
need vastavad jäätmekäitlusettevõtte kehtestatud tingimustele ja kui tuhk on jahtu-
nud.
(9) Segunenud olmejäätmed ning muud kergestiriknevad ja halvastilõhnavad jäät-
med tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult ning selliselt, 
et need ei levitaks lõhna, ei põhjustaks ohtu inimestele ega määriks mahuteid.
(10) Taaskasutatavaid jäätmeid tuleb koguda liikide kaupa eraldi mahutitesse:
1) elamumaa sihtotstarbega kinnistutel (s.h korteriühistutes, ridaelamutes, korter-
elamutes jne) vanapaberit ja pappi, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit;
2) mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel vanapaberit ja pappi, immutamata pui-
tu, kui neid jäätmeliike tekib kinnistul eraldivõetuna üle 50 kg nädalas. 
(11) Võimaluse korral ja kui see osutub otstarbekaks, tuleb eeskirja § 6 lõikes 10 
nimetatud jäätmeliike koguda eraldi ka väiksema korterite arvuga ja väiksema jäät-
metekkega kinnistutel. 
(12) Kokkuleppel pakendiettevõtjate või nende ühendustega ja nende initsiatiivil 
tuleb kinnistutel koguda eraldi ka pakendijäätmeid (klaas-, metall-, plast- ja 
komposiitpakendeid ning teisi pakendijäätmeid).
(13) Taaskasutatavaid jäätmeid, mille liigiti kogumine on korraldatud, tohib panna 
ainult selleks ettenähtud mahutitesse. 
(14) Ohtlike jäätmete kogumine:
1) Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi;
2) Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeloa alusel ohtlike jäätmete käitlemise lit-
sentsi omav isik. Vastava litsentsi väljastab keskkonnaminister;
3) Mahutid ohtlike jäätmete kogumiseks peavad olema suletavad ja valvatavad;
4) Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätme-
valdaja enne üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri 
kehtestatud korrale;
5) Ohtlike jäätmete kogumist korraldav isik peab paigutama nende kogumist regu-
leerivad juhised kogumispunktis nähtavasse kohta. Juhises peab olema fikseeritud 
ohtlike jäätmete äraveo kord;
6) Vedelaid ohtlikke jäätmeid peab säilitama kindlalt suletavates mahutites, mis vä-
listab nende sattumise maapinnale või kanalisatsiooni;
7) Koduses majapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatuks 
muutunud patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahus-
tid ning elavhõbedalambid ja -kraadiklaasid, tuleb viia ohtlike jäätmete avalikku 
kogumispunkti. Avalikud kogumispunktid on avalikes kohtades paiknevad erikon-
teinerid, patareide kogumiskastid või kogumisreidide vastuvõtukohad. Avalikes ko-
gumispunktides võetakse ohtlikke jäätmeid vastu ainult elanikelt;
8) Ettevõtjad peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma riikliku käitlussüsteemi oht-
like jäätmete litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele;
9) Ohtlike jäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäätmete üle-
andmiseni jäätmekäitlusettevõttele;
10) Ettevõtja, kes tegeleb ohtlike jäätmetega, on kohustatud andma järelevalve-
ametnikule informatsiooni ohtlike jäätmete hoidmise ja käitlemise kohta.

§ 7. Pakendite ja pakendijäätmete kogumine
(1) Pakendid ja pakendijäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi ja anda üle 
selleks ettenähtud kogumispunktidesse. Üleantavad pakendid peavad olema puh-
tad ning vajadusel  (piima-, keefiri- või jogurtipakendid, ketšupipurgid jt.) pes-
tud.
(2) Pakendite ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise korraldavad paken-
diettevõtjad või nende volitusel pakendiettevõtjate ühendus Eesti Pakendiühing 
(edaspidi pakendiorganisatsioon). Pakendite, millele on kehtestatud tagatisraha, ko-
gumist ei saa pakendiettevõtja pakendiorganisatsioonile üle anda. 
(3) Pakendiettevõtja, sealhulgas postimüügiga tegelev pakendiettevõtja, on kohus-
tatud tasuta tagasi võtma müüdud kauba pakendid või pakendijäätmed müügiko-
has või selle vahetus läheduses müügikoha kinnistu või selle teenindusmaa piires. 
Tagasivõtmise nõue hõlmab vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja suurus vastab selles 
müügikohas müüdava kauba pakendile ja selle kauba müüja poolt üleantava kau-
ba pakendile. 
(4) Juhul, kui mingil põhjusel ei ole võimalik korraldada pakendite ja pakendijäät-
mete vastuvõtmist oma kinnistu või teenindusmaa piires, võib nende, väljaarvatud 
tagatisrahaga pakendid, vastuvõtmise erandina korraldada kinnistu või teenindus-
maa vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel. 
(5) Tarbija paremaks teenindamiseks korraldab pakendiorganisatsioon koostöös 
vallavalitsusega pakendite ja pakendijäätmete, väljaarvatud tagatisrahaga paken-
did, vastuvõtupunktid tihedusega keskmiselt üks punkt 450 korteri kohta korrus- 
ja ridaelamutega asumites ja üks punkt keskmisel kandekaugusel 200 m väikeela-
mutega asumites. 
(6) Pakendijäätmete veo vastuvõtupunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõt-
ja või pakendiorganisatsioon ise. 

§ 8. Jäätmete vedu
(1) Jäätmevedu korraldab jäätmevaldaja, v.a olmejäätmete korraldatud vedu jäät-
mekäitluskohtadesse.
(2) Segunenud olmejäätmete mahuteid peab tühjendama sagedusega, mis väldib 
mahutite ületäitumist, haisu ja kahjurite teket ning ümbruskonna reostust, kuid üld-
juhul mitte harvemini, kui üks kord kahe nädala jooksul. Juhul, kui kuni kahe kor-
teriga väikeelamutes on korraldatud oma biolagunevate jäätmete kompostimine 
vastavalt eeskirja § 12 lõigetele 2-6 ning mahutitesse ei panda toidujäätmeid, on 
kuni 240 l mahuteid lubatud tühjendada kord kuus tingimusel, et oleks välditud 
nende ületäitumine, haisu ja kahjurite teke ning ümbruskonna reostus.
(3) Liigitikogutud taaskasutatavate jäätmete mahuteid võib tühjendada vastavalt 
vajadusele.
(4) Jäätmed tuleb vedada jäätmeloas märgitud jäätmekäitluskohta. Kui territooriu-
mi haldaja veab ise oma jäätmeid, tuleb need üle anda vallavalitsuse poolt määra-
tud jäätmekäitluskohta.
(5) Jäätmete vedu elurajoonidest ei tohi häirida öörahu.
(6) Jäätmed, mille säilitamine kinnistul või krundil kujutab endast vahetut ohtu ini-
meste tervisele, tuleb ära vedada koheselt.
(7) Kui kinnistul või krundil tekkinud jäätmeid ei saa nende kuju või muude oma-
duste tõttu vedada koos teiste jäätmetega ja need ei ole haaratud korraldatud olme-
jäätmeveoga, korraldab nende veo käitluskohta jäätmete valdaja, kinnisvarahaldu-
se või -hoolduse ettevõte või territooriumi haldaja vastavalt eeskirja nõuetele.
(8) Jäätmeid peab vedama kinnises veovahendis, pakitult või muul asjakohasel vii-
sil nõnda, et jäätmed, sealhulgas nendest imbuvad vedelikud ja nõrgvesi, ei satuks 
laadimise ega vedamise ajal keskkonda. 
(9) Valla haldusterritooriumil toimub korraldatud jäätmevedu valla mandriosas ja 
Prangli saarel. Korraldatud jäätmevedu hõlmab segunenud olmejäätmeid, vanapa-
berit ja -pappi ning ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud mahukaid 
jäätmeid. Kui see osutub otstarbekaks, võidakse korraldatud jäätmeveoga hõlmata 
ka teisi jäätmeliike.

§ 9. Korraldatud jäätmevedu ja sellega liitumine
(1) Korraldatud jäätmeveo, sealhulgas avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks 
veopiirkonnas, korraldab vallavalitsus. Korraldatud olmejäätmeveole ülemineku 
kord ja teostus nähakse ette eraldi valla õigusaktidega.
(2) Korraldatud jäätmeveoga liitumine on kohustuslik kõikidele olmejäätmete val-
dajatele valla haldusterritooriumil valla mandriosas ja Prangli saarel. Jäätmevalda-
ja on ka ühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila, elu- või 
äriruum. Jäätmevaldajaks loetakse ka suvila, elu- või äriruumina kasutatava ehiti-
se või korteri kui vallasasja omanikku.
(3) Korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustus ei rakendu jäätmekäitluskohtade-
le, s.h sortimisettevõtetele ja jäätmejaamadele, kes korraldavad oma tehnoloogili-
ses protsessis tekkinud jäätmeliikide veo ise.
(4) Kui jäätmevaldaja ei ole sõlminud korraldatud jäätmeveo lepingut, loetakse ta 
vaatamata sellele liitunuks korraldatud jäätmeveoga elu- või tegevuskohajärgses 
jäätmeveo piirkonnas ning tema suhtes rakendatakse kõiki lepingulise kliendi nõu-
deid.
(5) Vallavalitsus võib lugeda erandkorras teatud tähtajaks jäätmevaldaja korralda-
tud jäätmeveoga, kas tervikuna või mõne jäätmeliigi osas mitteliitunuks tema põh-
jendatud avalduse alusel. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab kord aastas 
vallavalitsusele selle määratud tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise 
kohta.
(6) Vallas veoettevõtja leidmiseks korraldatud avalikul konkursil edukaks tunnis-
tatud ettevõtjal on määratud veopiirkonnas jäätmeveo eri- või ainuõigus kuni kolm 
aastat. Piirkond, kust jäätmed kokku kogutakse ning jäätmekäitluskohad ja isikud, 
kuhu ja kellele jäätmed üle antakse, sealhulgas sortimisettevõtted ja prügila, mää-
ratakse korraldatud jäätmeveoloaga. Korraldatud jäätmeveoloa väljastab veoette-
võtte leidmiseks korraldatud konkursi tulemuste alusel Harjumaa Keskkonnatee-
nistus.

§ 10. Jäätmete kõrvaldamine
(1) Vallas tekkinud ladestatavad tavajäätmed kõrvaldatakse jäätmeluba omavates 
ning nõuetele vastavates lõppkäitluskohtades. Ladestatavad jäätmed peavad olema 
eelnevalt töödeldud.
(2) Jäätmete töötlemine on  nende mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogi-
line mõjutamine, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete 
omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende 
käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete töötle-
mine võib toimuda nende tekkekohas, jäätmeloaga käitlusettevõttes või prügilas.
(3) Jäätmete kõrvaldamine väljaspool prügilat või jäätmekäitluskohti on keelatud, 
välja arvatud oma kinnistu aiajäätmed.

§ 11. Saastetasu
(1) Olmejäätmete keskkonda viimisel rakendatakse saastetasu vastavalt saastetasu 
seadusele.
(2) Prügila käitaja peab keskkonda viidavate olmejäätmete arvestust nende pärit-
olukoha järgi omavalitsuste lõikes ning arvutab saastetasu. Vallast kogutud jäätme-
te keskkonda viimise eest laekunud saastetasust maksab prügila käitaja 75% siht-
otstarbeliselt valla eelarvesse. 
(3) Vallaeelarvesse laekuvat saastetasu kasutatakse jäätmehoolduse arendamise toe-
tamiseks.
(4) Ladestamiseelselt töödeldud jäätmete, s.h. bioloogiliselt töödeldud segaolme-
jäätmed, kasutamine prügilas tehnoloogiliste vahekihtidena jäätmelademe katmi-
seks loetakse nende keskkonda viimiseks ja selle eest arvutatakse saastetasu vas-
tavalt eeskirja § 11 lõikele 1.

§ 12. Olmejäätmete kompostimine
(1) Eraldi kogutud kompostitavad biolagunevad jäätmed tuleb vedada komposti-

miseks prügilasse või mõnda teise vastava jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttesse.
(2) Väikeelamutes tekkivate biolagunevate jäätmete kompostimine on lubatud oma 
kinnistu piirides. Väljaspool oma kinnistut, väljaarvatud jäätmeloaga jäätmekäit-
luskohad, on biolagunevate jäätmete kompostimine lubatud ainult vallavalitsuse 
kirjalikul loal ja tingimustel.
(3) Kompostitavat materjali peab paigutama, ladustama ja käitlema nii, et see ei 
põhjustaks kahjurite teket ning tervisele ja ümbruskonnale kahjutult.
(4) Väikeelamutes tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult sel-
leks ettenähtud, kahjurite eest kaitstud kompostimisnõudes. Keelatud on kompos-
tida jäätmeid, mis kahjustavad komposti või muudavad selle kasutamiskõlbmatuks. 
Aia- ja pargijäätmeid võib kompostida lahtiselt aunades. 
(5) Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m 
kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.
(6) Heitvete kogumis- ja settekaevude setteid ning käimlajäätmeid ei tohi kasuta-
da komposti valmistamiseks ega laotada territooriumile.
(7) Valla haljasaladel ja kalmistutel tekkivaid aia- ja pargijäätmeid (taimed, rohi, 
lehed, oksad jne) ei ole lubatud ladestada prügilasse. Need tuleb muudest jäätme-
test eraldi koguda ja kompostida vallas selleks rajatavatel kompostimisväljakutel 
või teistes jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõtetes.

§ 13. Jäätmekäitluse tehnilised nõuded
(1) Jäätmemahutid peavad olema korras. Need peavad olema terved, veega pesta-
vad ning ei tohi põhjustada ohtu tervisele ega keskkonnareostust.
(2) Olmejäätmete kogumiseks võib mahutitena kasutada:
1) käsitsi teisaldatavaid, põhiliselt 140, 240, 600 või 800 liitriseid kaanega ning 
haaratavaid väikekonteinereid, mida on võimalik tõstemehhanismiga tühjendada 
jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse;
2) kaanega varustatud 1,5; 2,5 ja 4,5 m3 konteinereid, mida on võimalik mehhaa-
nilisel teel tühjendada jäätmeid kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada 
käitluskohta;
3) presskonteinereid;
(3) Jäätmemahutil peab olema kasutajale nähtavas kohas kiri või märk, mis vastab 
mahutiga kogutavale jäätmeliigile.
(4) Jäätmeid tohib paigutada väikekonteineritesse ja konteineritesse vastavalt jäät-
meveolepingule.
(5) Mahutite lukustamise korral peab jäätmevaldaja kindlustama nende avamise 
tühjenduspäeval.
(6) Mahutid, mis ei ole käsitsi teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks 
tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
(7) Kuni 800 liitrised väikekonteinerid tuleb paigutada neid tühjendava jäätmeveo-
kiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) aluse-
le, mis ei ole jäätmeveoki lähimast võimalikust peatumiskohast kaugemal kui 4 
meetrit. Käsitsi teisaldatava ratastel väikekonteineri korral määratakse see vahe-
maa jäätmeveolepinguga.
(8) Suuremad kui 800 liitrised konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal ta-
sandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on 
tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
(9) Koht, kus mahutid paiknevad, peab olema küllaldaselt valgustatud.
(10) Mahutid on soovitatav võimaluse korral paigutada vastavatesse jäätmemaja-
desse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele 
lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega. Kui jäätmemaja või 
katusealune tahetakse lukustada, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs 
vastavalt jäätmekäitluslepingule. Jäätmemaja või katusealust ei tohi kasutada muuks 
otstarbeks.
(11) Ligipääsuteed mahutitele peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need 
peavad võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist käsitsi. Ligipääsuteed peavad 
olema vähemalt 4 m laiad ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 8 meet-
rit. Need ei tohi olla libedad, peavad talvel olema lume ja jäävabad ning nende kal-
le ei tohi ületada 1:10.
(12) Mahutite paiknemiskohtade ja juurdesõiduteede korrashoiu eest territooriumil 
vastutab territooriumi haldaja.

§ 14. Vastutus
(1) Eeskirja mittetäitmisel või mittekohasel täitmisel võetakse süüdlased vastutu-
sele seaduses ettenähtud korras.
(2) Ebaseaduslikult keskkonda viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud 
keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda 
viija (edaspidi saastaja) omal kulul vallavalitsuse ettekirjutuse alusel.
(3) Saastaja hüvitab reostusega põhjustatud kahju täies ulatuses.
(4) Kui saastaja ei täida eeskirja § 14 lõikes 2 toodud kohustust, korraldab jäätme-
te ja neist põhjustatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omanik omal ku-
lul.
(5) Kui saastunud kinnisasja omanik ei täida eeskirja § 14 lõikes 4 toodud kohus-
tust või kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põh-
justatud saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul vallavalitsus asen-
dustäitmise ja sunniraha seaduses sätestatud korras.

§ 15. Rakendussätted
(1) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elekt-
roonilises Riigi Teataja andmebaasis.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantse-
leis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
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VIIMSI VALLA TERRITOORIUMIL Tervishoiu- ja veterinaarteenuse 
osutajate jäätmete käitlemiSE KORD

Käesolev kord reguleerib inimeste ja loomade tervishoiul või nendega seonduva-
tel uuringutel tekkinud jäätmete käitlemist (Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a 
määruse nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu»).  

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolevas Viimsi valla territooriumil tervishoiu- ja veterninaarteenuse osuta-
jate jäätmete käitlemise korras (edaspidi - Kord) kasutatakse järgmisi mõisteid: 
1) Tervishoiujäätmed on nii inimeste kui ka loomade tervishoiu, ravimise ja hool-
dusega seotud asutustes tekkivad jäätmed. Termin hõlmab haiglates, hooldekodu-
des, perearstikeskustes, hambaraviasutustes ning veterinaarasutustes tekkivaid jäät-
meid.
2) Meditsiinijäätmed on termin, mis hõlmab ainult inimese tervishoiu, ravimise 
ning hooldusega seotud jäätmeid haiglas, hooldekodus, perearstikeskuses ja ham-
baravikabinettides.
3) Riskijäätmed on jäätmed, millega vahetu kontakti puhul on käitlemisel teatud 
risk:  1. Teravad, torkivad jäätmed - süstlad, nõelad, skalpelliterad jne.

2. Nakkusohtlikud jäätmed - vereülekandesüsteemid, verd sisaldavad medit-
siinitarbed jne.
3. Bioloogilised jäätmed - koed, organid jms.

4) Tavajäätmed on kõik jäätmed, mis ei kuulu ohtlike jäätmete ja riskijäätmete hul-
ka.
5) Tervishoiujäätmete ladustamine on tervishoiujäätmete ajutine hoidmine tekke-
kohal või mõnes muus selleks ettenähtud kohas nende edasiseks käitlemiseks.
6) Tervishoiujäätmete käitlus on jäätmete registreerimine tekkimisel, sorteerimi-
ne, pakendamine, markeerimine, säilitamine, kogumine, transport ning jäätmete 
lõppkäitlus või kõrvaldamine vastavalt D või R koodile (Vabariigi Valitsuse 6. ap-
rilli 2004. a määrus nr 104 «Jäätmete taaskasutamis- ja kõrvaldustoimingute nimis-
tud» RT  I 2004, 23, 157). 
(2) Käesolev Kord määrab kindlaks tervishoiu-, hooldus- ja veterinaarteenuse osu-
tamisel tekkivate jäätmete (edaspidi - tervishoiu- ja veterinaarjäätmed) käitlemise 
korra ning on kohustuslik kõikidele Viimsi valla tervishoiu-, hooldus- ja veterinaar-
asutustele ning nende laboratooriumitele ja uurimisasutustele (edaspidi - tervis-
hoiuasutused), kus tekivad jäätmed, mis on jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike jäät-
mete nimistus (edaspidi - jäätmenimistu) määratletud «inimeste ja loomade tervis-
hoiul või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmetena».
(3) Käesolev Kord ei käsitle heitgaasidega ja heitvetega keskkonda suunatavaid 
jääke.
(4) Käesolevas Korras sätestamata juhtudel tuleb lähtuda kehtivatest õigusakti-
dest.

§ 2. Olmejäätmete käitlemine
(1) Olmejäätmed käesoleva Korra mõistes on sellised tervishoiuasutustes tekkinud 
olmejäätmed, mida ei ole võimalik taaskasutada, s.h koristusjäätmed.
(2) Olmejäätmed tuleb pakkida tekkekohas jäätmekotti, mis suletakse enne mahu-
tisse paigutamist. Mahutid paigaldab selleks ettenähtud kohtadesse ja neid tühjen-
dab äravedu korraldav lepingupool.
(3) Väiksemad jäätmekotid tuleb vajadusel pakkida suuremasse sama värvi jäät-
mekotti, mis suletakse ning asetatakse olmejäätmete mahutisse. 
§ 3. Taaskasutatavad jäätmed
(1) Klaasijäätmed on terved või purunenud värvilised ja värvitud klaaspudelid, -
purgid ja -anumad.
(2) Klaasijäätmed tuleb paigutada vastavalt klaasi koguva jäätmekäitlusettevõtte 
nõuetele eraldi mahutitesse. Mahutid peavad olema kaanega suletavad ja valmis-
tatud raskesti läbitorgatavast materjalist.
(3) Täitunud mahutid tuleb jäätmete tekkekohast viia suletuina jäätmehoidlasse. 
Kogutud klaas antakse sealt üle klaasikogumisettevõttele.
(4) Vanapaber on ajalehed, reklaamlehed, ajakirjad ning kontoripaber.
(5) Vanapaber tuleb sorteerida tekkekohas. Kogumiseks võib kasutada paberi pak-
kekasti. Vanapaber viiakse tekkekohast jäätmehoidlasse ning antakse sealt üle jäät-
mekäitlusettevõttele. Vajadusel võib majapidamis- ja kontoripaberi koguda eral-
di.
(6) Diskreetne vanapaber on paberid patsiendi isikut puudutavate andmetega, sa-
muti teisi isikuid ja tervishoiuasutuse tööd puudutavate andmetega.
(7) Diskreetset vanapaberit tuleb hoida kõrvalistele isikutele mittekättesaadavas 
kohas (lukustatud ruumis, kapis jne).
(8) Diskreetne vanapaber tuleb purustada tervishoiuasutuses või saata purustami-
seks vastavasse jäätmekäitlusettevõttesse.
(9) Tervishoiuasutuses purustatud diskreetne vanapaber pannakse taaskasutatava-
te paberijäätmete mahutisse. Purustatud mittetaaskasutatav diskreetne vanapaber 
pannakse olmejäätmete mahutisse.
(10) Purustamiseks saadetav diskreetne vanapaber pannakse lukustatud mahutisse, 
milline antakse üle vastavale jäätmekäitlusettevõttele.
(11) Taaskasutatav papp ja kartong on puhtad papp-pakendid, mis ei sisalda üm-
bertöötlemist segavaid aineid (kile, plastmass).
(12) Papp-pakendid tuleb suruda vajaduse korral tekkekohas kokku ja viia jäätme-
hoidlasse. Jäätmehoidlast antakse need üle vastavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 4. Bioloogilised jäätmed
(1) Bioloogilised jäätmed on operatsiooni käigus tekkinud jäätmed (amputeeritud 
kehaosad ja elundid), ühekordsed süstlad, vananenud verekotid verega, verekom-
ponendid, vereülekandesüsteemid, verine või niiske sidumismaterjal, aspiratsioo-
ni torud, kateetrid jt patsiendi kehavedelikega kokkupuutunud meditsiinitarbed ja 
katseloomade jäänused.
(2) Bioloogilised jäätmed tuleb pakkida tekkekohas punasesse jäätmekotti, millel 
on markeering «Bioloogilised jäätmed». Vajadusel võib kasutada ka muud paken-
dit, millel on punane silt «Bioloogilised jäätmed». Jäätmekoti kaal ei tohi ületada 
15 kg Jäätmekotid varustatakse sildiga, millel on märgitud jäätmetekitaja (tervis-
hoiuasutus, osakond) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.
(3) Jäätmed viiakse tekkekohast pakituina iga päev jäätmehoidlasse, kus neid hoi-

takse teistest jäätmetest eraldi, võimaluse korral omaette ruumis ning antakse üle 
vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 5. Teravad ja torkivad jäätmed
(1) Teravad ja torkivad jäätmed on nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud 
katseklaasid, tilkinfusioonivoolikute teravad osad jms.
(2) eravad ja torkivad jäätmed tuleb asetada raskesti läbitorgatavast materjalist val-
mistatud suletavasse kanistrisse, millel on punane markeering «Teravad ja torkivad 
jäätmed». Pakendi kaal ei tohi ületada 10 kg Pakendile tuleb märkida jäätmete te-
kitaja (tervishoiuasutus, osakond) ja pakkimiskuupäev.
(3) Kanistreid teravate ja torkivate jäätmetega tuleb hoida jäätmehoidlas eraldi lu-
kustatavas ruumis, kus need pakitakse punasesse jäätmekotti, millel on markeering 
«Teravad ja torkivad jäätmed». Vajadusel võib jäätmekanistrid asetada mõnda teis-
se pakendisse, millel on punane silt «Teravad ja torkivad jäätmed». Teravad ja tor-
kivad jäätmed pannakse jäätmehoidlasse. Neid võib panna ühte ruumi koos vasta-
valt märgistatud nakkusohtlike ja bioloogiliste jäätmetega. Jäätmekotid või teised 
jäätmepakendid suletakse ning antakse üle koos bioloogiliste jäätmetega vastavat 
luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 6. Nakkusohtlikud jäätmed on märgitud jäätmenimistus üldkoodi 18 all tär-
niga
(1) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida kollasesse jäätmekotti, millel on mar-
keering «Nakkusohtlikud jäätmed». Pakendile märgitakse jäätmete tekitaja (tervis-
hoiuasutus, osakond) ning pakkimiskuupäev. Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda. 
(2) Nakkusohtlikke jäätmeid ei tohi hoiustada jäätmete tekkekohas. Need tuleb viia 
iga päev jäätmehoidlasse selleks ettenähtud omaette lukustatavasse ruumi ning ase-
tada teise kollasesse jäätmekotti, millel on markeering «Nakkusohtlikud jäätmed». 
Pakendi kaal ei tohi ületada 10 kg.
(3) Nakkusohtlikud jäätmed tuleb anda üle vastavat luba omavale jäätmekäitluset-
tevõttele ühe nädala jooksul.
(4) Nakkusohtlike jäätmetega samas ruumis võib hoiustada ka vastava märgistuse-
ga bioloogilisi jäätmeid ning teravaid ja torkivaid jäätmeid.
(5) Eriolukorras, näit. epideemia piirkondades, tuleb toimida vastavalt Sotsiaalmi-
nisteeriumi ja Tervisekaitseinspektsiooni korraldusele.

§ 7. Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumide jäätmed
(1) Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumide jäätmed on vastavates labora-
tooriumides tekkinud tervisele ohtlikud jäätmed (BK-positiivne tuberkuloos, vii-
rushepatiit, HIV jt).
(2) Mikrobioloogia ja viroloogia laboratooriumides tekkinud ohtlikud jäätmed tu-
leb autoklaavida kohapeal. Peale autoklaavimist käideldakse neid jäätmeid olme-
jäätmetena.

§ 8. Radioaktiivsed jäätmed
(1) Radioaktiivsed jäätmed on kasutusest kõrvaldatud ravi- ja diagnostilise otstar-
bega radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega kokkupuutunud ained ja esemed 
(kindad, paber, linad jt).
(2) Radioaktiivsed jäätmed tuleb pakendada kiirguskindlasse säilituspakendisse, 
millel on markeering «Radioaktiivsed jäätmed». Pakendile tuleb märkida ka ter-
vishoiuasutus ja osakond, kus jäätmed tekkisid ning pakkimiskuupäev.
(3) Radioaktiivseid jäätmeid tuleb hoida väljaspool osakonda jäätmehoidlas oma-
ette lukustatavas ruumis. Sealt suunatakse need eritranspordiga radioaktiivsete jäät-
mete matmiskohta.
(4) Vananenud, vähese radioaktiivsusega jäätmed, kui nende kiirgus ei ületa kiir-
gusohu nõudeid, viiakse peale kiirguskontrolli prügimäele. Vedelad radioaktiivsed 
jäätmed, kui nende kiirgus ei ületa kiirgusohu nõudeid, valatakse pärast kiirgus-
kontrolli kanalisatsiooni.
(5) Kui radioaktiivsed jäätmed kuuluvad ohtlike jäätmete klassi muude tunnuste 
järgi, siis käideldakse neid pärast kiirguskontrolli ohtlike jäätmetena.

§ 9. Ravimijäätmed
(1) Ravimijäätmed on ravimid, mis on riknenud või nende kehtivusaeg on lõppe-
nud.
(2) Ravimeid ei eemaldata originaalpakenditest. Ravimijäätmed (v.a. jäätmenimis-
tus koodiga 18 01 09 nimetatud) pakitakse plastikkotti või -purki, mis omakorda 
pakitakse lukustatavatesse kastidesse. Kastidele märgitakse asutuse nimi ja mar-
keeritakse sildiga «Ravimijäätmed». Tsütostaatikumid pakitakse eraldi ja tähista-
takse märkega «Tsütostaatravimijäätmed». Pakitud ravimijäätmed kogutakse, ase-
tatakse lukustatavatesse kastidesse ning antakse üle vastavat luba omavale jäätme-
käitlusettevõttele. Pakendile märgitakse ravimijäätmed tekitanud tervishoiuasu-
tus.

§ 10. Elavhõbedajäätmed
(1) Elavhõbedajäätmed tekivad purunenud või vanadest kraadiklaasidest, vererõ-
huaparaatidest ning mõnedest elavhõbedat sisaldavatest reagentidest. Ka amalgaa-
mi jäätmed on elavhõbedajäätmed.
(2) Erineval kujul esinevat elavhõbedat sisaldavad jäätmed tuleb hoida üksteisest 
eraldi. Need pakitakse plastikpurki või klaaspurki, mis on korgiga tihedalt suletud. 
Metallilise elavhõbeda (tekib näiteks purunenud kraadiklaasist) aurustumise välti-
miseks tuleb see paigutada veega anumasse, nii et vesi katab elavhõbeda. Pakend 
tähistatakse markeeringuga «Elavhõbedajäätmed». Pakendile märgitakse ka jäät-
med tekitanud tervishoiuasutus ning jäätme kirjeldus.
(3) Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida väljaspool osakonda jäätmehoid-
las, kust need saadetakse edasi vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 11. Kemikaalide jäätmed
(1) Kemikaalide jäätmed on ohtlike kemikaalide jäägid.
(2) Kemikaalide jäätmed tuleb koguda suletud mittepurunevasse vastava märgis-
tusega anumasse, mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaal-
pakendit, millel on vastavad märgistused. Pakendile tuleb lisada märge «Kemikaa-
lide jäätmed» ja jäätmed tekitanud tervishoiuasutus.
(3) Kemikaalide jäätmeid tuleb säilitada ohtlike jäätmetena jäätmehoidlas.
(4) Kemikaalide jäätmed tuleb anda üle käitlemiseks vastavat luba omavale jäät-
mekäitlusettevõttele. Ühiskanalisatsiooni võib kemikaale juhtida ainult ühiskana-
lisatsiooni valdaja loa alusel ja vastavuses Viimsi valla ühisveevärgi ja kanalisat-
siooni kasutamise eeskirjadele.

§ 12. Kasutatud elavhõbedalambid
(1) Kasutatud elavhõbedalambid on kasutusest kõrvaldatud elavhõbedat sisaldavad 
halogeen- ja luminofoorlambid ning lambid valgustitest.
(2) Kasutatud (s.h katkised) elavhõbedalambid tuleb panna kaanega suletavasse 
kasti või originaalpakendisse, nii et lambid ei puruneks. Pakendile märgitakse jäät-
med tekitanud tervishoiuasutus.
(3) Kasutatud elavhõbedalampe hoitakse jäätmehoidlas selleks ettenähtud paken-
dites ning antakse üle vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(4) Lampidega ühte pakendisse ei tohi panna teisi jäätmeid.

§ 13. Vananenud (kasutatud) akud ja patareid
Vananenud (kasutatud) akud ja patareid tuleb viia jäätmehoidlasse ning panna so-
bivasse kogumisvahendisse. Sealt tuleb need anda üle (koos akuvedelikuga) vas-
tavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.

§ 14. Kasutusest kõrvaldatud ilmuti, kinniti ja filmid.
(1) Kasutusest kõrvaldatud kinniti ja ilmuti tuleb valada jäätmekanistrisse ning hoi-
da ohtlike jäätmetena jäätmehoidlas. Pakendile tuleb märkida jäätmete nimetus ja 
tekitaja (tervishoiuasutus, osakond). Kinniti, ilmuti ja filmid antakse üle vastavat 
luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
(2) Ilmuteid võib juhtida ühiskanalisatsiooni selle valdaja loal kemikaalidele keh-
testatud nõuete järgi.

§ 15. Naftasaadusi sisaldavad jäätmed
(1) Naftasaadusi sisaldavad jäätmed on seadmete hooldusel tekkinud õlide ja määr-
deainete jäätmed.
(2) Naftasaadusi sisaldavad jäätmed tuleb koguda nende tekkekohas sobivatesse 
mahutitesse. Täitumisel viiakse mahutid jäätmehoidlasse ning säilitatakse ohtlike 
jäätmetena.
(3) Naftasaadusi sisaldavad jäätmed tuleb anda üle vastavat luba omavale jäätme-
käitlusettevõttele.

§ 16. Tehnilised nõuded tervishoiuasutuse jäätmehoidlale
(1) Tervishoiuasutuse jäätmehoidla on ruum või ruumide kompleks (koos- või eral-
diasuvad), mis vastab alljärgnevatele tehnilistele nõuetele:
1) jäätmehoidla tuleb võimaluse korral rajada tervishoiuasutuse keldrikorrusele, 
soovitavalt eraldi väljapääsuga hoonest;
2) jäätmehoidlaks kohaldatud ruum peab olema mitteköetav, varjatud päikese eest 
ning näriliste- ja putukatevaba;
3) jäätmehoidla lagi, seinad, põrand ja uks peavad olema siledad, pragudeta, teh-
tud kerget puhastamist võimaldavast ja desinfitseerivaid vahendeid taluvast mater-
jalist;
4) põranda ja seina liitekoht peab olema teostatud ümarnurgana;
5) juhul, kui jäätmehoidlal on aken, peab see asetsema ühes tasapinnas seinaga;
6) jäätmehoidlas tuleb säilitada kindlat temperatuurirežiimi (jahe või külm);
7) jäätmehoidla ruum peab olema ventileeritav;
8) jäätmehoidlal ei tohi olla jäätmešahti;
9) jäätmehoidla ruum peab olema lukustatav.

LISA 2
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
13.06.2006 MÄÄRUSELE NR 22

Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord

§ 1. Üldsätted
(1) Käesolev Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord (edaspidi - Kord)  mää-
rab kindlaks ehitus-, remondi- ja lammutustöödel tekkivate jäätmete (edaspidi ehi-
tusjäätmed) käitlemise korra Viimsi  vallas (edaspidi - Vald).
(2) Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste, ehituskivide, 
klaasi ja muude ehitusmaterjalide jäätmed, sealhulgas need, mis sisaldavad asbes-
ti ja teisi ohtlikke jäätmeid ning väljaveetav pinnas, mis tekivad ehitamisel ja re-
montimisel (edaspidi ehitamisel) ning mida ehitusobjektil tööde tegemiseks ei ka-
sutata.
(3)  Käesoleva Korraga reguleeritakse ehitusjäätmete käitlust juhul, kui ehitamise 
käigus tekib jäätmeid üle 1 m3 päevas või üle 20 m3 kogu ehitusperioodi kestel.
(4) Kui ehitamise käigus tekib käesoleva Korra mõistes jäätmeid, tuleb nende käit-
lemine kooskõlastada Viimsi Vallavalitsusega (edaspidi - Vallavalitsus). 
Ehitusprojektides peab olema näidatud:
1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus vastavalt kehtivale jäätmeloendile;
2) pinnasetööde mahtude bilanss;
3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
4) jäätmete edasine suunamine.
(5) Kui ehitamise käigus tekib käesoleva Korra mõistes jäätmeid, tuleb ehitise vas-
tuvõtmiseks esitatavatele dokumentidele kohustuslikult lisada Vallavalitsuses kin-
nitatud õiend jäätmete nõuetekohase käitlemise kohta ning seletuskiri jäätmete käit-
lemise kohta.
(6) Ehitiste lammutamiseks peab olema kehtivatele nõuetele vastav lammutuspro-
jekt, mis on kooskõlastatud Vallavalitsusega, ja lammutusluba. Lammutustööde lõ-
petamiseks tuleb vormistada Vallavalitsuses jäätmeõiend.
(7) Kui pinnasetööde käigus avastatakse arheoloogilist kultuurkihti (muinsuskait-
selisi objekte, nende fragmente, ürikuid, inimsäilmeid jt), tuleb pinnasetööd kohe-
selt peatada. Tööde jätkamine kooskõlastatakse Muinsuskaitseametiga.

(8) Vallas tekkinud ehitusjäätmed taaskasutatakse või kõrvaldatakse tehnoloogili-
selt sobivas ning tervisekaitse- ja keskkonnanõuetele vastavas jäätmekäitluskohas 
või antakse taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusette-
võttele.
(9) Ehitusjäätmeid ei tohi anda kõrvaldamiseks või taaskasutamiseks üle isikule, 
kellel puudub vastav jäätmeluba. Ohtlike ehitusjäätmete üleandmisel peab lisaks 
jäätmeloale kontrollima ka ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu.
(10) Käesolevas Korras sätestamata juhtudel tuleb lähtuda kehtivatest riigi ja Val-
la õigusaktidest.

§ 2. Ehitusjäätmete valdaja kohustused jäätmekäitlusel
(1) Ehitusjäätmete käitlemise eest vastavalt käesoleva Korra nõuetele vastutab jäät-
mevaldaja.
(2) Ehitusjäätmete valdaja on ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kin-
nisvaraarendaja vaheline leping ei näe ette teisiti või muu isik, kelle valduses on 
jäätmed.
(3) Ehitise omanik on ehitise kui vallasasja omanik, kinnistu omanik, hoonestus-
õiguse või mõne muu piiratud asjaõiguse alusel kinnistu kasutaja või isik, kellele 
on välja antud ehitusluba.
(4) Ehitusettevõtja on tegevusluba omav ehitustööde tegija või väikeelamu, talu-
hoonete, suvila aiamaja, kasvuhoone ja kuni kahe sõiduautokohaga garaaži oma-
nikust ehitaja.
(5) Ehitusjäätmete valdaja ja jäätmekäitlusettevõtte omavahelised õigused ja ko-
hustused määratakse jäätmekäitluslepinguga.
(6) Ehitusjäätmete valdajad on oma tegevuses kohustatud:
1) rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa 
kogumiseks tekkekohas; 
2) korraldama oma jäätmete taaskasutamise või andma jäätmed käitlemiseks üle 
jäätmeluba omavale isikule. Ohtlike ehitusjäätmete puhul on täiendavalt nõutav 
ohtlike jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;
3) rakendama kõiki võimalusi ehitusjäätmete taaskasutamiseks;
4) võtma tarvitusele abinõud tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel 
konteineritesse või laadimisel veokitele;
5) valmistama ette tasase kõvakattelise aluspinna jäätmekonteinerite paigutami-
seks;
6) kooskõlastama Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise tänavatele, sõi-
du- või kõnniteedele ning parklatesse;
7) kooskõlastama Vallavalitsusega jäätmekonteinerite paigutamise parkidesse või 
haljasaladele;
8) tagama, et kinnistul või krundil oleksid eraldi märgistatud konteinerid olmejäät-
mete ja ohtlike jäätmete kogumiseks;
9) teavitama oma töötajaid vallas kehtivast jäätmehoolduse korrast ning käesoleva 
eeskirja nõuetest. 

§ 3. Mitteohtlike ehitusjäätmete käitlemine
(1) Ehitusjäätmed tuleb sorteerida liikidesse nende tekkekohal. Sorteeritavate lii-
kide arv  lähtub jäätmete taaskasutuse võimalustest. Eraldi tuleb sorteerida:
1) puit;
2) kiletamata paber ja papp;
3) metall (eraldi must- ja värviline metall);
4) mineraalsed jäätmed (kivid, ehituskivid ja tellised, krohv, betoon, kips, lehtklaas 
jne);
5) raudbetoon- ja betoondetailid;
6) tõrva mittesisaldav asfalt;
7) kiled.
(2) Juhul, kui ehitusjäätmete tekkekohas puudub võimalus nende sorteerimiseks 
või see osutub majanduslikult ebaotstarbekaks, tuleb jäätmed sorteerimiseks üle 
anda vastavale jäätmeloaga jäätmekäitlusettevõttele, kes teeb selle töö teenustöö-
na.
(3) Liikidesse sorteeritud jäätmed tuleb koguda eraldi konteineritesse, taaskasuta-
da või anda taaskasutamiseks üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusette-
võttele. Mineraalsed ehitusjäätmed, mida ei saa materjalina või tootena taaskasu-
tada, taaskasutatakse lähimas jäätmekäitluskohas. Konteinerid peavad olema tähis-
tatud vastavalt kogutavatele jäätmeliikidele.
(4) Mahukad ehitusjäätmed, mida oma kaalu või mahu tõttu pole võimalik paigu-
tada konteinerisse ja mida ei anta koheselt üle jäätmekäitlusettevõttele, paigutatak-
se krundi piires selleks eraldatud territooriumile nende hilisemaks transportimiseks 
jäätmekäitluskohta.
(5) Mahukad ehitusjäätmed on suuregabariidilised ja raskemad ehitus- ja lammu-
tustöödel tekkinud jäätmed (vannid, pliidid, raudbetoon- ja betoondetailid, palgid, 
metall- ja puittalad jne).
(6) Saastumata pinnase ja sorteerimisel ülejäänud mineraalsete püsijäätmete segu 
kõrvaldamine väljaspool ametlikke ladestuspaiku, sealhulgas territooriumi planee-
rimiseks, on lubatud ainult kehtivate nõuete kohaselt vormistatud ehitusprojekti ja 
ehitusloa või Vallavalitsuse heakorrakava alusel territooriumi haldaja ja Vallavalit-
susega kooskõlastatult. Saastumata pinnast või sorteerimisel ülejäänud mineraal-
sete püsijäätmete segu võib kinnistu valdaja kasutada oma kinnistu heakorrastami-
seks kooskõlastatult Vallavalitsusega.
(7) Raudbetoon- ja betoondetailid ning tõrva mittesisaldav asfalt tuleb üle anda pu-
rustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks vastavale jäätmeluba omavale jäätme-
käitlusettevõttele. Eelsorteeritud ehituskivid ja tellised tuleb, kas taaskasutada ehi-
tuskividena ja tellistena või anda purustamiseks ja materjalide taaskasutamiseks 
üle vastavale jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Puhas puit tuleb kas ka-
sutada küttena või anda puiduhakke valmistamiseks üle vastavale jäätmeluba oma-
vale jäätmekäitlusettevõttele. Tõrva sisaldav asfalt tuleb käidelda ohtliku 
jäätmena.

§ 4. Ohtlike ehitusjäätmete käitlemine
(1) Ohtlikud ehitusjäätmed on ehitamisel tekkivad jäätmed, mis oma ohtlike oma-
duste tõttu võivad põhjustada kahju tervisele ja keskkonnale ning nõuavad erime-
netlust nende käsitlemisel. Ohtlikud ehitusjäätmed määratakse keskkonnaministri 
kehtestatud ohtlike jäätmete nimistu alusel. Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuulu-
vad:
1) asbesti sisaldavad jäätmed - eterniit, asbesttsementplaadid, asbesttsementtorud, 
isolatsioonmaterjalid jne;
2) värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed s.h nende kasutatud tühi taara ja nimetatud 
jäätmetega immutatud materjalid jne;
3) naftaprodukte sisaldavad jäätmed - tõrvapapp, immutatud isolatsioonmaterjalid, 
tõrva sisaldav asfalt jne;
4) saastunud pinnas.
(2) Pinnas loetakse saastunuks, kui see sisaldab ohtlikke aineid üle keskkonnami-
nistri kehtestatud piirnormide. 
(3) Ohtlikud ehitusjäätmed, v.a. saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eral-
di konteineritesse, mis on märgistatud vastavalt keskkonnaministri poolt kehtesta-
tud korrale. Ohtlike ehitusjäätmete konteinerisse ei tohi kallata vedelaid ohtlikke 
jäätmeid nagu värvid, lakid, lahustid, liimid jne.
(4) Ohtlike ehitusjäätmete kogumiseks kasutatavad konteinerid peavad olema lu-
kustatavad või valvatavad.
(5) Asbestitööde tegemisel tuleb järgida asbestitöökaitse eeskirja ja tööandjal peab 
olema Tallinna- ja Harjumaa Tööinspektsiooni luba.
(6) Vedelad ohtlikud jäätmed, nagu kasutuskõlbmatud värvid, lakid, lahustid, lii-
mid jne ning nende jäägid tuleb koguda nende algpakendisse või vastavalt märgis-
tatud kindlalt suletavasse mahutisse.
(7) Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h ehitusjäätmed, mis sisaldavad ohtlikke jäätmeid ja 
saastunud pinnast, tuleb selleks kehtestatud korras üle anda ohtlike jäätmete käit-
luslitsentsi omavale ettevõttele. 
(8) Saastunud pinnast võib kohapeal käidelda vastava projekti ja vallavalitsuse 
kooskõlastuse alusel. Saastunud pinnase käitlemiseks peab olema jäätmeluba ja 
ohtlike jäätmete litsents.
(9) Ohtlike ehitusjäätmete valdaja vastutab nende ohutu hoidmise eest kuni jäät-
mete üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.
(10) Juriidilised isikud, kes tekitavad või käitlevad ohtlikke ehitusjäätmeid, on ko-
hustatud andma järelevalveametnikele neid jäätmeid puudutavat informatsiooni.

13. juuni 2006 nr 23
Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra kehtestamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, § 22 
lg 1 p 366 «Jäätmeseaduse» § 66 lg 4, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 40³ 
alusel.

§ 1. Määruse reguleerimisala
Käesoleva Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra (edaspidi - Kord) 
ülesandeks on sätestada:
1) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed;
2) korraldatud jäätmeveo veopiirkond;
3) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete kogumise ja vedamise tingi-
mused, sealhulgas vedamise sagedus ja aeg;
4) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise teenustasude piir-
määrad.

§ 2. Mõisted
(1) Korras kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
1) korraldatud jäätmevedu – olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piir-
konnast määratud jäätmekäitluskohta Viimsi Vallavalitsuse korraldatud konkursi 
korras valitud ettevõtja poolt;
2) veopiirkond – käesoleva Korraga kindlaksmääratav ala, kus korraldatud jäät-
meveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist teostab üks selleks ainuõigust omav ol-
mejäätmete vedaja;
3) olmejäätmed – paber ja kartong, segaolmejäätmed ning suurjäätmed, mis on 
tekkinud kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses või mujal ja mis on oma 
koostiselt ja omadustelt samalaadsed; 
4) olmejäätmete vedamine – konkreetses veopiirkonnas korraldatud jäätmeveo-
ga hõlmatud olmejäätmete laadimine jäätmemahutitest olmejäätmete vedamise ai-
nuõigust omava olmejäätmete vedaja prügiveoauto(de)le, vedamine ning üleand-
mine jäätmekäitluskohale. Prügiveoauto on jäätmeid kokkupressiv ja konteinerite 
tühjendamise seadmega varustatud  eriotstarbeline veok. 
5) teenustasude piirmäärad – kõige suurem võimalik tasu segaolmejäätmete, pa-
beri ja kartongi ning suurjäätmete käitlemise eest, millest olmejäätmete vedamise 
ainuõigust omava vedaja teenustasud ei saa kõrgemad olla. Iga Korra § 3 lõikes 1 
nimetatud olmejäätmete liigi suhtes kehtestatakse eraldi teenustasu piirmäär. Sega-
olmejäätmete, paberi ja kartongi teenustasude piirmäärad kehtestatakse lähtuvalt 
jäätmemahutite suurustest. Segaolmejäätmete, paberi ja kartongi teenustasude piir-
määradega sätestatakse, milline on teenustasu piirmäär teatud suurusega jäätme-
mahutis oleva olmejäätmete liigi ühekordse käitlemise eest. Suurjäätmete teenus-
tasu piirmäär määratakse kindlaks lähtuvalt 1 (ühe) kuupmeetri suurjäätmete käit-
lemisest.
(2) Korra § 2 lõikes 1 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseadu-
ses, Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006 määrusega nr. 22 kehtestatud Viimsi valla 
jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides si-
salduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõ-
na üldlevinud tähendusest.

§ 3. Olmejäätmed, mille kogumine ja vedamine Viimsi valla haldusterritooriumil 
toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele
(1) Olmejäätmeteks, mille kogumine ja vedamine Viimsi valla haldusterritooriu-
mil toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on järgmised Vabariigi Va-
litsuse 06.04.2004 määrusega nr. 102 kehtestatud jäätmeliikide, sealhulgas ohtlike 
jäätmete nimistu jaotuskoodi 20 all loetletud olmejäätmete liigid:
1) 20 01 01 – paber ja kartong;
2) 20 03 01 – segaolmejäätmed;
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3) 20 03 07 – suurjäätmed.
(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud ohtlikud jäätmed. Koduses majapidamises tekkinud ohtlike jäät-
mete kogumine toimub vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja § 6 lg 14 punktis 7 sätestatule. Ettevõtja-
tel tekkinud ohtlike jäätmete kogumine toimub vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja § 6 lg 14 punktile 
8.
(3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba vajavatel üritustel tekkivad jäät-
med, bussipeatustes, tänavatel, teedel, avalikes parkides, kalmistutel ning haljasaladel paiknevate avalike jäät-
memahutite tühjendamine ja viimatinimetatud jäätmemahutites asuvate jäätmete vedamine.
(4) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud tootmismaa sihtotstarbega kinnistutel tekkivad jäätmed.

§ 4.  Veopiirkond 
Viimsi haldusterritooriumil on 1 veopiirkond, s.o. valla mandriosa ja Prangli saar.

§ 5. Olmejäätmete kogumine ja vedamine 
(1) Olmejäätmete valdajad on kohustatud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud järgmiseid olmejäätmeid liigiti ko-
guma:
1) vanapaberit ja kartongi  – elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus asub vähemalt 5 korterit;
2) vanapaberit ja kartongi – mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kui neid jäätmeliike tekib eraldivõetuna üle 
50 kg nädalas; 
3) segunenud olmejäätmed – elamumaa sihtotstarbega kinnistul ja mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul.
(2) Korra § 5 lõikes 1 nimetatud olmejäätmeid kogutakse liigiti eraldi mahutitesse. Olmejäätmete vedaja leid-
miseks korraldatava avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sätestatakse miinimum- või erinõuded kon-
kreetses veopiirkonnas kasutatavate jäätmemahutite suuruse ja jäätmekäitluseks vajaliku tehnika, sealhulgas prü-
giveoautode, suhtes.
(3) Korra § 5 lõikes 1 nimetatud olmejäätmete vedu teostab korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete veda-
mise ainuõigust omav olmejäätmete vedaja.
(4) Jäätmemahutite tühjendamise sagedus on sätestatud tabelis, mis on käesoleva Korra lahutamatuks lisaks 1. 
(5) Juhul, kui käesoleva Korra lisas 1 sätestatud jäätmemahutite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätme-
mahuti ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse 
oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada Korra lisas 1 sätestatust sagedamini. 
(6) Olmejäätmete valdajal on õigus taotleda, et tema jäätmemahutite tühjendamine toimuks käesoleva Korra li-
sas 1 sätestatust harvemini. Olmejäätmete valdaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse Viim-
si Vallavalitsusele. Olmejäätmete valdaja taotluse menetlemisel juhindutakse Viimsi valla korraldatud jäätme-
veo rakendamise juhendi (lisa 2) § 5 lõikes 3 sätestatust. Käesolevas punktis nimetatud olmejäätmete valdaja 
taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Viimsi Vallavalitsus oma korraldusega. Käesolevas punk-
tis nimetatud olmejäätmete valdaja taotluse menetlemise tähtaegade osas lähtutakse Viimsi valla korraldatud 
jäätmeveo rakendamise juhendi (lisa 2) § 5 lõikes 5 sätestatust. Jäätmemahutite tühjendamine olmejäätmetest ei 
saa toimuda harvemini, kui see on sätestatud Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja § 8 lõikes 2 ja 3.
(7) Jäätmemahutite tühjendamine peab toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja 
liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine ja olmejäätmete vedu ei tohi häirida elurajoonides öörahu. 

§ 6. Teenustasude piirmäärad ning teenustasude piirmäärade muutmise kord
(1) Teenustasu piirmääraks on: 
1) segaolmejäätmete puhul

Jäätmemahuti suurus Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuvate segaol-
mejäätmete ühekordse käitlemise eest (ei sisalda käibemaksu 18%)

jäätmekott 100 I (Prangli saarel)   58 krooni 20 senti
140 l   58 krooni 20 senti
240 l   77 krooni 65 senti
600 l 137 krooni 45 senti
800 l 158 krooni 75 senti
2,5 m³ 401 krooni 95 senti
4,5 m³ 650 krooni

2) paberi ja kartongi puhul

Jäätmemahuti suurus Teenustasu piirmäär vastava suurusega jäätmemahutis asuva paberi ja 
kartongi ühekordse käitlemise eest (ei sisalda käibemaksu 18%)

600 l   53 krooni 90 senti
2,5 m³ 132 krooni

3) 1 (ühe) kuupmeetri suurjäätmete käitlemise teenustasu piirmäär on 470 krooni (ei sisalda käibemaksu 
18%). 

(2) Teenustasude piirmäärade muutmise kord on sätestatud Viimsi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise ju-
hendi (lisa 2) § 6 lõigetes 1 - 5.

§ 7. Rakendussätted
(1) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja and-
mebaasis.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Määruse nr 23 Lisaga 1 on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) 
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
 
LISA 2
VIIMSI VALLAVOLIKOGU
13.06.2006 MÄÄRUSELE NR 23

VIIMSI VALLA KORRALDATUD JÄÄTMEVEO RAKENDAMISE JUHEND

§ 1. Korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendi ülesanne
Käesoleva Viimsi valla korraldatud jäätmeveo rakendamise juhendiga (edaspidi - Juhend) sätestatakse:
1) olmejäätmete vedajale olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord;
2) lepingute sõlmimise kord; 
3) olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise kord;
4) teenustasude piirmäärade muutmise kord;
5) olmejäätmete valdaja poolt olmejäätmete vedajale makstavate teenustasude  suurendamise kord;
6) ainuõigust omavalt olmejäätmete vedajalt olmejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise 
kord.

§ 2. Mõisted
(1) Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra § 2 lõikes 1 defineeritud mõisteid kasutatakse käe-
olevas Juhendis samas tähenduses.
(2) Käesolevas Juhendis kasutatakse alljärgnevaid mõisteid järgmises tähenduses:
1) avalik konkurss – Konkurentsiseaduse ning Vabariigi Valitsuse 25.09.2001 määrusega nr. 303 kinnitatud Eri- 
või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra alusel korraldatav avalik konkurss olmejäätme-
te vedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise ainuõiguse andmiseks konkreetses veo-
piirkonnas;
2) ettevõtja – isik, kes osaleb avalikul konkursil ja esitab oma pakkumise;
3) vedaja – ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus korraldatud jäätmeveoga hõlma-
tud olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;
4) olmejäätmete valdaja – korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete tekitaja või muu isik või asutus, 
kelle valduses on korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmed. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olme-
jäätmete valdajaks on ka  korteriühistu või muu  ühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub elu- 
või äriruum või hoone kui vallasasja omanik;
5) valla ja vedaja vaheline leping – vedaja ja Viimsi valla vahel sõlmitav leping, millega reguleeritakse veda-
ja ja valla õigused ning kohustused seoses korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamisega veda-
ja poolt;
6) jäätmekäitlusleping – vedaja kui töövõtja ja olmejäätmete valdaja kui tellija vahel sõlmitav kahepoolne kir-
jalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedami-

seks;
7) olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine – olmejäätmete valdaja põhjendatud avalduse alusel erand-
lik ja tähtajaline vabastamine korraldatud jäätmeveoga liitunuks lugemise kohustusest;
8) teenustasud – olmejäätmete valdaja poolt vedajale paberi ja kartongi, segaolmejäätmete, suurjäätmete käit-
lemise eest makstavad tasud. Teenustasud on määratud kindlaks vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja 
edukaks tunnistatud pakkumises. Teenustasud peavad olema piisavad, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-, 
kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud ning jäätmete veokulud; 
9) teenustasude muutmine – vedaja poolt avalikule konkursile esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises ni-
metatud teenustasude suuruse muutmine Juhendi §-is 7 sätestatud korras;
10) ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine – vedajalt korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete veda-
mise ainuõiguse äravõtmine konkreetses veopiirkonnas. 
(3) Juhendi § 2 lõikes 2 ja Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra § 2 lõikes 1 nimetamata mõis-
tete defineerimisel lähtutakse Jäätmeseaduses, Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006.a määrusega nr 22 kinnitatud 
Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjas ning teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaal-
definitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

§ 3. Avaliku konkursi korraldamise kord
(1) Avaliku konkursi korraldab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus), juhindudes Jäätmeseadusest, Kon-
kurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse 25.09.2001 määrusega nr. 303 kinnitatud Eri- või ainuõiguse andmiseks 
avaliku konkursi korraldamise korrast. Vallavalitsus annab avalikul konkursil edukaks tunnistatud pakkumise 
esitanud ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist konkreetses 
veopiirkonnas.
(2) Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena ainult avatud pakkumist. Avalik konkurss kuulutatak-
se välja  üleriigilise levikuga päevalehes, milles Vallavalitsus avaldab oma ametlikke teateid.
(3) Avatud pakkumise väljakuulutamise teates peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse 25.09.2001 määrusega nr. 
303 kinnitatud Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra §-is 11 sätestatud andmed.
(4) Lisaks Juhendi § 3 lõikes 3 sätestatule peavad avatud pakkumise väljakuulutamise teatest nähtuma järgmi-
sed pakkujate kvalifitseerimise tingimused:
1) ettevõtjal peab olema kehtiv jäätmeluba olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevuses;
2) ettevõtte tegevuskindlustus (mis oleks suurem/võrdne antud piirkonna keskmise aasta käibega);
3) ettevõtjal peab olema vähemalt 3-aastane tegutsemiskogemus jäätmekäitluse valdkonnas;
4) tehnikapargi olemasolu tõestus (tehnilised passid, kehtivate ülevaatustega), alltöövõtu kinnitus;
5) ettevõtja vastavus keskkonna- ja kvaliteedijuhtimisesüsteemi nõuetele; 
6) vedaja peab sõlmima valla ja vedaja vahelise lepingu;
7) vedaja sõlmib jäätmekäitluslepingud nende olmejäätmete valdajatega, kes seda        soovivad. Seejuures on 
vedajal õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima vedaja nimel olmejäätmete valda-
jatega jäätmekäitluslepinguid;
8) vedaja teavitamine sellest, et pakkumiskutse dokumentidele lisatud valla ja vedaja vahelise lepingu projekti 
ei saa vedaja muuta; 
9) ettevõtja pakkumises sisalduvate teenustasude suurus ei tohi ületada Viimsi vallas korraldatud jäätmeveo üle-
mineku korras kehtestatud teenustasude piirmäärasid.
(5) Avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse 25.09.2001 määruse-
ga nr. 303 kinnitatud Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra §-is 15 sätestatud and-
med ning Jäätmeseaduse § 67 lg-s 2 sätestatud andmed. 
(6) Lisaks Juhendi § 3 lõikes 5 sätestatule peavad avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides sisalduma:
1) valla ja vedaja vahelise lepingu  projekt;
2) tabel ettevõtja poolt pakutava teenustasu suuruse väljendamiseks;

Konteineri tüüp Teenustasu krooni/kord
Segaolmejäätmed
140 l
240 l
600 l
800 l
2,5 m3
4,5 m3
Paber ja kartong
600 l
2,5 m3
Suurjäätmed 1 m3

3) tähtpäev, millal peab vedaja alustama korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist;
4) andmed selle kohta, millise aasta millise kuu millisel kuupäeval lõpeb vedajale antav ainuõigus korraldatud 
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas;
5) nõue selle kohta, et ettevõtja tagab tema poolt tehtava pakkumise vastavuse jäätmehooldust reguleerivate õi-
gusaktide nõuetele;
6) jäätmevaldajate register või ülevaade erinevate suurustega korterelamute ja eramajade arvulisest kogusest.

(7) Juhendi § 3 lg 6 punktis 1 nimetatud lepingu projekti koostab Vallavalitsus.
(8) Järgmine avalik konkurss vedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuulutada sellise arvestusega, et uus veda-
ja: 
1) jõuaks enne eelmisele vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida valla ja vedaja vahelise lepingu;
2) oleks eelmisele vedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast suuteline alustama olmejäät-
mete vedamist, sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahutid kõigile olmejäätmete valda-
jatele, kes seda soovivad.
 
§ 4. Lepingute sõlmimise kord 
(1) Vallavalitsus teavitab koheselt avalikkust väljaande Ametlikud Teadaanded ja kohaliku ajalehe kaudu avali-
ku konkursi tulemusena välja selgitatud vedajast ning veopiirkonnast, kus see vedaja omab ainuõigust korralda-
tud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks.
(2) Vedaja sõlmib 10 (kümne) tööpäeva jooksul alates tema pakkumise edukaks tunnistamise päevale järgnevast 
tööpäevast valla ja vedaja vahelise lepingu. 
(3) Vedaja sõlmib konkreetses veopiirkonnas kõigi olmejäätmete valdajatega jäätmekäitluslepingud. Vedajal on 
õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima vedaja nimel olmejäätmete valdajatega jäät-
mekäitluslepinguid. 
(4) Olmejäätmete valdaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel. Juhendi § 
4 lõikes 3 nimetatud jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine vedaja ja olmejäätmete valdaja vahel 
ei avalda mõju olmejäätmete valdaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga. Nimetatud lepinguga täp-
sustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja ol-
mejäätmete valdaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu reguleeri-
vatest õigusaktidest.
(5) Juhul, kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, toimub jäätmemahutite tühjendamine olmejäätmetest vas-
tavalt Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra lisas 1 sätestatud sagedusele. Jäätmekäitluslepingut 
mittesõlminud olmejäätmete valdaja võib taotleda jäätmemahutite harvemat tühjendamist, lähtudes Viimsi val-
las korraldatud jäätmeveole ülemineku korra § 5 lõikes 6 sätestatust.  

§ 5.  Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine
(1) Veopiirkonnas asuval või elaval olmejäätmete valdajal on õigus esitada Vallavalitsusele kirjalik taotlus tema 
tähtajaliseks ja erandkorras mitteliitunuks lugemiseks korraldatud jäätmeveoga. 
(2) Kirjalikus taotluses märgitakse ära: 
1) põhjused, miks soovib olmejäätmete valdaja enda mitteliitunuks lugemist;
2) tähtaeg, mille jooksul soovib olmejäätmete valdaja olla korraldatud jäätmeveoga mitteliitunud;
3) kuidas kavatseb olmejäätmete valdaja ise oma jäätmeid keskkonnaohutult käidelda.
(3) Juhendi § 5 lõikes 1 nimetatud kirjaliku taotluse menetlemine toimub järgmiselt: 
1) Vallavalitsus, olles saanud nimetatud kirjaliku taotluse, kontrollib olmejäätmete valdaja taotluse vastavust Ju-
hendi § 5 lõikes 2 toodud nõuetele. Juhul, kui taotlus vastab nõuetele, kujundab Vallavalitsus oma seisukoha. 
Juhul, kui taotluses esinevad puudused, palub Vallavalitsus need  taotluse esitanud olmejäätmete valdajal kõr-
valdada;
2) Vallavalitsus valmistab ette korralduse eelnõu, millega otsustatakse, kas korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise taotlus rahuldada või jätta rahuldamata. Juhendi § 5 lg 3 punktis 
1 nimetatud seisukohad on Vallavalitsusele soovitusliku iseloomuga. 

(4)  Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise otsustab Vallavalitsus oma korraldusega, milles sätestatak-
se: 
1) olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemise põhjused;
2) mitteliitunuks lugemise ajaline kestvus; 
3) tähtpäev, millal mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja esitab Vallavalitsusele Jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 
nimetatud kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. 
(5) Juhendi § 5 lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemine, alates taotluse esitamisest kuni § 5 lõikes 4 nimetatud 
Vallavalitsuse korralduse teatavakstegemiseni, ei kesta kauem kui 1 (üks) kuu alates taotluse laekumisest Valla-
valitsusse. Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms) võib Vallava-
litsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni 2 (kahe) kuuni.
(6) Vallavalitsus loeb olmejäätmete valdaja mitteliitunuks, kui:
1) esinevad mõjuvad põhjused, mis õigustavad olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemist; 
2) olmejäätmete valdaja soovib ja suudab ise keskkonnaohutult korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitluse.
(7) Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige järg-
mised asjaolud:
1) olmejäätmete valdaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks presskonteinereid või mõnda teist liiki kontei-
nereid, mis on vähelevinud ja mille hind on vähemalt 50 000 krooni ning mida enamikul jäätmekäitlusega tege-
levatel ettevõtjatel ei ole;
2) olmejäätmete valdaja kinnisasjal või territooriumil tekib olmejäätmeid suurtes kogustes massiürituste korral-
damise ajal, muul ajal tekib olmejäätmeid väikestes kogustes;

(8)  Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine lõpeb tähtaja möödumisel, milleks Vallavalitsus luges olme-
jäätmete valdaja mitteliitunuks.  Olmejäätmete valdajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja 
möödumist Vallavalitsusele uus taotlus, milles palutakse olmejäätmete valdaja lugemist mitteliitunuks. Käeso-
levas lõikes nimetatud taotluse menetlemisel juhindutakse Juhendi § 5 lõigetes 1-7  sätestatust.
(9) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute üle teostab järelevalvet Vallavalitsus.
(10) Vallavalitsus kannab korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isikute kirjalikes selgitustes (vt. Juhen-
di § 5 lg 4) sisalduvad andmed jäätmevaldajate registrisse.
(11) Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine korralda-
tud jäätmeveoga, kui:
1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt Jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 nimetatud selgitust või sisaldab olmejäät-
mete valdaja poolt esitatud selgitus olulisel määral valeandmeid;
2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekä-
itlust.

§ 6. Teenustasude piirmäärade muutmise kord
(1) Teenustasude piirmäärad (Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra § 2 lg 1 punkt 5) kehtesta-
takse paberi ja kartongi, segaolmejäätmete ja suurjäätmete kohta. Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemi-
neku korra § 3 lõikes 1 nimetatud iga olmejäätmete liigi kohta kehtestatakse eraldi teenustasu piirmäär. 
(2) Viimsi Vallavolikogul on õigus  muuta Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra § 6 lõikes 1 
sätestatud teenustasude piirmäärade suurusi mitte sagedamini kui 1 (ühe) aasta tagant alates Viimsi vallas kor-
raldatud jäätmeveole ülemineku korra jõustumisest. Aasta all mõeldakse 365 kalendripäeva pikkust ajavahemik-
ku, mille kulgemine algab Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra jõustumisele järgnevast ka-
lendripäevast. Igale olmejäätmete liigile kehtestatud teenustasu piirmäära saab muuta eraldi iga konkreetse ol-
mejäätmete liigi osas. Iga konkreetse olmejäätmete liigi teenustasu piirmäära saab muuta erineva protsendi võr-
ra.
(3) 1 (ühe) aasta möödumisel alates Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku korra jõustumisest, on 
teenustasu piirmäära suurendamine lubatud vaid juhul, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluliselt mõjut-
avad olmejäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid.
(4) Viimsi Vallavolikogul on õigus teenustasude piirmäärasid suurendada koheselt, kui suureneb olmejäätmete 
eest tasumisele kuuluv jäätmekäitluskoha tasu.
(5) Teenustasude piirmäärade suurendamisel Juhendi § 6 lõike 4 alusel ei tohi teenustasude piirmäärad suurene-
da rohkem, kui suureneb jäätmekäitluskoha tasu.

§ 7. Teenustasude suurendamise kord
(1) Vedaja võib taotleda Viimsi vallalt õigust jäätmeveo teenustasude suurendamiseks järgmistel juhtudel:
1) vedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud vähemalt 5% võrreldes nimetatud kulu ja tasude suuru-
sega avaliku konkursi korraldamise ajal; 
2) vedaja ei saanud avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et käesoleva Juhendi § 7 
lg 1 punktis 1 nimetatud kulud või tasu oluliselt suurenevad; 
3) Juhendi § 7 lg 1 punktis 1 nimetatud kulude või tasude oluline suurenemine ei ole tingitud vedaja ebaõigest 
majandustegevusest. 
(2) Vedaja vormistab teenustasude suurendamise taotluse kirjalikult ning taotlusest peab nähtuma:
1) milliseid teenustasusid vedaja suurendada soovib;
2) milliste asjaolude tõttu soovib vedaja teenustasusid suurendada;
3) mis on põhjustanud Juhendi § 7 lg 2 punktis 2 nimetatud asjaolude tekkimise;
4) millised oleksid vedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.
(3) Vedaja saab taotleda kas ühe või mitme olmejäätmete liigi osas teenustasu suurendamist või kõigi olmejäät-
mete liikide osas teenustasude üheaegset suurendamist.
(4) Juhendi § 7 lõikes 2 nimetatud taotlus esitatakse Vallavalitsusele. Vedajale makstavate teenustasude suuren-
damise otsustab Vallavalitsus.
(5) Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla suuremad Viimsi vallas korraldatud jäätmeveole ülemineku kor-
ras kehtestatud teenustasude piirmääradest. Juhul, kui Vallavalitsus otsustab suurendada vedajale makstavat teen-
ustasu, ei tohi ükski suurendatud teenustasu olla kõrgem nimetatud korras kehtestatud teenustasude piirmäära-
dest. 
(6) Teenustasude piirmäärade suurendamine Viimsi Vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa vedajale mak-
stavate teenustasude suurenemist. 

§ 8. Ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise kord
(1) Vallavalitsusel on õigus võtta vedajalt ennetähtaegselt ära ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses 
veopiirkonnas, kui esineb vähemalt 1 (üks) alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
1) vedaja ei ole sõlminud Juhendi § 4 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul valla ja vedaja vahelist lepingut;
2) vedaja ei ole alustanud veopiirkonnas olmejäätmete vedamist 30 (kolmekümne) päeva jooksul alates avatud 
pakkumise pakkumiskutse dokumentides sätestatud tähtpäevast;
3) vedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid üürida või osta soovivaid olmejäätmete valdajaid jäätmemahutite-
ga hiljemalt avatud pakkumise pakkumiskutse dokumentides sätestatud olmejäätmete vedamise alustamise tä-
htpäevale eelnevast päevast;
4) vedaja on viiel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõu-
deid või valla ja vedaja vahelist lepingut;
5) vedaja on viiel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitluslepingute nõudeid.
(2) Juhul, kui esineb vähemalt 1 (üks) Juhendi § 8 lõikes 1 nimetatud asjaolu, teavitab Vallavalitsus sellest ko-
heselt vedajat ning nõuab viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust, mis tuleb esitada 10 (kümne) tööpäeva 
jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest vedaja poolt.
(3) Juhul, kui vedaja ei esita Juhendi § 8 lõikes 2 nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud nii 
kaalukad, et need õigustaksid vedaja poolt § 8 lõikes 1 nimetatud rikkumist, otsustab  Vallavalitsus vedajalt ol-
mejäätmete vedamise ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.  
(4) Vedaja ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas loetakse ennetähtaegselt äravõe-
tuks: 
1) alates päevast, millal Viimsi vald on sõlminud Riigihangete seaduse § 57 lg 1 p 1 alusel väljakuulutamiseta 
läbirääkimistega pakkumise menetluse käigus välja selgitatud ettevõttega hankelepingu olmejäätmete vedami-
seks konkreetses veopiirkonnas või; 
2) alates päevast, millal avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud uus vedaja vastavas veopiirkonnas alustab 
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist.

13. juuni 2006 nr 24
Viimsi Vallavolikogu 09.12.2003. a määruse nr 36 ”Viimsi valla heakorra eeskiri” muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 36’, «Haldusmenetluse 
seaduse» § 64-70 ja «Viimsi valla põhimääruse» § 5 lg 1, § 18 lg 1 p 38 alusel. 

§ 1. Viimsi Vallavolikogu 09. detsembri 2003. a määrusega nr 36 kehtestatud «Viimsi valla heakorra eeskirjas» 
tehakse järgmised muudatused: 
1) punkti 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«13. Ehitusliku arendustegevuse, remondi- ja kaevetööde, täite- ja kaevepinnase, ehitusmaterjali ning metsama-
terjali ladustamise või laadimisega ning nimetatud tegevustega kaasnevaid vedusid korraldav või sellise tege-
vuse eest vastutav juriidiline või füüsiline isik on kohustatud:»;
2) punkti 13.2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«13.2. korraldama tegevusega hõivatud alal või aladel konkreetse tegevuse käigus tekkivate mistahes liiki jäät-
mete käitlemist vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirja lisale nr. 2 «Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemi-
se kord» pidevat kokkukogumist ning utiliseerimist välistamaks nende kandumist väljaspoole tegevusala;»;
3) punkti 13.3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«13.3. hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee ning paigaldama liiklust suunavad ja hoiatavad mär-
gid;»;
4) punkti 13.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«13.4. korraldama igapäevaselt üldkasutatavate sõidu- ja kõnniteede puhastamist konkreetse tegevusega hõiva-
tud alalt või aladelt pärinevatest tegevusjääkidest ja pinnasematerjalist visuaalselt täheldatavas ulatuses. Asfalt-
kattega üldkasutatavatel sõidu- ja kõnniteedel tuleb vajadusel läbi viia pesemistoimingud;»;
5) punkti 13 täiendatakse uute alapunktidega 13.5 kuni 13.12 järgmises sõnastuses:
«13.5. taastama koheselt konkreetse tegevuse tagajärjel amortiseerunud üldkasutatava mistahes kattega sõidu- 
ja kõnnitee; 
13.6. pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse;
13.7. tagama tegevusega hõivatud ala teenindavatele transpordivahenditele tõkestamata juurdepääsu objektile, 
paigaldama liiklust suunavad märgid ning tegevust ja tegevuse korraldajat tutvustava informatsioontahvli;
13.8. ehitus-, remondi- ja kaevetööde korral ümbritsema tegevusala ajutise piirde või tõkendiga ning tagama sel-
le korrasoleku;
13.9. välistama mistahes ehitus- või loodusliku materjali või nende jäätmete kooskõlastamata ladustamise ning 
tehniliste vahendite hoidmise (parkimise) väljaspool tegevusala;
13.10. kaasama liiklust takistava või seda ajutiselt piirava tegevuse korral liikluskorraldaja;
13.11. tagama ehitusobjektidel sanitaar- ja isikliku hügieeni statsionaarsete võimaluste puudumisel konteiner-
käimlate ja -pesulate olemasolu;                                                                               
13.12. heakorrastama tegevuse lõpetamisel nii tegevusobjekti kui ka konkreetse toiminguga reaalselt hõivatud 
alad ning taastama tegevuse tagajärjel amortiseerunud sõidu- või kõnniteed.»;
6) punkti 20.6 täiendatakse neljanda ja viienda lausega järgmises sõnastuses:
«Viimsi riigimetsa territooriumil on raiejääkide põletamine lubatud ainult raietööde perioodil kooskõlastatult 
metsa omanikuga.
Erametsades on lahtise tule kasutamine lubatud sügisvihmade perioodist kuni kevadise lume sulamiseni;»;
7) punkti 20.11 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses: 
«Kasutada ühisveevärgi vett kastmiseks suvekuudel (juuni, juuli, august) igapäevaselt alates kell 18.00 kuni 
23.00;»;
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andme-
baasis.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Vajatakse tublit ja ausat 
KORISTAJAT, 

kes räägiks eesti või vene keelt. 

Töö asukoht: Randvere küla, eramu koos kontoriga. 
Tööaeg: üks kord nädalas ja alates juulist 2 korda nädalas. 

Lisainfo tööpäeviti 9–17 telefonil 644 5520
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Orienteerumisklubi Orion 
kutsub rogainima
Rogain ehk matkaorienteerumine on 
üks uuemaid orienteerumisalasid, mis 
pakub orienteerumise ja matkamise 
lusti nii tõsisele ekstreemspordi huvili-
sele kui igas eas matkajale.

Rogain on olemuselt valikorientee-
rumine, kus 3, 8 või 24 tunni pikkuse 
kontrollaja jooksul tuleb maastikul ko-
guda võimalikult suur arv punkte. 
Suurele maa-alale jääb liivarandu, 
pankrannikut, luiteid, kadastikke, eri-
ilmelisi metsi, soid ja jõgesid. 

Igaüks valib oma liikumistee ja lä-
bitavad punktid ise, mängus on takti-
ka, vastupidavus, orienteerumine, nu-
tikus ja loodusega arvestamine. Võit-
lusmoment lisab vaid põnevust. 
Rogaini korraldatakse Eestis juba 
seitsmendat aastat ning neljandat kor-
da pakub orienteerumisklubi Orion  
võimalust osaleda täispikal 24-tunni-
sel rogainil. Eelmisel aastal peeti Ees-
tis sel alal Euroopa meistrivõistlused. 

Sel aastal saab ka iga viimsilane 
ilma kuigi suure pingutuseta tulla 
proovima seda ülipõnevat spordiala, 
kuivõrd võistluste keskus on Keila-
Joal. Ootame kõiki sportlikke matka-
huvilisi 29. ja 30. juulil Keila-Joale! 
Võistluste juhendi leiad www.orion.ee

Edasijõudnute klassis tuli esiko-
hale Reet Sarapuu.

Viimsi rulluisutajad olid 
3. Rullest Cup’il edukad
11. juunil toimus Viimsi Spordihallis 
rahvusvaheline rulluisutamise üksik-
sõiduvõistlus 3.Rullest Cup.

Võistlusest võttis osa 42 rulluisu-
tajat Eestist ja Taanist. Viimsi vallast 
osales 14 rulluisutajat. Kokku võistel-
di viies eri taseme kategoorias.

Võib öelda, et Viimsi uisutajad 
olid kõige edukamad, kuna peaaegu 
igas kategoorias tuldi esikolmikusse. 
Edasijõudnute klassis saavutas Reet 
Sarapuu esimese ja Kadri Kukk kol-
manda koha, ühekordsete hüpete klas-
sis tuli Deily Plumberg teiseks ja 
Merlyn Padama kolmandaks.

Salchowi klassis saavutas esimese 
koha Triinu Harro ja teise koha Egle 
Mikko. Kõige nooremate vanuseklassis 
sai Aidi Hamburg kolmanda koha.

Viimsi valla kõige edukaim oli see-
kord Reet Sarapuu (punktidega 21,6) 
Kadri Kukke (punktidega 20,8) ja 
Deily Plumbergi (punktidega 17,4) 
ees. Reet Sarapuu ja Kadri Kukk olid 
edukad ka selle aasta aprillis toimu-
nud Euroopa meistrivõistlustel, kus 
tüdrukud saavutasid esimese koha.

3. Rullest Cup´i toimumist toetas 
ka Viimsi vald. Rulluisuklubi tänab 
väga toetuse eest, kuna ilma selleta 
oleks võistlust olnud väga raske kor-
raldada.

Piret Rink

SÕNUMID

Harjumaa 
meistrivõistlustel 
orienteerumises 
meistritiitel Viimsisse
17. mail Kolga-Aablas peetud valik-
orienteerumises jõudsid Viimsi vallast 
kõrgema tulemuseni vanemad härras-
mehed – nii H50 klassis võistelnud 
Jüri Rokko kui ka H60 klassis jooks-
nud Jaan Viirmaa tulid mõlemad 
oma vanuseklassis teisele kohale. 

24. mail võisteldi  Soodlas 
suundorienteerumises ja siin jõudis  
H40 klassis kolmandana finišisse 
Mati Preitof. Sealsamas Soodlas 
7. juunil peetud teatevõistlusel sai 
Viimsi H40 vanuseklassi meeskond – 
Indrek Reitalu, Jüri Rokko ja Mati 
Preitof – Harjumaa meistri tiitli.

Selgusid maakonna 
noortemeistrid 
kergejõustikus 
Maakonna parimad selgitati Tallin-
nas, Kalevi keskstaadionil 20.-21. 
mail. Viimsi noorematest  poistest 
saavutas parima tulemuse 11-aasta-
ne Artur Tänna, kes treenib Eha 
Rünne grupis. Tänna hüppas kaugust 
pronksmedali vääriliselt  – 4.23. 

Kaks kõige säravamat medalit 
tõi Viimsisse Leksi44  klubis treeniv 
ja B-vanuseklassi kuuluv Urmo 
Andressoo, tõugates 4 kg raudmuna 
13.73 ning heites 1kg ketast 40.34. 
Juunioride 1500m jooksu võitis Ser-
gei Bondarev spordiseltsist Marathon 
ajaga 4.36,68. Tütarlastest tuli A-
vanusegrupis  kõrgushüppes tulemu-
sega 1.45 teiseks  Audentese koolis 
käiv Juta Tarmak, kes krooniti  maa-
konna noortemeistriks ka mõned nä-
dalad hiljem toimunud maakonna 
meistrivõistlustel kergejõustiku mit-
mevõistluses.

10. juunil toimunud täiskasvanu-
te meistrivõistlustel jagus diplomeid-
medaleid kõikidele viimsilastele, kes 
osalemas olid. Naiste kaugushüppes 
tuli kolmandaks Viimsi keskkoolis 
õppiv ja  spordiseltsi Kalev Kerge-
jõustikukoolis treeniv Mari Järvis, 
hüpates 5.08. Kettaheite võitis Eha 
Rünne 53.15. Meeste kettaheite või-
tis Aleksei Krainov  43.94, kes lisaks 
tuli kuulitõukes kolmandaks tulemu-
sega 13.13. Kettaheite pronksi teenis 
tulemusega 43.01 Kalle Reinart. 
Meeste odaviske võitis Kaido Peter-
son tulemusega 48.23.

TV 10 olümpiastardi Harjumaa 
finaalvõistlustel võitis 1994 ja hiljem 
sündinud ehk nooremate poiste vanu-
segrupis Viimsi noormees Sven 
Nuutman, kes treenib Erki Noole 
kergejõustikukoolis. Nuutman sai  
punktisumma 5841.

Tiia Tamm

SÕNUMID

Aprilli viimasel nädalavahe-
tusel, 28. ja 29. aprillil toi-
musid Hispaanias Reusis  
rulluisutamise Euroopa 
meistrivõistlused rühmaka-
vades ja kujundrulluisuta-
mises. 

EM oli traditsiooniliselt osavõturohke, 
esindatud oli 9 riiki: Belgia, Hispaania, 
Holland, Iisrael, Itaalia, Portugal, Prant-
susmaa, Saksamaa ja Eesti. Eestit esin-
das 20 sportlast rulluisuklubist Rullest.

Alla 14-aastaste kadettide klassis 
saavutasid Rullesti tüdrukud 16-se rüh-
makavaga “Nahkhiired” esikoha. Viimsi 
valda esindasid Kadri Kukk, Reet Sara-
puu, Mari-Liis Maarend ja Gertrud Ots. 
Eesti tüdrukute kava hinded ulatusid 10 
punkti süsteemis 9,0-ni. 

Kavade hinded otsustavad  tehniline 
meisterlikkus, graatsia, liigutuste ilu, 
loovus, väljendusrikkus ja muusikasse 
sulandumine. Kava plussiks loetakse 
muusikalist kontseptsiooni ja ideed. Era-
kordselt suur tähtsus on aga koreograa-
fial ning oluline on see, kuidas erinevad 
elemendid seostuvad sammude abil üht-
seks tervikuks. Erinevalt üksiksõidust on 
rühmakavades tähtis ka grupi sünkroon-
sus.

Täiskasvanute klassis saavutas 
Rullesti nelik  kavaga «Ämblikud» 16 
võistkonna seas viienda koha. Esikolmi-
kusse tulid Itaalia uisutajad, neljanda 
koha saanud Prantsusmaale kaotati vaid 
0,5 punktiga. Kuni 14-aastaste kadetti-
de neljane kava pealkirjaga «Käsi» saa-
vutas 12 võistkonna hulgas kuuenda ko-
ha.

Medalite arvestuses tuli Eesti ühek-
sa riigi seas neljandaks, meist ettepoole 
tulid Itaalia, Hispaania, Saksamaa. Sel-
lised suured rulluisuriigid nagu Prant-
susmaa, Holland, Belgia, Portugal jäid 
seekord sootuks medalita. Rulluisuklu-
bist loe ka www.rullest.ee

Piret Rink,
rulluisuklubi Rullest treener

Viimsi rulluisutajad tulid 
Euroopa meistriks

SUVE SPORDIÜRITUSED

7.- 9.juuli Viimsi lahtised karikavõistlused purjelauasõidus Pirita

8.-9. juuli Eesti valdade XIV suvemängude finaalvõistlused Paikuse

22.-2 3. juuli Prangli II noortevõistlus koroona üksik-ja paarismängus

29. juuli kl 14 765 aastat Viimsi esmamainimisest: rahvamatk Pärnamäe tee–Vabaõhumuuseum, jalgsi või jalgratastel

4.-5. august Prangli spordipäevad

7.-13. august Harjumaa noorte meistrivõistlused jalgpallis

12.august kl 12 Viimsi III triatlon Haabneeme

12.-13.august Harjumaa meistrivõistlused käsipallis

17.-18.august Harjumaa omavalitsusüksuste töötajate suvespordipäevad Jägala-Joa

Viimsi valla 3. lahtised meistrivõistlused 
purjetamises toimusid 17. ja 18. juunil 
Pirital. Osalejaid sel aastal kaugemalt ei 
tulnud, nii et kõik noored said tuult 
püüdma asuda oma kodusel lahel. 

Kahel igati soodsal purjetamispäeval 
sai tehtud kuus sõitu ja võitjad selgusid 
neljas klassis. Finn-klassi esikolmik: 
Heiko Eesalu (Rein Ottosoni purjespor-
dikool e ROPK), Juhan Idnurm(TJK), 
Aare Taveter (Viimsi, ROPK)

Laser-klass: Karl-Martin Rammo 
(Viimsi, ROPK), Raivo Randmäe (Viim-
si, ROPK), Martti Kinkar (ROPK). 

Laser Radial-klass: Rasmus Hirten-

treu (ROPK), Henri Raska (ROPK), Tarvo 
Ruben (ROPK).

Zoom8-klass: Sten-Mark Bachmann 
(Viimsi), Martin Kaal, Merit Kaal. Kuna 
selles klassis oli võistlejate nimistus ka 
tütarlapsi, said nemad veel eraldi auhin-
natud: Merit Kaal, Kristina Hirtentreu ja 
Regina Hirtentreu. Kõik selle klassi eel-
nimetatud noored treenivad Rein 
Ottosoni purjespordikoolis. 

Tuhat tänu peakorraldajale Rein 
Ottosonile ja tema kogenud kohtunike-
brigaadile eesotsas Eiki Keertiga!

Tiia Tamm

Rein Ottosoni purjespordikooli 
õpilased on edukad nii välis- kui 
kodumaal.

Pirital peeti 
valla meistrivõistlused 

purjetamises

NB!
21. juunil toimunud 

VIIMSI VALLA 
LAHTISTE 

KERGEJÕUSTIKU-
MEISTRIVÕISTLUSTE 

tulemustega 
saab tutvuda 

korraldaja – spordiseltsi 
Marathon kodulehel  

www.tallinnmarathon.ee

Hispaanias Eestit esindamas. 



1515Viimsi TeatajaViimsi TeatajaJuuni 2006

• 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

BATUUTIDE 
RENT JA MÜÜK

WWW.BATUUDID.EE
tel 503 8628

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

Sooduspakkumine:
Pediküür koos 
maniküüriga 300.-
Kehakoorimine ja
mähkimine meresoola 
ja õlidega 200.-

Kaluri tee 5, telefon 601 6784

looduskosmeetik
(Dr. Hauschka)

kosmeetik
(Gerards, Gatineau)

juuksur

pediküür, maniküür

küünetehnik

ELKONTE Kinnisvara
Võtame müüki kinnisvara !
Konsultatsioon
Hindamine

info:  6212388
mob:  56603678

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

Südamlik kaastunne 
Raivo Kaarele 

ema 
SELMA KAARE 

surma puhul.

Vanda, Aivar, Ants, Madis, Kalle, 
Arvi, Elle, Helgi.

Mälestame 
HEINO TUTTi

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Ants, Helgi, Vanda, Karri, Aivar, 
Aime, Madis.

Vajame alates sept. või oktoobrist 2006 
argipäeviti 8.30-17.30 aastasele tüdru-
kule lapsehoidjat. Elame Pärnamäe kü-
las, Suur-Kaare teel.  Lapsehoidjalt oota-
me sõbralikku meelt ja armastust laste 
vastu. Soovijal palume helistada tel 51 
77 912, Urve.

Ahjud, pliidid, kaminad. Pottsepatööd. 
Tel 555 93 881.

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 6059603.

Müün kitsepiima ja kitsepiima tooteid. 
Hind kokkuleppel. Tel 53 973264.

Massaaž pingete ja vaevuste leevenda-
miseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitsee-
ritud naismassöör. Tel 51 06 731.

Kodukoristustööde ja ehitusjärgsete ko-
ristustööde abi. Tel 53736290.

Ostan garaažiboksi. Tel 56474515.

Otsime Viimsisse alates 1.08.2006  üheks 
aastaks (võib-olla ka kauem) kogemus-
tega, sõbralikku, väga hea eesti keele os-
kusega lapsehoidjat ühe aastasele tüdru-
kule argipäeviti kella 8.00-17.00-ni. Soo-
vijatel palun helistada tel. 52 98 927.

Otsime Viimsisse töökat eramu korista-
jat. Soovijatel palun helistada tel 
52 98 927.

Teen rullmaterjalist lamekatuseid. Ma-
terjal soodsalt. Tel. 56469698.

Otsime kuuekuusele poisile toredat, va-
nemapoolset ja kogemustega hoidjatädi, 
kes aeg-ajalt ja kokkuleppeliselt 2 või 3 
korda nädalas käiks poissi hoidmas. Tel 
609408 ja 5108100, Silvia.

Müüa MULDA 15 t 2000 kr ja LOOMA-
SÕNNIKUT 15 t 1400 kr, 7 t 900 kr koos 
kohaleveoga. Tel 5158433, 6701290, 
E-mail: taluaed@hot.ee

Üürile anda 2-toaline möbleeritud kor-
ter Viimsis alates 1. augustist. Hind 5000 
krooni kuus. Tel 5077114.

Müüa puitbriketti. Tel 533 299 30.

Müüa lõhutud küttepuud (lepp, pikkus 
50 cm). Hind koos kohaleveoga 400 kr/ 
m³. Info tel. 523 5314 ja 5191 7149.

Müügil Schwarzkopf 
ja TIGI 

juuksehooldusvahendid

(uued lambid)
• Joico juukseravi

Viimsi 
Marketis 

II korrusel 

avatud 

uus uus 
lasteriiete lasteriiete 

pood

Tule ja tutvu!Tule ja tutvu!

Vajatakse 
klienditeenindajat 

toitlustusalal
Hea, kui kandidaat on 

Viimsi valla elanik. 
Lisainfo tel 56 267 844. 

KALKUNILIHA GRILLIMISEKS PARIM!

Kikas grill-lihad on tervislikud ja vähese rasvasisaldu-
sega tooted, mis on  valmistatud  kalkuni kintsulihast 
klassikalise lihamarineerimise põhimõttel. Pikaajaline 
kogemus, teadmised, oskused ja soov pakkuda parimat 
ning valitud maitseained annavad toodetele isikupära-
se maitse. Lihad valmivad kiiresti, küpsetamise ajal ei 
pritsi rasva. Valmisküpsetatult  sobivad kõikide jookide-
ga ning sobivad süüa igal ajal! Kikase grill-lihasid süües 
ei pea kartma ka kaaluprobleeme! 

Parim toode «Kalkuniliha mahedas marinaadis» – kas 
oled juba ostnud?

Pruunista liha sütel või pannil, serveeri juurde salateid 
ja täidlase maitsega punast veini. Küpsetamisel olgu  
kuumus madalam ja aeg pikem. Peaasi, et liha tulel ära 
ei kõrveta! Liha on õrn. Söö ja naudi korralikku kõhu-
täit! 

Kikas Kaubandus OÜ
Tel 608 0630 

www.kikas.ee

Pakume tööd 
ELEKTROONIKAALA 
SPETSIALISTIDELE

Viimsis asuvasse tehasesse.
Nõudmised: 
•  Elektroonikaalane haridus (ha-

riduse korvab vastav töökoge-
mus) 

•  Eesti ja inglise keele oskus 
suhtlustasandil 

•  Arvutikasutamise oskus 
(MS Office, AutoCad) 

Pakume: 
• Rahvusvahelist koolitust 
• Arengu-ja karjäärivõimalusi 
• Kaasaegset töökeskkonda 
• Konkurentsivõimelist palka 
CV palume saata staffer@staffer.ee 
või Madara 27, 10612 Tallinn. Lisa-
info: 6 403 465

SPA Viimsi Tervis
pakub tööd

KORISTAJA-PERENAISELE

Kontakttel 606 1102
OÜ Viimsi Tervis

Randvere tee 11 Viimsi vald 
Haabneeme

74001 Harjumaa

e-post:
viimsitervis@viimsitervis.ee

ÜLDEHITUSTÖÖD
 REMONTTÖÖD 

557 7475
5593 5695

remont.ehitus@mail.ee
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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.


