
Vald kinkis I klassi 
lastele koolimütsid
Vald kinkis Viimsi Kooli I klassi õpi-
lastele koolimütsid, milleks kulus 
29 930 krooni. 

Ühe mütsi hind on 205 krooni 
ning esimeses klassis hakkas õppima  
146 last. Uued koolimütsid anti õpi-
lastele üle 1. septembri aktusel. 

Prangli saarel ja 
Metsakasti külas 
uued vanemad
Prangli saare rahvas valis augusti lõ-
pus uueks saarevanemaks Valter 
Puuströmi, Metsakasti uueks 
külavanenemaks sai Lembit Suits. 
Külavanemate valimised on tulemas 
Muuga külas, Pringi külas, Püünsi 
külas, Haabneeme alevikus ja Nais-
saarel.

MTÜ Viimsi 
Invaühingule annetati 
270 000 krooni
Heategevuskontserdi-
ga delfiiniteraapia 
toetuseks kogus 
MTÜ Viimsi In-
vaühing eraanne-
tajate ja firmade 
abiga 270 000 
krooni. 23. sep-
tembril toimunud 
kontserdile «Lootus ja 
armastus» müüdi ligi 600 
piletit. Lähemalt loe kont-
serdist ja heategevusaktsioonist ok-
toobri Viimsi Teatajast. 

Alates septemb-
rist on Prangli 
saare rahvama-
ja juhataja Ala-
ri Kalvik. 

Loe lk 5

Seaküla Simson 
vormib Viim-

sile kivist 
vaalakujusid, 

mis paiguta-
takse valda liik-

lustõkisteks. 

Loe lk 5
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I klassi mineja toetus 
on 1000 krooni
Viimsi valla I klassi mineja toetus on 
1000 krooni ja seda makstakse kuni 
15. oktoobrini. 

Toetuse saamiseks peavad lapse 
mõlemad vanemad olema Viimsi 
valla elanikeregistris seisuga 31. 
detsember 2005. Üksikvanemal pa-
lume avaldusele lisada sellekohane 
märge.  Väljapoole Viimsi valda 
kooli läinud lapse kohta palume esi-
tada koolitõend või koopia õpilaspi-
letist. 

Toetuse saamiseks tuleb esitada 
taotlus, mille leiate Viimsi valla ko-
dulehelt www.viimsivald.ee, sotsiaal-
hoolekande alt. Info tel 6066825. 

Valla ülikiire arenguga pole 
jõudnud sammu pidada ko-
halik veemajandus, mis 
puudutab aga iga majapi-
damist. 

Näiteks ei vasta siinne vesi suure rauasi-
salduse tõttu tänapäeva normidele. Ter-
visele pole see ohtlik, kuid vee kvalitee-
di kohta on vallavalitsus ja AS Viimsi Ve-
si saanud elanikelt mitmeid kaebusi. 

AS Viimsi Vee teenindus- ja finants-
juhi Priit Elbre sõnul tuleneb vee kõrge 
rauasisaldus põhjavee loodulikust koos-
tisest ja vananenud torustikust, kuhu on 
aastakümnete jooksul ladestunud liiva 
ja rauasetteid. Probleem leiab lahendu-
se, kui aegunud torustikud saavad välja 
vahetatud. Kokku on vaja uuendada li-
gi 72 kilomeetrit joogivee- ja kanalisat-
sioonitorusid. AS Viimsi Vesi plaanib  
nende töödega ühele poole saada aas-
tateks 2008-2009. 

«Kaks-kolm aastat ebamugavusi 
peab lihtsalt ära kannatama,» nentis 

Elbre. «Veemajanduses pole võimalik 
midagi päevapealt muuta.»

Kohaliku veemajanduse kitsaskohti 
peaks lahendama ka Lubjamäele rajatav 
veepuhastusjaam, mille tarbeks on AS 
Viimsi Vesi maad ostnud. Välja on töö-
tatud veetöötlustehnoloogia ning ole-

mas on veepuhastusjaama arhitektuur-
sed kavandid. 

Investeeringute ja laenude katteks 
alustas Viimsi vallavalitsus veehinna 
järkjärgulist tõstmist alates tänavu 1. 
augustist.  

Järgmised hinnatõusu etapid on ka-

vandatud aastateks 2007 ja 2008. 2009. 
aastal jääb veehind samale tasemele mis 
2008. aastal. Edaspidi arvestatakse tee-
nustasu hindade korrigeerimisel inflat-
siooniga. 

Samadel põhjustel kehtestas valla-
valitsus abonenttasu, mis majapidami-
se kohta tuleb keskmiselt 30 krooni 
kuus. See tasu katab veemõõtjate pai-
galdamise, hooldamise ja taatlemise ku-
lud ning osa planeeritavast võrkude 
amortisatsioonist. 

Priit Elbre kinnitusel ei ole põhjen-
datud hirmud veepuudusest Viimsis. 
Ta toob oma sõnade kinnituseks näite, 
et nõukogude aastail pumbati vett maa 
seest välja 6000 kuupmeetrit ööpäe-
vas, praegu aga 3500 kuupmeetrit. 
«Nii et reservi on piisavalt,» mainis ta.   
Veepuudus võib tekkida tarbimise tipp-
tundidel hommikul ja õhtul. Selle kü-
simuse lahendaks veereservuaar, mida 
praegu  lihtsalt pole. 

Suur abi kohaliku veemajanduse pa-
remaks korraldamiseks oleks elanike 
kõrgem keskkonnateadlikkus, sest siia-
ni rajatakse nõuetele mittevastavaid ko-
gumiskaevusid. «Mõni laseb oma solgi-
vee otse kraavi,» tõdes Elbre. (VT)

Kitsaskohad veemajanduses 
lahenevad paari aasta jooksul 

VALD ON VEEVÄRGIGA LIITUJATELE 
HÜVITANUD 2,1 MILJONIT KROONI

•  18. septembri seisuga on Viimsi vallavalitsus hüvitanud ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooniga liitumise kulud 15 majapidamisele 2,1 miljoni krooni eest. Praegu on me-
netluses veel 20 elaniku taotlused. 

•  Vald hüvitab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise kulud nendele vallaelani-
kele, kes pole veel liitunud ühisveevärgiga,  kes on olnud vallaelanike registris vähe-
malt kuus kuud, kelle kinnistule on väljastatud ehitusluba enne 22. märtsi 1999 
ning elamule on väljastatud kasutusluba. 

•  Vee-ettevõtja teatab liitumise võimalikkusest elanikele kirjalikult, edastades nii lii-
tumise kui ka hüvitamise taotluse. Need elanikud, kes on vastava teatise saanud, 
peaksid kindlasti pöörduma AS Viimsi Vesi kontorisse. 

•  Täpsemate liitumistasu hüvitamise tingimustega saab tutvuda vallavalitsuse kodule-
hel www.viimsi.ee ning AS Viimsi Vesi kodulehel www.viimsivesi.ee. Infot saab ka 
AS Viimsi Vesi infotelefonil 6066848.

Püünsi küla elanik Raivo Rajangu on üks 15 vallaelanikust, kelle ühisveevärgi ja -kanalisatsooniga liitumise kulude eest maksab vallavalitsus. Ühen-
dus tuleb aga igaühel endal valmis ehitada.  



VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja 
reklaame e-posti aadressil 
merike@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  Merike Taal
                       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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KIRJAD 

Lapsehoidja tasu 
kompenseerimisest
Soovin 1. novembril tööle tagasi min-
na, laps on selleks ajaks aasta ja kolm 
kuud vana. Era- ja riiklikes lasteaeda-
des on kõik kohad täis. Küsimus on, 
kas Viimsi vald toetab või kompensee-
rib mingis osas lapsehoidja tasu.

MARIKA HELENDI

Viimsi abivallavanem Endel Lepik:
Praegu veel ei kompenseeri, kuna puu-
dub vastav seadus. Küll aga on vabarii-
gi valitsus andnud riigikogule üle sot-

siaalhoolekande seaduse muudatuse, 
mis võimaldab lapsehoiu teenust pak-
kuda.  Valmistame valla sotsiaalameti-
ga ette korda, mille alusel hakkavad 
toetust saama lapsed, kes on hoida 
lapsehoidja kutset omava isiku juures 
või asutuses, mille põhikirjajärgne te-
gevus on lapsehoid.

Millal on plaanis korda 
teha Muuga tee?

Millal on plaanis korda teha (tänavaval-
gustus, korralik teekate ja kõnniteed) 

Muuga tee lõik alates selle tee ristumis-
kohast Kallavere teega kuni Muuga tee 
ristumiskohani Randvere teega 
(Hansunõmme bussipeatus)? Kuna piir-
konna elanike arv on viimastel aastatel 
tunduvalt kasvanud, siis on ka sel teel 
sõitvate autode hulk oluliselt suurene-
nud ning valgustuse ja kõnniteede puu-
dumise tõttu on ohtlik liigelda isegi 
päevasel ajal, eriti ohtlik on see aga pi-
medatel sügis- ja talveõhtutel.

KARL PEDAK

Kommunaalameti juhataja Indrek 
Mäeküngas:

Muuga tee on Põhja regionaalse maan-
teeameti hallatav riigimaantee. Maan-
teeamet on  kavandanud tee rekonst-
rueerimise ette võtta 2008. või 2009. 
aastal, sõltuvalt tee olukorrast.

Valla 2007.-2009. a  arengukava 
projektis ja järgmise aasta eelarve pro-
jektis on kavandatud Muuga tee kerg-
liiklustee ja välisvalgustuse projektee-
rimine.

AS Viimsi Vesi kavandab Muuga 
tee serva paigaldada ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooni magustraaltorustikud. 
Kõik nimetatud ehitustööd tehakse 
kompleksselt.

Suvega paranes Viimsi 
valla teedevõrk 
Suvi ja sügis on teedeehitajatele ikka 
kiire tööaeg, nii ka Viimsi vallas. 
Siinkohal annan lühikese ülevaate 
sellest, milliseid teelõike suvel paran-
dati ja uuendati ning millised objek-
tid sel aastal veel valmivad.

Varakult, juba juulis said valmis 
Viimsi keskkooli uue hoonega seon-
duvad järgmised teede ehitused: 
Randvere tee ja Karulaugu tee ühen-
dus koos tänavavalgustusega, Rand-
vere tee laiendus koos tänavavalgus-
tuse ja  autobussi paviljoniga; jala-
käijate foori sai Randvere tee–Ravi 
tee ristmik. Samuti valmis juulis 
Haabneeme alevikus Kaluri teega 
piirnev kõnnitee Kaluri tee 6 ja 8 
kortermajade vahelisel alal. 

Augustis valmis Karulaugu tee 
ehituse esimene etapp – see tähendab 
kuni asfaltkatteni koos tänavavalgus-
tuse paigaldamise valmidusega. Tee 
ehitus lõpetatatakse koos tänavaval-
gustuse paigaldamisega järgmisel 
aastal. Karulaugu tee ehitus loob pa-
rema ja turvalisema juurdepääsu 
Viimsi keskooli hoone taga asuvatele 
parklatele.

Samuti sai augustis valmis resto-
rani Paat ja Lahe Toidutare vaheline 
kõnnitee. Viimsi elanikud ja valla kü-
lalised teavad kindlasti, kui proble-
maatiline on see piirkond nii jalakäi-
jatele, sõidukijuhtidele kui ka kohali-
kele elanikele. Loodetavasti muuda-
vad vastvalminud kõnnitee ja Rohu-
neeme maanteele paigaldatud kõrged 
äärekivid piirkonna liikluskorraldus-
likult turvalisemaks ja ühtlasi para-
nevad väljasõiduvõimalused Ranna-
kalda teelt Rohuneeme teele.

Septembris lõppes Viimsi kodu-
loomuuseumi parkla rekonstrueeri-
mine koos tänavavalgustusega. Nur-
me tee Rohuneeme tee poolne osa 
saab uue kõnnitee kirikuni. Kindlasti 
rõõmustab see muuseumikülastajaid 
ja jalakäijaid, sest muuseumi ja kiri-
kusse minek on nüüd palju mugavam 
ja pimedal ajal valgem.

Valmis sai ka Nelgi teel vallama-
ja ees asuv bussiootepaviljon, mis on 
nüüd vallamajaga samal tänavapoo-
lel, nii et bussiliini 1A  kasutajatel 
pole enam tarvis üle Nelgi tee valla-
majja joosta.  Vallaelanike ja meie 
külaliste liiklusohutuse tagamise sei-
sukohalt oli uus autobussipaviljon va-
jalik. 

Laiaküla ja ka teisi valla  elanik-
ke võiks rõõmustada Vana-Narva 
maantee ja Pärnamäe tee ristmiku 
rekonstrueerimine, mille käigus veel 
septembris tekib uus mahasõidurada 
Pärnamäe teele Viimsi suunal. Sa-
muti ühendatakse kergliiklusteed.

Oktoobri lõpuks valmib Leppnee-
me ja Kelvingi ühendustee ehitus ku-
ni asfaltkatteni. Teedeehituse käigus 
tõstetakse osaliselt ringi elektri õhu-
liine. Leppneeme ja Kelvingi ühen-
dustee on plaanis valmis ehitada 
järgmisel aastal.

Pranglil on nüüd parem 
internetilevi
Suve jooksul paigaldati Prangli saare-
le uued ja kvaliteetsed internetiühen-
duse seadmed, mis parandasid oluli-
selt internetiühenduse kvaliteeti. Ole-
masolev ühendus oli oma võimsuse 
ammendanud ning selle kvaliteet ei 
rahuldanud enam kohalikke elanikke 
ja Prangli kooli. 

Uued ühendusseadmed võimalda-
vad liituda uutel kasutajatel ning näi-
teks kohalikul kauplusel kasutusele 
võtta makseterminali. 

Lisaks sellele lasi vallavalitsus 
paigaldada traadita internetilevi valla 
raamatukokku Haabneemes, mis  või-
maldab raamatukogu külastajatel ka-
sutada internetti. WiFi leviala laieneb 
üsna pea ka Leppneeme ja Kelnase 
sadama piirkonda. Seadmed on juba 
paigaldatud ning liitumised AS 
Elioniga lõppjärgus.

Muudame mereäärse 
piirkonna atraktiivseks
Viimsi vallavalitsus on seadnud ees-
märgiks avada mereääred 
viimsilastele. Kaarti ja omandisuhteid 
vaadates pole valla hea tahe aga sa-
geli teostatav, kuna maa ranna ääres 
kuulub enamasti eravaldusesse. 

Kallasrada peab küll olema vaba 
ning teoreetiliselt peaks kõigil olema 
võimalik seal päevasel ajal jalutada. 
Praktikas on seda siiski raske teosta-
da, kuna tihtipeale lihtsalt ei pääse 
mereranda. Kui mere äärde pääsemi-
ne on siiski kuidagi õnnestunud, siis 
võid sattuda sumpama mudasesse 
roostikku, kus käidav kaldapealne 
jääb erakinnistute piirete taha. 

Tulevikus on ette nähtud Randve-
re-Tammneeme randa 12 kilomeetri 
pikkune kergliiklustee, et kõik saaks 
rannal liikuda nii jalgsi kui ka jalgrat-
tal. Praegu püüab Randvere külaselts 
saada raha esimese sajakonna ruut-
meetri  rannaala korrastamiseks. 

Vallavalitsusel on suur palve kin-
nistuomanikele, viimsilastele ja teiste-
le huvilistele: kes sooviks rannapiir-
konnas midagi ette võtta, nt rajada 
puhkajatele, külalistele rannaasutusi, 
spordirajatisi või söögikohti, anda 
oma ideedest  teada vallavalitsusele. 
Eriti on sellele üleskutsele oodatud 
reageerima kallasrajaäärsete kinnis-
tute omanikud, kuid seda võivad teha 
ka nn maatamehed ehk lihtsalt hea 
idee autorid, et siis koos leida võima-
lus nende realiseerimiseks.

Haldo Oravas,
abivallavanem

Viimsi vallale on üha suuremaks 
probleemiks kujunemas ühendus 
Tallinnaga. Tegu pole aga problee-

miga iseeneses, vaid see on millegi muu 
tagajärg. See miski muu on muuhulgas 
ka Viimsi infrastruktuuri arengutempo  
mahajäämine elamuehituse tempost ja 
sellega kaasnevast elaniku arvu hüppe-
lisest suurenemisest. Inimesed on sunni-
tud Tallinnast lasteaia-, kooli- või muud 
teenust nõutama, sest Viimsis ei suude-
ta seda veel täiel määral pakkuda.

Aga kõigepealt hommikustest ummi-
kutest. Pirita tee ummikud ei ole ainult li-
gi 13 000 viimsilase probleem, nagu Tal-
linna linnavalitsus on seda varem esita-
nud. Täpselt samasuguseks probleemiks 
on see Pirita linnaosa (Merivälja, Pirita, 
Pirita-Kose) ligi 13 000 elanikule. Ummi-
kud on juba väljakannatamatud ja arves-
tades nii Viimsis kui ka Pirita linnaosas 
toimuvat arendustegevust, on olukord 
muutumas veelgi halvemaks.

On ekslik väide, et hommikuti sõide-
takse Tallinna vaid tööle ja et nii Viimsi 
kui Pirita linnaosa on Tallinna kesklin-
nas töötavatele inimestele üks suur ma-
gamistuba. Osaliselt on see muidugi tõ-
si, aga see pole kogu tõde. Kui koolides 
on vaheaeg, on hommikune linna suun-
duv liiklus üsna seeditav. Sellest võib jä-
reldada, et suure hulga koolilapsi sõidu-
tavad linna koduperenaised või teised 
isikud, kellel Tallinna töö pärast asja po-
leks. Lasteaiakohtade juurdeehitamine 
võtaks hommikusest liiklusest maha 
need autod, millega vaid lapsi Tallinna 
lasteaedadesse viiakse ja siis tühjalt ta-
gasi sõidetakse. 

Väga oluline on ka isikuteenuste osu-
tamise võimaluste loomine Viimsisse, et 
inimesed ei peaks iga teenuse järele lin-
na sõitma. Selleks on vallavalitsus koos 
arendajatega ja erakapitali baasil raja-
mas äri- ja kaubanduskeskust, mis peaks 
uksed avama 2009. aastal. 

Mainimist väärib ka ühistranspor-
di osatähtsuse suurendamine 
linnaga ühenduse pidamisel. 

Selle üle praegu küll naerdakse ja öel-
dakse, et vallavanem on idealist ja unis-
taja, aga ma siiski arvan, et varem või 
hiljem jõuab ka viimsilasteni äratundmi-
ne, et äkki on linna tööle sõitmiseks 
mõistlikum kasutada ühistransporti. 

See äratundmine saabub, kui Tallin-
na kesklinnas parkimine võtab poole 

kuu sissetulekust, kui Haabneemes on 
korralik bussiterminal (projekteerimine 
juba käib), mille juurde on vajadusel või-
malik turvaliselt parkida oma auto, ning 
kui uus ja puhas liinibuss (Tallinna Au-
tobussikoondis on lubanud 1A liinil hoi-
da vaid oma uusimaid busse ja seni on 
sõna peetud) sõidab Pirita teel selleks 
eraldi ettenähtud sõidurajal, vuhisedes 
mööda hommikuses liiklusummikus ve-
nivatest autodest. 

Aga see saab nii olema – üheski Eu-
roopa pealinnas ei käida isikliku autoga 
kesklinna tööle, sest see pole lihtsalt 
mõistlik. Lisagem siia veel üsna esialgne 
idee Tallinna-Viimsi trammitee ehitami-
sest Pirita teele ja ka Maardu linna kava 
Lasnamäe kanalisse juba aastaid kavan-
datava trammiliini pikendamisest Maar-
du linnani. 

Kui see peaks teoks saama, kavatse-
me sellest trammiliinist tõmmata haru-
tee ka Viimsisse. Aga trammiteed on ilm-
selt kaugem teema kui ühe sõiduraja te-
kitamine Pirita teele. Enne seda on aga 
vaja teoks teha Põhjaväil ja lahendada 
Russalka risttee  temaatika – vastasel ju-
hul jääbki see koht pudelikaelaks.

Viimsi vald ei saa eelkirjeldatud liik-
lusummikuid ja muid liiklusprobleeme 
kuidagi lahendada, tegemata koostööd   
Tallinna linnavõimudega, seetõttu ole-
me teinud Tallinna linnapeale ettepane-
ku vastava alalise ühiskomisjoni moo-
dustamiseks.

Toivo Kratt,
abivallavanem

Endel Lepik,
abivallavanem

Urmas 
Arumäe, 
vallavanem

Viimsilased sõidavad hommikusel tipptunnil Tallinnasse kuni tund aega.

Ühendus Tallinnaga ja 
infrastruktuuri arendamine
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Viimsisse tuleb uus 
kaubandus- ja vabaajakeskus

1. septembrist hakkasid kehtima liinide 
1A ja 38 talvised sõiduplaanid ning see-
tõttu muutusid need ka vallaliinidel.

Mõnevõrra vähenes liini 1A reiside 
arv, kuid arvestades suurt reisijate arvu 
hommikusel tipptunnil, lisas Tallinna 
transpordiamet alates 16. septembrist 
ajutiselt kaks lisareisi. Transpordiamet 
kavatseb alates 16. oktoobrist lisada 
veelgi täiendavaid reise, mis muudavad 
vallaliinide sõiduplaane.

Harjumaa Ühistranspordikeskus te-
gi koos kommunaalametiga teha valla-
liinide sõiduplaanidesse mõningaid 
muudatusi. Hommikune vallaliini buss 
nr 4 hakkab sõitma Muuga külasse ehk 

liini nr 38 lõpp-peatusse, et ka sealt-
kandi õpilased saaksid uude Viimsi 
Kooli sõita. Mõnevõrra hilisemaks viidi 
liinide  V1 ja V1K hilisõhtused reisid 
ning toodi varasemaks liini V3 hommi-
kused reisid.

Kommunaalamet korraldab uute sõi-
duplaanide paigaldamise peatustesse 
ning nende avaldamise valla kodulehel.

Vabandame mõningate ebamugavus-
te pärast sõiduplaanide muudatuste tõt-
tu, kuid neid tehakse eelkõige kõikide rei-
sijate huve silmas pidades. 

Indrek Mäeküngas,
kommunaalameti juhataja

Infostendidele 
paigaldati 

valla 
kaardid

Septembri lõpust on juba suvel üle val-
la paigutatud 15-l varialusega infosten-
dil üleval valla kaardid, mis on kaetud 
ilmastikukindla kattega.  

Kommunaalameti juhataja Indrek 
Mäeküngas ütles, et kaartide kõrval on 
30 sentimeetrit vaba ruumi, kuhu võib 
paigutada näiteks külateateid. «Loode-
tavasti hoiab vallarahvas neid stende, 
mitte  ei  lõhu,»  lisas ta. 

Kommunaalameti tellimusel uuen-
datakse peatselt ka Statoili tankla juu-
res asuvat suurt vallakaarti. (VT)

Viimsi vallavalitsusel õnnestus 25 mil-
joni krooni eest müüa ligi 2,2 ha suu-
rune Keskuse kinnistu, mis üldplanee-
ringu järgi on mõeldud ärimaaks.   

«Kinnistu müüdi tingimusel, et ost-
ja rajab sinna vähemalt 30 000-ruut-
meetrise kaubandus- ja vabaajakesku-
se,» ütles vallavanem Urmas Arumäe. 
Ta lisas, et keskus on kavas avada juba 
2009. aastal. 

Kui see teoks saab, et pea viimsilased 
enam sõitma Tallinna selleks, et minna 

kinno, mängida tennist, käia ilusalon-
gis või laia valikut pakkuvas kaubakes-
kuses. Keskusesse on plaanis meelitada 
ka postkontor, pangakontor, notar, ad-
vokaadibüroo jt teenused, mida prae-
gu Viimsist ei saa või ei saa rahuldaval 
tasemel. 

«Ühtegi eluaset sellele kinnistule ei 
ehitata,» kinnitas vallavanem. 

Keskuse rajamisega luuakse viimsi-
lastele ka arvestatav hulk töökohti. 

Keskuses saab esialgsete kokkulepe-

te kohaselt olema ka laste hoiuteenus. 
Nii võib perekond tulla keskusesse, jät-
ta lapse hoidja hoole alla ja käia ise kas 
sisseoste tegemas, trennis või keha kin-
nitamas – korraliku söögikoha on luba-
nud arendajad samuti teha. 

Vallavanema sõnul selguvad tee-
nuste võimalused täpsemalt detailpla-
neerimise käigus. «Selge on aga see, et 
viim silaste vääriline ja äärmiselt vaja-
lik keskus on sündimas,» ütles Aru-
mäe. (VT)

Vallavolikogu kehtestas 12. sep-
tembri istungil kaugküttepiirkon-
na, juhindudes kolm aastat tagasi 

volikogu poolt kinnitatud Viimsi valla 
energiamajanduse pikaajalisest  arengu-
kavast aastateks 2003-2017. 

Mis on kaugküttepiirkond?
Kaugküttepiirkond on valla üldpla-

neeringu alusel kindlaks määratud maa-
ala, kus tarbijate varustamiseks soojuse-
ga kasutatakse kaugkütet, et tagada kin-
del, usaldusväärne, efektiivne ja põhjen-
datud hinnaga ning keskkonnanõuetele 
ja tarbijate vajadustele vastav soojusva-
rustus. Viimsi valla kaugküttepiirkond 
hõlmab valdavas enamuses ajalooliselt 
kaugküttega varustatud hoonestusega 
piirkondi.

Milleks on kaugküttepiirkonda 
vaja?

Meil on energiamajanduse arenda-
mise pikaajaline arengukava aastaiks 
2003-2017, kus muuhulgas on esitatud 
Viimsi kaugküttepiirkonna moodustami-
seks vajalike tehnilis-majanduslike ja 
keskkonnakaitseliste arvutuste kokku-
võtted ja konkreetsete piirkonna moo-
dustamise põhjendused. Arengukavas 
tehtud arvutustest selgub, et nii makro-
majanduslikust kui ka asula õhu kvali-
teedi parandamise seisukohast on kaug-
kütte säilitamine Viimsi ja Haabneeme 
alevikes suure ja kontsentreeritud tarbi-
mise korral õigustatud ja ühtlasi vajalik, 
sest see tagab ka energiatootmise suure-
ma ohutuse, kütusekasutuse paindlikku-
se, energiavarustuskindluse ning paran-
dab üldist keskkonnaseisundit. Kaugküt-
tepiirkonna määramise eesmärgiks on 
ka säilitada Viimsi ja Haabneeme alevi-
kus olemasolevad kaugküttevõrgud kui 
insenerirajatised ja anda soojusettevõt-
jatele kindlust kaugküttesüsteemide 
arendamiseks. 

Kuidas tekib kaugküttepiirkond?
Õigus määrata kaugküttepiirkond 

oma haldusterritooriumi piires on koha-
liku omavalitsuse volikogul. Sellest tule-
nevalt kehtestas vallavolikogu määruse, 
mis määrab kaugküttepiirkonna ja selle 
piirid Viimsi valla haldusterritooriumil. 
Määrus sätestab võrguga liitumise ja 
võrgust eraldumise tingimused ja korra, 
kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, 
soojuse piirhinna kooskõlastamise kor-
ra ning soojusettevõtja arenduskohustu-
sed. Määruse väljatöötamisel osales Tal-
linna Tehnikaülikooli soojustehnika ins-
tituudi töörühm. 

Millised peamised  tingimused re-
guleerivad soojusettevõtja tege-
vust kaugküttepiirkonnas?

1.  Kaugküttepiirkonnas on võrguga lii-
tumine kohustuslik kõigile kaugküt-
tepiirkonnas asuvatele isikutele, kel-
le omanduses või valduses on 
tarbijapaigaldis ehitatava või rekonst-
rueeritava ehitise soojusega varusta-
miseks. Isikud, kes kaugküttepiirkon-
na määramise ajal ei kasuta kaugkü-
tet, ei ole kohustatud liituma võrgu-
ga.

2.  2006. aasta 1. jaanuarist peab kaug-
küttepiirkonnas tegutsev soojusette-
võtja omama ISO 9001 ja alates 2010. 
aastast ISO 14000 kvaliteedisertifi-
kaati.

3.  Soojusettevõtja, kes ei pea soojuse 
hinda kooskõlastama Energiaturu Ins-
pektsiooniga (soojuse toodang alla 
50 000 MWh aastas), esitab ja põh-
jendab soojuse piirhinna taotluse val-
lavalitsusele. 

4.  Soojusettevõtja (võrguettevõtja) aren-
gukohustuste täitmist hakkab kontrol-
lima vallavalitsuse poolt määratud 
komisjon. (VT)

Viimsis avati septembri al-
guses kolm uut gaasikatla-
maja, kokku investeeriti  
uutesse katlamajadesse ja 
soojusvõrkudesse 21 miljo-
nit krooni.

«Võrreldes Haabneeme vana katlama-
jaga tõuseb uutes täisautomaatsetes 
gaasikatlamajades kütuse kasutamise 
efektiivsus 70 protsendilt 95 protsendi-
le,» ütles Fortum Termest juhatuse lii-
ge Riho Sild. «Investeeringutega uutes-
se katlamajadesse ja soojusvõrkudesse 
astusime olulise sammu eesmärgi poo-
le vähendada Viimsi valla soojuse võr-
gukadusid ning rahuldada kiiresti kas-
vava elanikkonna soojusenergia nõud-
lust.»

Viimsi vallavanema Urmas Arumäe 
hinnangul on mõeldamatu selline aren-
dus- ja ehitustegevus, kus asjadele ei 
läheneta kompleksselt. 

«Iga mõistlik inimene peaks ju aru 
saama, et meie kliimavööndis maja ehi-
tades on vaja sinna sisse ka ahi ehita-
da,» lausus Arumäe. «Praegu avatavad 
gaasikatlamajad on lihtsalt teistsugu-
sed soojaallikad kui ahi, aga ka aeg on 
edasi läinud ja tehnoloogia areneb. 
Soovin iga viimsilase koju hubast soo-
just.»

Fortum Termest omandas Haabnee-
me ja Viimsi vanad katlamajad ja soo-
jusvõrgud 2002. aasta sügisel. 2004. 
aastal valminud  Viimsi valla energia-
majanduse arengukava soovitas jaota-
da Haabneeme olemasoleva soojusvõr-
gu kolmeks suhteliselt autonoomseks 
piirkonnaks oma soojusallikatega. 
Uued katlamajad asuvad Haabneemes 
Sõpruse teel, uue koolimaja juures ning 
Viimsis Katlamaja teel. 

Vastavalt arengukavale jätkab 
Fortum Termest Haabneemes töid sil-
ma riivavatest maapealsetest torudest 
vabanemiseks ning soojakadude oluli-
seks vähendamiseks. (VT)

Kaugkütte piirkond on kaardil märgitud punase joonega. Täpsemat infot 
kaugküttepiirkonna kohta saab Viimsi valla kodulehelt www.viimsi.ee. 

Viimsis hakkas kehtima 
kaugkütte piirkond

Bussid läksid üle talvisele sõiduplaanile

Fortum Termest avas 
kolm uut gaasikatlamaja

Fortum Termest AS juhatuse liige Riho Sild andis katlamaja võtmed 
üle tootmisosakonna meistrile Dmitri Malinovile.

Varikatusega infostendidel on valla kaartide kõrval küllalt vaba ruumi, 
kuhu inimesed võivad paigutada teateid.
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Pensionärid saavad 
500 krooni
Viimsi vald maksab  kõigile  enne 
2006. aastat valla elanikeregistrisse 
registreeritud pensionäridele 500 
krooni aastatoetust. Toetuse saami-
seks tuleb täita vallavalitsuses vastav 
avaldus. 

Raha võib lasta saata enda arve-
le või võtta avalduse alusel sularaha-
na valla kassast. Toetust makstakse 
kuni 31. detsembrini. Vallavalitsuse 
kassa on avatud  esmaspäeviti kella 
14–18 ja  neljapäeviti kella 9-12 ja 
14–17.

Need pensionärid, kes edastasid 
oma pangakonto numbrid pensionä-
ride ühenduse esindajatele, palume 
samuti esitada avaldus või tulla toe-
tusele järgi. Info telefonidel 
6066825, 6066824. 

Novembri alguses 
valitakse Viimsi 
kauneim kodu  
Traditsioonilisele konkursile «Viimsi 
kauneim kodu 2006» saab   kandi-
daate esitada kuni 15. oktoobrini. 
Ettepanekud  võib tuua vallavalitsus-
se sekretäri kätte, saata meilitsi või 
teatada oma külavanemale. Kandi-
daat võib olla iga Viimsi kodu ja au-
hinnad otsustatakse pärast kandidaa-
tide ülevaatust. Konkursikomisjon 
vaatab esitatud kandidaadid üle 16.-
20. oktoobrini. Võitjaid   autasusta-
takse novembri alguses. 

Püha Jaakobi kirik 
ootab põllukive
Pärast südasuvist pausi jätkub tege-
vus Püha Jaakobi kiriku ehitusplat-
sil. Töid tehakse kirikus sees 
(kaabeldus ja kipsplaatide paigalda-
mine) ning väljas (teed, parkla, hal-
jastus, valgustus jm).  

Kiriku põhja- ja lääneküljel kae-
takse maapind umbes 250 ruutmeet-
ri ulatuses mere- ehk põllukivide-
ga.  Sobivate kivide läbimõõt algab 
30 sentimeetrist. Tean, et selliseid ki-
ve on meie kivisel poolsaarel oma 
krundilt ehitamise ja maaharimise 
käigus välja kaevanud paljud, ja mõ-
nelgi juhul pole need kasutamist leid-
nud.  

Praegu on võimalik kive kirikule 
annetada.  Teatada palume tel 
5662 3222 Tarmo Paju või 
5553 5903 Vello Vallaste. 

Viimsi Õpilasmalev 
kutsub heakorratöödele
Viimsi Õpilasmalev kutsub noori sü-
gisesel koolivaheajal heakorratööde-
le. Põhiliselt riisume lehti ja töötame 
pargis.  Registreeruda saab alates 2. 
oktoobrist tööpäevadel kella 14-20 
Viimsi noortekeskuses. 

SÕNUMID

Tammneemes Tammeoru I-V maa-
üksusele kehtib praegu eelmise 
vallavolikogu koosseisu kehtesta-

tud detailplaneering, millega on arenda-
jale lubatud rajada neli viie kuni seitsme 
boksiga ridaelamut, kolm kaksik- ja viis 
üksikelamut ning üks ärihoone (nt kaup-
lus). Selle kehtiva planeeringu järgi tu-
leks muuhulgas lammutada endine ar-
matuuritsehhi hoone, mis sobiks spetsia-
listide hinnangul pärast renoveerimist 
spordisaaliks. 

Kuna Tammneeme küla arengukavas 
on spordisaali rajamine ette nähtud, siis 
olen külavanema Raivo Kaarega kordu-
valt rääkinud sellest, et oleks hea, kui 
saaks selle hoone vallale, et rajada sin-
na küla- ja vallarahva tarvis spordisaal 
koos kõrvalruumidega. See idee langes 
viljakasse mulda, sest Tammeoru I-V 
arendaja oli teatud tingimustel valmis 
oma kehtivat detailplaneeringut muut-
ma ja selle armatuuritsehhi hoone koos 
teenindamiseks vajaliku maaga vallale 
tasuta üle andma. 

Mis oli see teatud tingimus? Kuna ar-
matuuritsehhi hoone mittelammutami-
sega väheneb arendajale kehtiva planee-
ringuga lubatud ehitusmaht ja uue de-
tailplaneeringu tegemisega kaotab aren-
daja aasta  või rohkemgi (see aga tähen-
dab, et ehitushinnad kallinevad veelgi ja 
kasum tõenäoliselt väheneb), tegi ta et-
tepaneku lubada kehtiva  detailplanee-
ringuga ette nähtud ridaelamute peale 
ehitada osaliselt galeriikorruseid ja asen-
dada mõned üksi- või paariselamud ri-
daelamuga. Tõsi, elanike arv sellega mõ-
nevõrra kasvab, aga vastukaup, mis tä-
hendab spordihooneks sobiva hoone 
koos selle teenindamiseks vajaliku maa-
ga vallale tasuta üle andmist, on valla-

valitsuse ja ja volikogu enamuse hinnan-
gul seda väärt. 

Viimsi vallavolikogu otsustas 12. sep-
tembril kinnitada planeeringu lähteüles-
ande ja algatada detailplaneering, mille 
kohaselt hakatakse muutma kehtivat 
Tammeoru I-V detailplaneeringut ning 
planeerima seni planeeringuga hõlma-
mata naabermaaüksusi (Akinta, Katla-
maja, Haabi III ja Pällu III). Ilmselt teki-
tab küsimusi just uute maaüksuste kaa-
samine algatatud planeerimismenetlus-
se. Samas tuleb nõustuda arhitektidega, 
et mõistlik on planeerida kogu nimeta-
tud kvartal tervikuna, sest muidu juhtub 
nii, et Tammeoru I-V arendaja saab oma 
projekti valmis, kõrvale aga jäävad alles 
räämas vana katlamaja hoone, keskkon-
naohtlik kütusetankla ja Tammneeme 
tee äärne täiskasvanud lepavõsa (seda 
nimetatakse aeg-ajalt ka metsaks). 

Tammneeme küla ja kogu valla hu-
vides on, et see kole koht lõpuks korda 
saaks ja et lisaks uuele elamukvartalile 
tekiks sinna lisaväärtusena Tammneeme 
küla keskus koos ajaveetmisvõimaluste-
ga. Mis täpselt ja kuidas, on vaja planee-
rimismenetluse jooksul läbi vaielda ja 
kokku leppida.

Maaüksuse juhtfunktsioon kehtiva 
üldplaneeringu järgi on käsitletaval ter-
ritooriumil osaliselt väikeelamumaa, 
osaliselt tootmismaa ja osaliselt maatu-
lundusmaa. Planeerimismenetluse käi-
gus muudetakse üldplaneeringujärgne 
maakasutuse sihtotstarve ärimaaks, kor-
ruselamute maaks ja väikeelamute 
maaks. Planeeringuala suurus on ligi 6,6 
ha. Detailplaneeringu tegemisel tuleb 
muuhulgas arvestada hetkel menetluses 
oleva Viimsi valla mandriosa teemapla-
neeringuga «Rohevõrgustik ja miljöö-

väärtuslikud alad».  Maa-alale planeeri-
tavate galeriielamute (mida planeerin-
gus nimetataksegi korruselamuteks, sest 
muud terminit selleks kehtiva korra jär-
gi ei ole) maksimaalne korruselisus on 
kolm – tingimusel, et Tammneeme ja 
Randvere teega piirnevad galeriielamud 
on vaid osaliselt kolmekorruselised. 

Spordihoone krunt tuleb lähteüles-
ande järgi planeerida piisava suurusega, 
et mahutada ära parkimiskohad. Kinnis-
tul Katlamaja paiknev AS-i Akinta toot-
mishoone tuleb ümber planeerida rah-
vamajaks ning määrata sellele sotsiaal-
maa sihtotstarbega krunt külakeskuse 
rajamiseks. Maa-alale tuleb planeerida 
ka üldkasutatavaid puhkealasid.  Maksi-
maalselt peab säilitama olemasoleva 
kõrghaljastuse. 

Kahjuks aga üritab opositsioon seda 
projekti nurjata. Detailidesse süvenema-
ta ja isegi midagi küsimata/täpsustama-
ta esinetakse kirjalike ja suuliste aval-
dustega nimetatud detailplaneeringu 
vastu, kaunistades oma seisukohti küll 
koalitsiooni poolt valimislubadustest ta-
ganemise väidetega või siis kõigile tea-
da faktidega selle kohta, mis valla doku-
mentides elamuehituse kohta kehtivad. 

Tüüpiline süüdistus on, et liiklusum-
mikud Pirita teel on niigi väljakan-
natamatud, miks lubatakse juurde 

ehitada! Kallid viimsilased, tänased um-
mikud Pirita teel ei ole praeguse valla-
valitsuse töö tulemus – see on eelmiste 
vallajuhtide tegevuse vili. Varem on loo-
dud elamuehituse vohamiseks soodsad 
tingimused, mistõttu ei ole arendustege-
vust sugugi nii lihtne peatada. Ja vaada-
kem tõele näkku – elu ja valla areng ei 
saa ju paugupealt seisma jääda. Seetõt-

tu tuleb Pirita tee ummikute vähendami-
seks lahenduste leidmisega tegeleda nii 
täna kui ka edaspidi ja lahendus ei ole 
selles, et homme lõpetataks kogu ehitus-
tegevus. Nii ei tohiks neid asju mõelda, 
sest see ei vii kuhugi.

Kired käsitletava arendusprojekti üm-
ber on segadusse viinud ka Tammneeme 
külaseltsi liikmed ja külavanema. Kuna 
planeerimsmenetlus alles algas, on piisa-
valt aega külarahvaga neid asju arutada 
– varem polnud selleks ju võimalustki. 
Eesmärk peaks vallavalitsusel ja külaselt-
sil koos külavanemaga olrema ikka üks, 
ja selleks on antud juhul Tammneeme 
küla inimeste elukvaliteedi ja küla ning 
valla jätkusuutlikkuse edendamine. Lu-
gedes Tammneeme küla arengukava ja 
olles sellest arendusprojektist külavane-
maga mitmeid kordi vestelnud, ei saa 
küll teha muud järeldust, kui et külaselt-
sile ruumide ja inimestele sporditegemi-
se võimaluste rajamine Tammneeme on 
vägagi Tammneeme küla huvides.

Kokkuvõtvalt. Esiteks – vallavalitsus 
ja vallavolikogu on tegutsenud heas usus 
ja vastavalt küla arengukavale ja valla 
huvidele. Teiseks – lähteülesande kinni-
tamine  ja detailplaneeringu algatamine 
on protsessi algus, milles on võimalik 
kaasa rääkida ka külarahval. Ja kolman-
daks –  valimislubadusi pole murtud, 
tehtud on kaalutletud otsus, mis väljen-
dub kompromissis.

Mida rutem selle laga Tammneeme 
külast koristatud saab ja mida rutem kü-
la keskus koos spordikompleksiga valmib, 
seda parem meile kõigile. Tehkem selleks 
siis konstruktiivset ja sõbralikku koos-
tööd, mitte vastutööd.

Urmas Arumäe
Viimsi vallavanem

Tammneeme küla saab külakeskuse

Valgust, rohkem valgust
Viimsi valla tänavavalgustus on arenenud 
omaaegse Kirovi kalurikolhoosi ja Pirita 
lillekasvatussovhoosi pärandist. Praegu-
seni võib siin-seal aiandusühistutes ja ka 
alevikes näha betoonpostide otsas rooste-
tanud loppis-lömmis valgusteid, mis aga 
siiski veel valgust annavad.

Vald on tänavavalgustuse ehitamisel 
järginud põhimõtet, et pigem vähem, aga 
paremini. See tähendab, et oleme vältinud 
odavaid lahendusi ehk puitpostidel õhu-
kaabliga ühendatud väheefektiivsete val-

gustite ja lampide paigaldamist. Siiski on 
ka kohti, kus polegi muud võimalust kui 
paigaldada valgustid olemasolevatele puit-
postidele. Õnneks on need harvad erandid.

Selle aasta  eelarves on tänavaval-
gustusele kavandatud 5,7 miljonit krooni, 
mis kulub uute valgustuspunktide rajami-
sele, tänavavalgustuse hooldusele ja re-
mondile ning elektrikulude katmisele. See 
summa sisaldab ka Randvere tee jalgtee 
(8,5 ja 11 km vahel) tänavavalgustuse 
rajamise maksumust 1,5 miljonit krooni, 
kuid objekti valmimine lükkub järgmises-
se aastasse.

Sel aastal oleme rajanud 51 uut val-
gustuspunkti Metsakasti, Püünsi, Lepp-
neeme, Tammneeme ja Pringi küladesse 
ning Haabneeme alevikku. Tänu heale 
koostööle aktsiaseltsiga Fortum Elekter 
on saanud võimalikuks valgustite paigal-
damine elektrifirma kõrgepinge mastide-
le ning seega on saanud kauaoodatud val-
gustuse Leppneeme ja Tammneeme küla-
de põhiteed ehk Kiigemäe tee, Luhaääre 
tee ja Tammneeme tee.

Selle aasta lisaeelarves  on raha saja 
täiendava valgustuspunkti ehitamiseks. 
Olulisemad objektid on Tammneeme tee 

(24 valgustit), Muuga külas Koduranna 
tee (16), Haabneeme alevikus Nurme teel 
uue kiriku ja koduloomuuseumi esine 
(19) ja võimaluse korral Hundi tee ajuti-
ne lahendus lõigul Rohuneeme tee kuni 
Käärti tee, Viimsi alevikus Hämariku tee 
(10), Metsakasti külas Kirsi tee (3), 
Leppneeme külas Lepalinnu tee  (5) ja 
Pringi külas Tormilinnu tee (5 valgustit).

Kokku on käesoleval ajal valla täna-
vavalgustusvõrgus 1700 valgustit, mille 
igakuised hoolduskulud on 80 000 krooni 
ning  remondikulud umbes 25 000 kroo-
ni. Valla välisvalgustusvõrku hooldab AS 

Rito Elektritööd. Rikketeateid saab edas-
tada telefonile 609 0861 või elektronpos-
ti aadressile elekter@rito.ee. 

Vald on viimastel aastatel tasunud le-
pingute alusel mitmetele ühistutele kuulu-
vate tänavavalgustusvõrkude elektrikulu 
maksumuse üleüldise turvalisuse ning 
elukeskkonna parandamise huvides.

Järgmise aasta välisvalgustuse ehi-
tuskava kinnitatakse volikogus vastu võe-
tava eelarvega.

Indrek Mäeküngas,
kommunaaameti juhataja

Taas on kätte jõudnud sügis 
ja pimedate õhtute aeg. Su-
vepuhkused on lõppenud, 
täiskasvanud naasnud tööle 
ning lapsed võtnud jalge al-
la koolitee. Samas läheb sü-
gisesele rütmile üle ka kuri-
tegelik seltskond.

Pime aeg annab kurjategijatele võimalu-
se julgemalt tegutseda, kartmata vahele-
jäämist. Seetõttu tuleb olla ettevaatlik 
eelkõige õhtustel ja varahommikustel 
tervisesportlastel, eakatel inimestel, las-
tel ning autoomanikel. Autoomanikel on 
varsti aeg suverehvid talverehvide vastu 
vahetada. Praktika on näidanud, et just 
sel ajal suurenevad autode rehvide ja vel-
gede vargused. Siinkohal mõningad soo-
vitused turvalisuse tõstmiseks, mis tihti 
on teada, aga sageli kipuvad ununema:
•  pimeduse saabudes tõmba kodus kar-

dinad ette. Kui märkad oma aias või 
hoovis kahtlast tegevust, helista polit-
seinumbril 110 või lepingulisele turva-
firmale;

•  kui jõuad sageli koju hilisõhtul, hangi 
endale enesekaitsevahend;

•  kui harrastad tervisejooksu või käid 
jalgrattaga sõitmas, tee seda eri aega-
del ja eri marsruute pidi. Vali hästi val-
gustatud asfaltteed. Parkides ja muudel 

ühiskondlikel aladel kasuta suuremaid 
teeradasid, kus oled teistele nähtav. Pea 
meeles, et kõrvaklappidest muusikat 
kuulates ei kuule sa mööduvaid sõidu-
keid ega lähenevaid inimesi; 

•  ära vali lühema teena valgustamata 
puiesteed, parki või tühermaad. Kõn-
ni alati tee vasakus servas, siis ei saa 
auto sulle selja tagant märkamatult lä-
heneda;

•  pimedal ajal väldi kõrvalisi bussipea-
tusi;

•  pargi auto hästivalgustatud ja käida-
vasse kohta. Arvesta seda ka siis, kui  
pargid auto päeval, kuid tagasi jõuad 
alles pimedas;

•  hangi autole erivõtmega avatavad rat-
tamutrid.

Lisaks eeltoodud nõuannetele on 
soovitatav tutvuda oma naabritega ja 
luua nendega head suhted. Turvalisuse 

tõstmisel elupiirkonnas on võtmesõnaks 
koostöö ja seda nii naabrite, kohaliku 
politseikonstaabli kui ka vallavalitsuse 
vahel. 

Üheks võimalikuks koostöö vormiks 
on naabrivalve sektori moodustamine. 
Käesoleval ajal on Viimsis kuus naabri-
valve sektorit, mis on sõlminud koostöö-
lepingud Viimsi vallavalitsuse ja Põhja 
politseiprefektuuri Ida politseiosakonna-
ga. Naabrivalveks on koondunud ka Pär-
namäe küla Lageda ja Põllu tee elani-
kud, kus on naabrivalve sektorid moo-
dustamisel. 

Informatsiooni naabrivalve kohta 
saab telefonil 52 76 965 ja e-kirja teel 
erik@naabrivalve.ee hr Erik Niine-
maalt.

Valla turvalisusesse saavad panusta-
da kõik vabatahlikud, kes tahaksid abis-
tada politseid. Sihtasutus Viimsi Kodani-

kukaitse Fond ja Viimsi vallavalitsus kut-
suvad Viimsi valla elanikke osalema abi-
politseinike koolitusel. Esimesed vaba-
tahlikud on vallavanem Urmas Arumäe 
ning kolm abivallavanemat – Endel Lep-
pik, Haldo Oravas ning allakirjutanu. 

Turvalist sügise algust ja kõike pare-
mat!

Toivo Kratt, 
abivallavanem

Sügisele turvaliselt vastu
ABIPOLITSEINIK

•  Kes on abipolitseinikud?
Abipolitseinikud on vabatahtlikud isikud, kes osalevad politsei tegevuses abipolitsei-
nike seaduse ja muude seaduste ning õigusaktidega kehtestatud juhtudel ja korras. 
Peamiselt kaasatakse abipolitseinike avaliku korra kaitsel – patrullis. 

•  Mida on vaja teha, et saada abipolitseinikuks?
Võtta ühendust Viimsi vallasekretäri  Kristo Kallasega telefonil 6066807 või e-kir-
ja teel kristo@viimsivv.ee. Esimene abipolitseinike koolitus on kavas oktoobri kesk-
paigas. 

•  Kas abipolitseinike tööd tasustatakse?
Abipolitseinike tööd politsei ei tasusta, aga heade töötulemuste eest maksab pree-
miat Viimsi vallavalitsus.

Alates 1. septembrist on Viimsis 
ametis vanemkonstaabel Irina 
Aleksandrova (pildil), kes hakkas 
tööle koos senise konstaabli Jelena 
Vimbergiga. Politsei telefonid on 
Viimsis 60 66 835 ja 60 00 855. 
Vastuvõtuajad on teisipäeviti kella 
16-18 ja reedeti kella 10-12.
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Üleskutse
Head inimesed! Kindlasti on teilgi ko-
dus vanu esemeid ja vanaema pildialbu-
meid. Muuseum  on väga huvitatud ma-
terjali kogumisest. On arusaadav, et sa-
geli ei taheta originaalfotosid  ära an-
da, kuid saame fotodest valmistada 
koopiaid – needki on väga väärtuslikud 
ja kultuuriloo seisukohast huvitavad.  
Oleks tore, kui kirjutataks üles, kes ja 
mis on pildil. Ka vanade inimeste mä-
lestused on väga vajalikud. 

Külastades Eestimaa eri paiku tor-
kab silma valdade tohutu hool oma mi-
neviku ja kultuuripärandi tutvustami-
sel.  Maakonnamuuseumid ja väikesed 
vallamuuseumidki on kogunud kohalike 
inimeste mälestusi, mis on suureks 
abiks kohaliku ajaloo,  perekonnaloo 
jm elu-olu tundmisel. Ka meil Viimsis 
võib kujuneda välja põhjalik eseme-, fo-
to- ja uurimuskogu. Selle süstemaatili-
se tööga tegeleb muuseum järjepidevalt  
ja siin on  kohalike inimeste osavõtt ja 
huvi alati oodatud.

Viimsi Kultuuriloo Selts
Koduloomuuseumi ruumides tegutseb 
edasi kultuuriloo selts. Ootame taas 
kõiki vanu ja uusi liikmeid. Järgmine 
koduloohuviliste kokkusaamine toimub 
laupäeval, 7. oktoobril algusega kell 11 
Viimsi Koduloomuuseumis Pringi külas 
Nurme tee 3. Seekord on meil külas 
prof Rein Zobel, kes räägib rehielamu-
test. Üheskoos läheme Viimsi Vabaõhu-
muuseumisse, kus kuulame juttu rehi-
elamust ja sööme külasuppi. Järgmistel 
kordadel on kavas huvipakkuvaid loen-
guid teemadel:
Ida-Harju rannarahva elu-olu
Viimsi poolsaare külad
Jõelähtme kirik ja kogudus
Jõelähtme valla külade ajalugu ja palju 
muud. 

Kõigest saab lähemalt lugeda muu-
seumi koduleheküljel 
www. viimsimuuseumid.ee 

Viimsi Lastestuudio
Viimsi Koduloomuuseumi ruumides te-
gutseb sügisest ka stuudio Tristan Jaan 
Kolbergi (tel 514 8070, 603 0454) 
juhtimisel.  Lastele antakse teadmisi 
audio-visuaalsest kunstist ja pakutakse 
võimalust ise filme teha. Õppetöö on ta-
suta. Kuna vallas on tegutsemas veel 
mitu laste filmiringi, siis on stuudio 
alati valmis nendega koos töötama. 
Tegevus hakkab toimuma alljärgnevalt: 
1.-5. klass – laupäeviti kell 10 
6.-9. klass – laupäeviti kell 12 
10.-12. klass – laupäeviti kell 14 

Kõik soovijad on teretulnud.

TEATED

Humoorikate ja omapäraste 
kujudega tuntust kogunud 
Seaküla Simson valmistab 
Viimsi vallale kümme kivist 
vaalakuju, mis paigaldatak-
se tänavatele liiklustõkis-
teks.  

Kui Simsonilt küsida, kuidas tema skulp-
tuuridest liiklustõkiseid nimetaks, mõt-
leb ta hetke ja ütleb: «Dekoratiivskulp-
tuur suunatud funktsiooniga». Sama-
laadseid skulptuure – kivituvisid – on ta 
teinud ka Tallinna linnale, ning valmi-
mas on kivikarud Jõhvi linnale.   

Viimsi Teataja külaskäigu ajal Loksa 
lähedal asuvasse Simsoni ateljeesse asu-
vad viimistlemata vaalakujud veel Rak-
veres E-Betooni töökojas, kus need vala-
ti kunstniku valmistatud vormi järgi. 
Rakverest tuuakse kujud Simsoni atel-
jeesse, kus läheb lahti põhiline töö – lih-
vimine. Simson ütleb tõsiselt, et see on 
väga ränk töö. Hetkel saab vaalakujust 
aga aimu väikese mudelkuju põhjal, mis 
Simsoni sõnul pole kuigi sarnane tegeli-
ku vaalaga. 

«Väike kuju on eeskujuks karkassi 
meisterdamisel, tegelik lennukus tuleb 
suure kuju tegemisel,» selgitab Simson. 
Suured vaalakujud on voolujoonelised 
ning kujur leiab, et nendel on inimestel 
mugav näiteks lamada. Tallinna tuvid on 
tehtud nii, et nende seljas on mugav is-
tuda... Simson soovitab paigutada kujud 
tänavatele vähemalt kahe kaupa, siis 
pääsevad vaalad paremini mõjule. 

Simson ei tee pea ühtegi kuju oma-

poolse «kiiksuta». Kivivaalal on selleks 
kurvad silmad, mis on disainitud Merce-
des Benzi «kurvasilmse» auto järgi. 

«Mõtlesin, et kuna Viimsi on Eesti 
kõige rikkam vald, siis panen vaalale 
kurbade silmadega Mercedese silmad 

pähe,» naerab Simson. «Sest mõtlesin, et 
noh, vaal on vaal, aga mingi kiiks peaks 
seal ikka sees olema.»

Simsonil on veel üks seni teostamata 
idee – Viimsi purskkaev, mis kujutab endast 
vaala mullivannis mõnulemas. See mõte 

tekkis tal seoses vallavalitsuse mõne aasta 
taguse plaaniga rajada Viimsi Marketi juu-
res asuvale ringteele purskkaev. Simson üt-
les, et lihtsalt purskkaev-vaal oleks igav, 
aga taas vallarahva rahakusele mõeldes so-
biks vaal hästi mullivanni. (VT)

Simson Seakülast voolib Viimsile vaalakujusid

Septembrist on Prangli saare rahvamaja 
juhataja  Alari Kalvik (28). 

Prangli rahvamaja juhatajana on 
Kalviku ülesanne korraldada ringide 
tööd, teha üritusi kogu saarerahvale, 
korraldada Prangli päevi ning koostöös 
kohalike inimestega «vedada seda kul-
tuuriasja». 

«Üksinda ei saa siin midagi teha. Ük-
si võibki siin üritama jääda,» on Kalvik 
veendunud. 

Kalvik on õppinud eluaeg muusikat 
– Tallinna Muusikakeskkoolis viiulit, 
Georg Otsa nimelises Tallinna muusika-
koolis basskitarri ning Eesti Muusikaaka-
deemias ühe aasta helirežiid. Samuti 
mängib ta ansamblis Laiff basskitarri.Esi-
mest korda sattuski ta Pranglile bändi-

laagriga. Ansamblis Laiff mängib klahv-
pille ka Vootele Aer, endine Prangli rah-
vamaja juhataja. 

«Vootele pidi mandrile tagasi mine-
ma ja pakkus seda kohta mulle. Mulle 
oli hakanud see saar juba meeldima. Ku-
na mul ühtegi muud toimivat töölepin-
gut parasjagu polnud, siis otsustasin sel-
lest kinni hakata,» ütles Kalvik. 

Prangli rahvamaja hoone on ehita-
tud omaaegse Kirovi-nimelise näidiska-
lurikolhoosi Prangli osakonna klubiks 
1954. aastal. Taasiseseisvuse algul, 1992. 
aastal, nimetas vallavanem oma korral-
dusega selle ümber Prangli rahvamajaks. 
Rahvamaja juhatajana alustas mandril 
tuntud muusikaajakirjanik ja kauaaegne 
raadiomees Priit Kuusk. (VT)

Prangli rahvamaja uus juhataja on Alari Kalvik

Vaalakütid ehk Viimsi valla kultuuritöö koordinaator Ott Kask ja Seakü-
la Simson. Selle pildi idee pärineb Simsonilt. Selleks läks vaja kaht kala-
mehe kummikübarat Simsoni suurest mütsikollektsioonist, hülgekütti-
mise oda ning pikka puupüssi, millega Simson vene ajal kohalikke piiri-
valvureid ärritas – käis, püss käes, nende juures alatihti suitsule tuld kü-
simas. Piirivalvurid kaebasid lõpuks oma ülemusele ära ning see läks 
omakorda Simsonit kaema. Tüli aga ei tõusnud, sündis hoopiski sõprus 
venelasest piirivalveülema ja Simsoni vahel.

KIVIVAAL
   
•  Viimsisse tuleb kümme kivivaala – viis 

paigaldatakse oktoobris ja viis no-
vembris.

•  Kujud lähevad maksma 90 000 krooni.
•  Liiklustõkisteks paigutatakse kivivaa-

lad väljasõitude juurde Rannakalda 
teelt Rohuneeme teele ja Tuulepesa 
teelt Rohuneeme teele.

Ansambel Laiff, 
kus Alari Kalvik 
mängib, viljeleb 
pehmet briti rokki. 
Eriti palju esinemi-
si pole viimasel ajal 
olnud. Alari kinni-
tab, et bänd tegut-
ses Laiffi nime all 
ammu enne seda, 
kui endine kuulus  
Soome suusahüp-
paja Matti 
Nykanen teatas: 
«Elämä on laiffi!»

Koduloomuuseumi suurim 
ja kõige pidulikum ruum – 
saal – avab sel sügisel kü-
lastajatele uksed. Remont 
on varsti valmis, saalist 
saab nüüd  otse aeda astu-
da ja Viimsi rahval on jälle 
uus paik, kus näitusi, kont-
serte, etendusi ja muud 
meelirõõmustavat nautida.                                                                          

Renoveeritud saali esimeseks näituseks 
on meie muuseumi fotokogu põhjal 
koostatud «Viimsi pildialbum enne 
1940». Piltidel näeme 20. sajandi algu-
poole Viimsi, Prangli, Naissaare ja Aksi 
rahvast. Meie ees on nende igapäevane 
töö, rõõmsad ja ka kurvad sündmused, 
lisaks loodus ja portreed. Küllap annab 
pilguheit minevikku  tänasele päevale 
sügavust ja värvi.

Toonaste fotograafide aktiivsust võib 
ainult imetleda. Pildistati igapäevaseid 
töid-tegemisi – paadiehitust, võrgupa-
randamist, kalade sorteerimist. Kindlas-
ti püüti jäädvustada elu tipphetki – näe-

me pulma- ja leeripilte, fotosid ühistest 
väljasõitudest, jahimeestest koerte ja uh-
kete püssidega, pilli- ja laulukooridest. 
Linna päevapiltniku juurde minek oli tõ-
sine ettevõtmine ja sellest annavad tun-
nistust uhked ateljeefotod – portreed, tõ-
sised väärikad abielupaarid, pontsakad, 
armsasti riidesse sätitud lapsed, sõbran-
nad imeilusates kleitides, hoolikalt riie-
tatud noorhärrad romantilise looduse 
või tormise mere taustal. 

Selle näituse ettevalmistamise käigus 
on tekkinud häid ja rõõmustavaid kon-
takte paljude inimestega. Muuseumi fo-
tokogu on rikastunud, juurde on saadud 
ka väärtuslikke mälestusi. Siinkohal tä-
name Lubja küla vanemat Elle Kristleppa, 
kelle initsiatiivil annetasid Lubja küla 
elanikud Silvi Laurentsius, Agnes Ratta-
meister ja Erika Laud muuseumile mit-
meid fotosid. Veel kord palju tänu kõigi-
le! Täname ka   Mai Alti  väärtusliku fo-
toalbumi eest, samuti aktiivset koduloo-
uurijat Jaan Tagavälja. Näituse avame 
26. oktoobril kell 17

Jätkuvalt on koduloomuuseumis 
avatud püsinäitus «Muinasajas piki ran-
najoont» ning aasta lõpus on oodata  
jõulunäitust Uku Masingu kunstiloomin-
gust.

Enna Sirkel,
MA Viimsi Muuseumid direktor

Viimsi Koduloomuuseumi saal avab külastajatele uksed

Need,  kes Viimsi Vabaõhumuuseumist mööda sõidavad, on ehk märga-
nud, et Kingu talu vanim ja väärikaim hoone – rehielamu – on saanud sel 
suvel uue rookatuse 

Kibekiire töö koduloomuuseumi 
saalis.
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Krete-Riin Talsi 10a klassist mängib esimese muusikapala uues hoones. 

Kool on pidulikult avatud. Pildil vasakult haridusminister Mailis 
Reps, vallavanem Urmas Arumäe, volikogu esimees Aarne Jõgimaa, 
SEB Ühisliisingu juhataja Indrek Julge, OÜ Viimsi haldus juhatuse 
liige Heiki Virronen, Viimsi Kooli uue hoone projekti üks autoritest 
arhitekt Eero Endjärv ja Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt.

Traditsioonide kohaselt viivad abituriendid esimese klassi õpilased esimesele 
kooliaktusele. Esiplaanil Liis Kuusk, tema järel Kert Karelson ning koolimütsi-
ga on Siim Jõeväli, kes kõik õpuvad 12 a klassis. 

Aabits, koolivorm ja koolimüts on esimese klassi lapsele üliolulised – need on märgid, et lapsepõlv on selja taha 
jäänud ning algab uus elu. 1a klassi värsked õpilased (vasakult) Johanna Poksi, Lisanna Põlluaas ja Pille Pappel.

Hoone autorid arhitektuuribüroost Agabus, Endjärv ja Truverk Arhitektid. Vasakult arhitekt Mattias Agabus, sisearhitekt Hannelore Pihlak, arhitekt 
Illimar Truverki tütar Saara, arhitekt Eero Endjärv, arhitekti assisent Aleksandra Tumash, arhitekti assisetent Meeli Keskküla, sisearhitekt Kristi 
Lents, kontori juhataja Peeter Bõstrov, arhitekti assistent Pille Puskar, arhikekti assistent Anna Katajeva, Illimar Truverki tütar Kamilla, arhitekti as-
sistent Priit Hamer, konsultant Mare Timian, arhitekt Illimar Truverk. Pildilt on puudu arhitektid Priit Pent ja Raul Järg

Uus koolimaja avas uksed

Viimsi vallavanem 
Urmas Arumäe 1. sep-
tembril Viimsi Kooli 
uue hoone avamisel:

Kallid lapsed, lapsevanemad ja 
õpetajad, head kõrged külali-
sed!

Tänane päev on 144 Viimsi kooli-
lapsele elu üks tähtsamaid päevi – 
esimene koolipäev. Viimsi Koolile ja 
ka kogu Eestile on tänane päev aga 
ajaloolise tähendusega – oma uksed 
avab Eesti suurim ja kaasaegseim 
koolimaja. 

See maja mahutab kuni 1300 õpi-
last. Kui  aga vaadata tänasest kau-
gemale, siis umbes 10-15 aasta pä-
rast peaks Viimsis koolitarkust nõud-
vaid noori olema ligi 4000. See on 
suur väljakutse Viimsi vallavalitsusele 
– me peame lähiajal leidma võimalusi 
uute koolikohtade juurdeloomiseks.  

Viimsis on kooliharidust antud 
alates 1866. aastast, mil asutati esi-
mene vallakool. Viimsi keskkool asu-
tati 1981. aastal. Seega tähistame sel 
aastal Viimsi koolielu 140. ja Viimsi 
Kooli 25. aastapäeva. Uus koolimaja 
on selleks puhuks ilus kingitus. 

Tänased õpilased on homsed ot-
sustajad ja tippjuhid. Samas mitte 
kõik ei jõua nii kaugele ja mitte kõik 
ei jätka isegi gümnaasiumis ning see 
ei saagi olla eesmärgiks. Meil kõigil 
on siin elus oma ülesanne täita ja kui 
kellelgi meist on kuldsed käed, aga 
pea matemaatikat ei võta, on ta ühis-
konnale sama tähtis kui ülikoolidiplo-
miga kodanik – kui käed kõnelevad, 
pole tarvis filoloogiks õppida!  

Viimsi Kool on kool kõigile laste-
le, siin on head tingimused hariduse 
omandamiseks ja võimalused tegeleda 
huvialade ja hobidega vastavalt oma 
võimetele. 

Viimsi vallavanemana kinnitan, et 
teeme täna ja ka edaspidi kõik meist 
oleneva, et arendada Viimsis välja 
koolide ja lasteaedade võrk, mis vas-
tab viimsilaste vajadustele ja kaasaja 
nõuetele.

Täna siin ilusa uue koolihoone ees 
tahaks aga rõhutada seda, et selline 
maja esitab kõrgendatud nõuded ka 
meie õpetajatele ja loodetavasti sti-
muleerib õpilasi  usinamalt õppima. 
Vallavalitsus andis koolile vormi, õpe-
tajate ja õpilaste ülesanne on anda 
koolile sisu!

Palju jõudu teile selle suure ja 
vastutusrikka ülesande täitmisel ja 
head uue õppeaasta algust! 

Viimsi Kooli õpetajad uues koolis. Vasakult inglise keele õpetaja Lau-
ra Kaare, bioloogiaõpetaja Meri Arro, kehalise kasvatuse õpetaja 
Rein Ruus, keemiaõpetaja Tiina Õun, arvutiõpetuse õpetaja Eve Ja-
kobson, logopeed Merike Ennomäe ning järelõpperühma õpetaja Mal-
le Ernesaks. 
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7. oktoobril kogunevad 
Viimsi koduloohuvilised uue 
hooaja esimesele kokkusaa-
misele. 

Möödunud hooaja viimasel kogunemi-
sel 6. mail said kokkutulnud ülevaate 
Eesti  koduloo uurimisest läbi aastasada-
de. Juttu tehti ka väga erinevatest kodu-
loo-allikatest. Jaan Tagaväli rääkis sel-
lest, et Eesti ajaloo ja koduloo tundma-
õppimisel on sajanditepikkused tradit-
sioonid. Võib öelda, et kodu-uurimise al-
geid leidub siinseid alasid käsitlevas kir-
jasõnas selle tekkest alates. Koduloolisi 

elemente sisaldavad 13. sajandist peale 
paljud kohalikud kroonikad, millest täht-
samateks võiks lugeda Henriku, Renneri, 
Russowi ja Kelchi kroonikaid. 

Väga oluline varasema aja kirjalik 
dokument on «Taani hindamisraamat». 
Aastatel 1239-1260 oli Tallinna piisko-
piks Thorkill ning arvatakse, et tema 
poolt või tema korraldusel on koostatud 
1241. aastal ürik või selle ümberkirjutus, 
mis kujutab endast valdustiitlite ja adra-
maade loendit siinse Taani maaomandi 
ulatuses ning oli nähtavasti mõeldud ki-
rikukümnise arvestamiseks läänistatud 
maadelt.  

Selle üriku 27 ladinakeelsel lehekül-
jel märgitud külade hulgas on Viimsi 
poolsaare küladest ainsana nimetatud 

seitsme adramaaga Uianra (loe Vianra). 
See küla kuulus varasemal ajal Rebala 
muinaskihelkonda. Märkega «Taani hin-
damisraamatus» 1241. aastal algab Viim-
si poolsaare ajalooline periood.                     

Kultuuriloo selts jätkab sel aastal 
oma tegevust ning loodame ringi tege-
vusse kaasata uusi paikkonna koduloost 
huvitatud inimesi. Kindlasti on oodatud 
kohalikud õppurid ning õpetajad.                      

MTÜ Viimsi Kultuuriloo Selts asuta-
ti 2004. aastal ning selle eesmärk on 
edendada Viimsi paikkonna kultuuriloo 
uurimist  ning minevikupärandi kogu-
mist, säilitamist ja populariseerimist.

Jaan Tagaväli,
koduloo-uurijate ringi esimees

Koduloohuvilised alustavad uut hooaega SÕNUMID

Viimsi noortekeskus 
ootab lapsi ja noori
Noortekeskus on koht, kuhu on ooda-
tud 7-26-aastased noored oma vaba 
aega mõnusalt sisustama. Keskusesse 
saab  tulla sõpradega suhtlema, muu-
sikat kuulama, lauamänge, piljardit, 
lauajalgpalli, lauatennist, arvutimänge 
mängima, internetis surfama.

Kindlasti on noortekeskus ka koht, 
kus saab mõnusalt õppida, sest alati 
on olemas noorsootöötajad, kellelt 
saab nõu ning abi küsida.

Alati on teretulnud ka noorte oma 
intsiatiiv eri ürituste ja tegevuste väl-
jamõtlemiseks ning korraldamiseks, 
sest noored teavad ju ise kõige paremi-
ni, mida tahavad, et oleks fun. Noorte-
keskus on avatud: esmaspäevast reede-
ni kella 14–20.

Vaata lisaks www.huvikeskus.ee 

Segakoor ootab 
uusi lauljaid
Viimsi segakoor, mis on edukalt tegut-
senud juba 25 aastat, ootab uusi laul-
jaid kõikidesse häälerühmadesse

Kooril on alati olnud lai ja mitme-
kesine repertuaar klassikast kerge muu-
sikani, mistõttu on võimalik olla paind-
lik esinemiskavade koostamisel vasta-
valt ülesastumise paigale. Viimsi sega-
koor on andnud kirikukontserte, esine-
nud restoranides, kultuurimajades, Õl-
lesummeril, Tallinna ja üle kogu Eesti 
eri paikades, samuti on korraldatud ar-
vukalt kontsertreise väljapoole Eestit.

Viimsi segakoori kuulub üle 40 
laulja, kes kord nädalas Viimsi kultuu-
rimajas oma kooslaulmisoskust treeni-
mas käivad. Lauljate hulgas on väga 
mitmekesiste elukutsete esindajaid, ke-
da ühendab soov laulda. 

Segakoor on kujunenud omamoodi 
sõpruskonnaks, mille liikmed pole 
raatsinud laulmisest loobuda ka eluko-
havahetuse pärast. Kooris laulab palju 
viimsilasi, kuid mitmed kooriliikmed 
elavad hoopis Tallinna eri linnaosades. 
Kuna bussiühendus kesklinnaga on ti-
he, siis pole prooviskäimine mingi 
probleem – buss nr 1A toob sõitjad ot-
se Viimsi kultuurimaja ette. Laulda on 
ju tore... Lihtsalt tahtmist on vaja. Ja 
head pealehakkamist.

Viimsi segakoor jätkab kooskäimisi 
Viimsi kultuurimajas (Viimsi, Nelgi tee 
1) kolmapäeviti kella 17.30-19.30. 
Ootame uusi lauljaid kõikidesse hääle-
rühmadesse. Huvilistel palun helistada 
tel 552 4745 (dirigent Vaike Sarn) või 
5159464 (koorivanem Helle Lusmägi) 

Esimene kokkusaamine toimub 
kolmapäeval, 27. septembril

Mari Hiiemäe

Jaan Tagamets on veendunud, et 
kes minevikku ei mäleta, elab tu-
levikuta.

4. oktoobril kell 17
Viimsi 5. võistkondlik maastikujooks 
Viimsis
5. oktoobril
Viimsi noortekeskuse 5. sünnipäeva 
peod 
•  kell 17 «Nagu muinasjutus» (lastele 

vanuses 7-12 a)
•  kell 20 «Vinge 5» (noortele vanuses 

13–... a). Viimsi noortekeskuses.
6. oktoobril kell 19
Hanna-Liina Võsa ja Tarmo Eespere 
kontsert «Vilistades vastu tuult» Viimsi 
huvikeskuses.
9.-30. oktoobrini
Raamatunäitus «Tosin kuldset muinaslu-
gu» Prangli raamatukogus.

12. oktoobril kell 18
Laste luuleõhtu Prangli rahvamajas.
13. oktoobril kell 20
Vallarahva tervisetund «Kogu perega 
ujuma» SPA Viimsi Tervises.
21. oktoobril kell 12
Mälumäng piirkondlike võistkondade 
vahel Viimsi huvikeskuses.
23.-26. oktoobrini
Nunnunäitus Prangli moodi Prangli rah-
vamajas.
27. oktoober – 4. november
Viimsi Kooli 25. aastapäeva tähistamise 
üritused Viimsi koolis.

Info: Ott Kask, Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator. Tel 6066 866, e-post ott.
kask@viimsivv.ee

Viimsi pensionäride ühenduse teadaanne

Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) kutsub oma volikogu liikmeid 
koosolekule 12. oktoobril kell 12 Viimsi päevakeskusesse. 

21. oktoobril kell 12 toimub Viimsi päevakeskuses mälumäng. Ole-
te oodatud toetama ja ise mängima. 

Bowlingust saab jälle osa võtta teisipäeviti kella 14-15 Pirita ran-
nahoones. 

Meeldetuletuseks memme-taadi laadast osavõtjatele: 25. novemb-
ril kella 12-16 korraldame ürituse, millele on juba aeg hakata mõtle-
ma. Ostjatele tuleb pakkuda müügiks armastuse ja hoolega tehtud 
töid. Varem valminud töödele on veel aega juurde kududa ja õmmel-
da. Mehed, ootame ka teie kaasalöömist!

Öeldakse, et kus on, sinna tuleb juurde. 
Viimsi vald on kui selle ütlemise kinitus: 
siia tuleb juurde aina uusi elanikke, ehi-
tatakse uusi maju, lasteaedu jne.

Viimsi vallas etendub ka üha uusi 
lavastusi. Novembris  leiab aset järje-
kordne teatrisündmus – 24. novembril 
kell 18 esietendub Viimsi huvikeskuse 
saalis Andrus Kivirähki fantaasiarikas 
lugu «Limpa ja mereröövlid», mille esi-
tab lavaühendus «väike teater».  

Selle lavastuse etendumisel saab 
teoks juba mitu aastat tagasi pakitsema 
hakanud lastele loomise vajadus, mille 
eestvedajateks on Maria Usk, Haide 
Männamäe ja Toomas Tross. Haide 
Männamäe ja Toomas Tross on  lastele 
tõenäoliselt paremini tuntud klounipaa-
rina Piip ja Tuut. 

Maria, Haide ja Toomas on ühel 
meelel selles, et väikelastele pakutava 
osas on meil tarvis olla eriliselt tähele-
panelik, kuna väikelapsed imevad en-

dasse kõike ümbritsevat võrdse huvi ja 
uudishimuga. See projekt sündiski suu-
rest armastusest laste ja teatri vastu. 
Teater ja lapsed elavad ju ühesuguse 
reegli järgi: keegi ei kahtle selles, et ko-
gu mäng leiab aset päriselt. 

Selle Andrus Kivirähki südamlik-
naljaka loo tegelased on «elusad» juba 
ainuüksi raamatukaante vahel – nii et 
laste ette astumiseks tuli neile anda 
vaid võimalus paberilt lavale astuda.  

Lavastuses osaleb ka Eesti Riikliku 
Nukuteatri näitleja Liivika Hanstin. Li-
monaadisigade maailma on selles lavas-
tuses võimalik näha läbi Liina Keevalli-
ku lavakujunduse ja kuulata Riho Sibu-
la loodud muusika saatel. 

Loodetavasti kehtib ütlus «kus on, 
sinna tuleb juurde» ka tegijate endi koh-
ta ning lavastusele «Limpa ja mererööv-
lid» järgneb veel teisigi toredaid laste-
etendusi.

Maria Usk

Eesti Hariduse ja Teaduse Andmeside-
võrk EENet kutsub väiksi ja suuri joo-
nistama arvutiga pilte teatrist, muusi-
kast ja kinost.

Võistlust aitavad läbi viia Rahvus-
ooper Estonia, teater Vanemuine, SA 
Kultuurileht, kultuuriministeerium ning 
haridus- ja teadusministeerium. 

Konkursitingimustega saab lähemalt 
tutvuda ja pilte esitada EENeti kodule-
hel: www.eenet.ee/konkurss. Pilte ooda-
takse 13. novembriks.

Selle aasta konkursi alateemad on:
•  Kostüüm etendusele...
• 100-aastane teater
• Käisin teatris
• Ma laulan mättal, mäe peal
• Põnevad pillid
• Eesti meest võib tunda tantsust
• Tantsust viidud
• Multifilm ja päris elu
• Kui lemmikraamatust saaks film

Võistlus toimub neljas vanuserühmas:
kuni 10-aastased, 11-14-aastased, 15-
19-aastased, vanemad kui 19-aastased. 
Iga vanuserühma võitjat ootab tore au-
hind, premeeritakse ka agaramaid ju-
hendajaid.

Joonistades saavad nii väikesed kui 
ka suured väljendada oma mõtteid, tun-
deid ja hoiakuid ning niiviisi ühiskonnas 
kaasa rääkida. Võistlus aitab lastel fan-
taseerida virtuaalses keskkonnas ja in-
nustab kaasa mõtlema neile lähedastel 
teemadel.

EENeti arvutijoonistuste võistlused 
said alguse 2002. aastal, mil tähistati 
Eesti interneti 10. aastapäeva. Sellele 
järgnes 2003. aastal EENeti 10. sünni-
päev.  Nii kujunes võistlus iga-aastaseks 
traditsiooniks.

Eelmise aasta joonistused saadeti 
teemal «Eesti noorte turvalisus». Kõige 
populaarsemaks alateemaks oli «Suitsu-
vaba Eesti», mille valis kolmandik osa-
lenutest (võistlusele esitati 3219 pilti). 
40 valitud pilti rändab siiani mööda 
Eestit: Toompea lossist Eestimaa eri 
paikadesse. Mõned 2004. aasta võistlus-
tööd jõudsid rändnäituste käigus Riigi-
kontrolli kaudu ka Euroopa kontrolliko-
dade ühenduse EUROSAI VI kongressi-
le Bonnis, kus toimunud võistlusel sai 
Elina Kondi pilt viienda koha.

Lisateave: konkurss@eenet.ee, telefon 
730 2110 (Maria Ristkok)

Alates sellest sügisest on nii lastel kui 
noortel noortel võimalik hakata õppima 
filmikunsti Viimsi lastestuudios. 

Esimese kolme kuu jooksul tegele-
me stsenaariumi kirjutamisega. Kavat-
sen anda lastele teadmisi praktilise te-
gevuse kaudu. Kord kuus kavatsen kut-
suda esinema mõne eesti tuntud filmi-
tegelase (näitleja, stsenaristi, lavastaja, 
operaatori või helimehe). 

Järgmised kolm kuud pühendame 
filmi ettevalmistusele ning filmimisele. 
On loomulik, et eri vanusegrupid saa-
vad töötama oma vanusele vastava ma-
terjaliga, kuid töö ja õppimise põhimõt-
ted on samad. 

Viimase kolme kuu jooksul tegele-
me filmitud materjali monteerimisega 
ja vormistamisega. Kursuse või õppe-
aasta lõpul toome tehtud filmid avalik-
kuse ette. 

Stuudios hakkab tegutsema kolmes 
eri vanuses laste rühma. Algaste, kesk-
aste ning gümnaasiumi osa. Igas rüh-
mas soovitavalt kuni 20 last. 

Õppetöö hakkab toimuma kord nä-
dalas igale rühmale. Praegu oleme pan-

nud paika aja laupäevaks. Kui lapsed 
tunnevad, et me peaks seda muutma, 
siis muudame. Õppetöö on tasuta tänu 
sellele, et Stuudio Tristan ning vallava-
litsus on stuudiosse investeerinud ning 
meil on olemas kõik vajalik, et filme 
toota.  

Lisaks õppetööle peaks lastestuudio 
hakkama tööle filmistuudiona. Mõte 
ongi selles, et anda esiteks lastele tead-
misi audiovisuaalsest kunstist, teiseks 
anda neile võimalus ise filme teha. 
Meeldiva võiks ning peaks ühendama 
kasulikuga – lastestuudio võib rahulda-
da valla vajadused filmitoodangu osas, 
stuudio võib teha valla ning vallas toi-
muvate sündmuste kroonikat, lisaks ko-
du-uurimist, kultuuriloolisi filme jne. 

Minu nägemuse järgi võiks sellest 
stuudiost saada laste jaoks omamoodi 
kultuurikeskus, kuhu nad võivad alati 
tulla, kus saavad oma fantaasiat raken-
dada.

Ma ei oska öelda, kui kaua see võiks 
ajaliselt kesta. Ilmselt aastaid, väga pal-
ju aastaid. 

Jaan Kolberg

Viimsi noortekeskuse 
5. sünnipäevapidu
«Nagu muinasjutus»
5. oktoobril kella 17 (–20) 
Viimsi noortekeskuse fuajees
vanusepiirang 7–12
Külalistel palume riietuda mui-
nasjutuliselt
Sissepääsu tagab 1 apelsin.
«Vinge 5»
5. oktoobril kell 20 (-23) Viimsi 
huvikeskuses 
Vanusepiirang: üle 13
Nostalgiline muusika aastast 
2001

Tantsuvõistlus
Sissepääsu tagab 1 apelsin

Limpa Viimsi laval

Viimsis alustab tööd laste filmistuudio

VIIMSI VALLA KULTUURIKALENDER OKTOOBER 2006

Algab EENeti arvutijoonistuste võistlus

Viimsi noortekeskus, Viimsi noortevolikogu ja 
Viimsi vallavalitsus kutsuvad 
Lõbusalt sportlik võistlusmäng  
VIIMSI V MAASTIK 
Marsruut u 5 km, mis sisaldab lõbusaid mees-
kondlikke vahepeatusi.

Start 4. oktoobril kell 17 Viimsi noortekeskuses 

Võistkond: viis liiget, kellest vähemalt kaks on 
tüdrukud/naised 
Võistlus toimub kolmes vanuserühmas: 
•  5.-9. klass 
•  10.-12. klass 
•  täiskasvanud 

Meili teel registreerides pane palun kirja võist-
konna ja liikmete nimed ning vanuserühm! 

Registreerimine: 
Kuni 30. septembrini 
•  Viimsi noortekeskus

viimsink@huvikeskus.ee 
•  Viimsi vallavalitsus    

eva@viimsivv.ee 
•  Viimsi spordihall

tiia@viimsivald.ee 
•  Viimsi keskkool

kadi@viimsi.edu.ee 
Noortejuht Kädi 
Õpilasesindus 

•  Püünsi põhikool  
leho@pyynsi.edu.ee  
Noortejuht Leho 

HUVIRINGIDE INFO:

Kundalini JOOGA
Kolmapäeviti kell 19

JOOGA rasedatele
Neljapäeviti kell 12
Eelgistreerimisega

Treeningud toimuvad Viimsi huvikeskuses

Treener Marika Tomberg
Telefon 56 651 301

Laste TARBEKUNSTIRING
Alates 8. eluaastast
Kolmapäeviti 15–16.30
Neljapäeviti 15–16.30
Juhendaja Kristiina Puudersell
Telefon 55 615 413

MTÜ Viimsi Huvikeskus (Nelgi tee 1)
Tel 60 66 838
E-post viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee

Viimsi huvikeskus teatab: Reedel, 6. oktoobril kell 19
Viimsi huvikeskuses

Nelgi tee 1

Hanna-Liina Võsa ja 
Tarmo Eespere 

KONTSERT

VILISTADES VASTU TUULT

Pileti hind täiskasvanule 60 kr,
Lastele ja pensionäridele 50 kr.



Kuueliikmeline delegatsioon, kuhu 
kuulusid vanurite ühenduse 
AeldreSageni poliitiline koordinaa-
tor Olav Felbo, seeniorkonsulent Erik 
Hjorth-Madsen ja väikelinna Farumi 
kohaliku organisatsiooni juhatuse lii-
ge Henning Thumbo, tutvus nelja 
päeva jooksul Tallinna vanalinnaga, 
Viimsi valla eakate elukorralduse ja 
Viimsi vaatamisväärsustega ning võt-
tis osa meie ühistest koosviibimistest 
VPÜ juhatusega, äsjaloodud seenio-
ride nõukoja liikmete ja Eesti Pensio-
näride Liidu  juhatuse esimehe Rein 
Kriisiga.

Hea mulje jätsid meie külalistele 
Tallinna vanalinn, Eesti ilusaimaks 
külaks tunnistatud Kelvingi ning Lai-
doneri muuseumis nähtud Eesti Va-
badussõda ja teist maailmasõda ka-
jastavad väljapanekud.

Mitu sundimatus õhkkonnas vee-

detud koosistumist lõuna- ja kohvi-
lauas lähendasid meid ja okupatsioo-
nijärgselt meie riiki ühena esimestest 
tunnustanud Taani riigi eakate esin-
dajaid, kes jäid oma tutvumisreisiga 
väga rahule ega jõudnud ära kiita 
meie kiireid edusamme pärast nõu-
kogudeaegsest okupatsioonist vaba-
nemist. Taani sõbrad küsisid meie 
nõusolekut järgmisel aastal meie kü-
lastamiseks juba suurema delegat-
siooniga.

Täname Viimsi vallavalitsust, Tal-
linna Vanalinna keskkooli, Viimsi 
pensionäride päevakeskust, SPA-d 
Viimsi Tervis ja Laidoneri muuseumi 
töötajaid, kes abistasid meid meie 
külaliste vastuvõtmisel nõu ja jõu-
ga.

Vello Jõesaar, 
VPÜ juhatuse esimehe asetäitja.
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LAVAKUNST 
Viimsi keskkoolis 
•  algklasside näitering
•  põhikooli näitering
•  väitlusring
•  Viimsi kooliteater
www.viimsi.edu.ee 

Püünsi põhikoolis 
•  filmiring
www.pyynsi.edu.ee 

Viimsi koduloomuuuseumis 
•  Viimsi valla laste filmistuudio
tel 51 480 70, 6030 454

MUUSIKA
Viimsi keskkool 
•  1. klasside ettevalmistuskoor
•  mudilaskoor
•  algklasside poistekoor
•  5. klasside poistekoor
•  tütarlastekoor
•  noortekoor
•  laulustuudio
•  algklasside pillikoor 

«Uduviled»
www.viimsi.edu.ee 

Püünsi põhikool
•  mudilaskoor
•  lastekoor
www.pyynsi.edu.ee 

Prangli rahvamaja
•  bänd
•  klaveriõpe
tel 654 0921

MTÜ Viimsi Huvikeskus 
•  laste lauluring
•  väikelaste muusikaring 

«Tipsu»
•  beebiklubi «Loora»
•  noortekapell
•  segakoor «Viimsi»
www.huvikeskus.ee

Viimsi noortekeskus
•  trummiõpe 
•  noortebändid
www.huvikeskus.ee 

EELK Püha Jaakobi kogudus
•  segakoor
http://www.eelk.ee/viimsi

Viimsi Vabakogudus 
•  gospelkoor «Living Stone»
•  rockbänd «BOB»
•  tütarlastebänd «4God»
•  pereansambel «Mr Luide 

Family Singers»
http://www.ekklesia.ee/viimsi/

Viimsi muusikakool 
•  akordion
•  flööt 
•  kitarr
•  klaver
•  kontrabass 
•  löökpillid
•  plokkflööt 
•  saksofon 
•  vaskpillid 
•  viiul
•  Tšello
•  Viimsi muusikakooli orkester 
•  jazzband 
www.viimsimuusika.ee 

Maire Eliste laulustuudio
http://www.mariel.ee/

KUNST, KÄSITÖÖ 
Viimsi keskkool 
•  põhikooli tarbekunstiring
•  õmblusring
www.viimsi.edu.ee 

Püünsi põhikool 
•  kunstiring (noorem aste)
•  kunstiring (vanem aste) 
www.pyynsi.edu.ee 

Prangli rahvamaja 
•  käsitööring 
tel 654 0921

Prangli põhikool
•  kunstiring 
tel 6540926

MTÜ Viimsi Huvikeskus 
•  tarbekunstiring lastele 
•  loovusring väikelastele
www.huvikeskus.ee 

Viimsi noortekeskus 
•  loovring
www.huvikeskus.ee 

Viimsi kunstikool 
•  ettevalmistuskursused 7-11-

aastastele 
•  põhikursus 
www.viimsi.ee

Renaldo Veeberi  joonistamise ja 
modelleerimise stuudio
tel 6066 866

Viimsi päevakeskus 
•  käsitööring – Viimsi 

päevakeskus
•  õmblusring – Viimsi 

päevakeskus
tel 6011 339

SPORT, 
LIIKUMINE 
Viimsi keskkool 
•  tütarlaste korvpall (8.-9. 

klass)
•  noormeeste korvpall (9.-12. 

klass)
•  poiste käsipall (1.-2. klass)
•  poiste käsipall (8.-9. klass)
•  kergejõustik (1.-12. klass)
•  10.-12. kl rahvatantsurühm
•  tütarlaste aeroobikaring 
www.viimsi.edu.ee 

Püünsi põhikool 
•  pallimängud
•  spordiring
•  tennis
•  tantsuringid
www.pyynsi.edu.ee 

Prangli rahvamaja 
•  aeroobika 
tel 654 0921

Prangli põhikool 
•  pallimängud
tel 6540926

MTÜ Viimsi Huvikeskus 
•  rahvatantsurühm «Valla-

alune»
•  tantsuklubi «Viira»
•  tantsuklubi «Sirius»
•  kundalini jooga
www.huvikeskus.ee

Viimsi päevakeskus
•  daamide aeroobika 
•  tervisevõimlemine 
•  lauatennis – Viimsi 

päevakeskus
tel 6011 339

SPORDIKLUBID 
•  spordiklubi Viimsi HC – 

käsipall 
•  spordiselts Marathon – 

kergejõustik 
•  Kahro Racing – motosport 
•  spordiklubi Nor Pot Racing -  

tehnikasport 
•  Viimsi raadioklubi – 

raadiosport 
•  Viimsi võrkpalliklubi
•  spordiklubi RT – koroona, 

orienteerumine 
•  Haabneeme korvpalliklubi
•  Rohuneeme jooksu- ja 

suusaklubi Joosuu
•  spordiklubi Korvpalliklubi 

VIIMSI
•  Viimsi sulgpalliklubi
•  kergejõustikuklubi EHA
•  võimlemis- ja tantsuklubi 

KEERIS
•  SPA Viimsi Tervis – ujumine 
•  spordiklubi Viimsi Judo
•  Spordiklubi Viimsi Kepp – 

saalihoki
•  JKFC FLORA jalgpallikool
•  H-Spordiklubi – võrkpall 
•  Viimsi noorte jalgpalliklubi 

«Viimsi mehepojad»
•  spordiklubi Rullest – 

rulluisutamine 
•  A. Ojassalu Tenniseklubi
•  E. Kree Spordimaailm – tennis 
•  P. Kerese Maleklubi 
•  Tiina Rebane – aeroobika 
www.viimsi.ee

MUU 
•  inglise keele ring – Püünsi 

põhikool
•  koduloo-uurijate ring – MTÜ 

Viimsi Kultuuriloo Selts
•  algklasside suhtlusring – 

Viimsi keskkool
•  põhikooli suhtlusring – Viimsi 

keskkool
•  kodutütred – Püünsi põhikool
•  noorkotkad – Püünsi põhikool
•  arvutiring – Püünsi põhikool  
•  bridžiklubi – Viimsi 

päevakeskus
•  kokandusring – Prangli 

Viimsi vallas registreeritud 
sünnid 15. septembri 2006 
seisuga
•  Piret ja Aare Järvanil sündis 14. mail tü-

tar KATARIINA
•  Riina Koival ja Igor Tarnapovitšil sündis 

24. juulil poeg HOLGER
•  Triin Lauril ja Tarmo Lehtmetsal sündis 

30. juulil tütar ANNA
•  Marika ja Toomas Hitrovil sündis 1. au-

gustil tütar ELISABETH
•  Marje Aavikul ja Alar Mirkal sündis 12. 

augustil poeg ARON MATTIAS
•  Kerly Kaljustel ja Ain Kudeviital sündis 

14. augustil tütar KRÕÕT
•  Kristiina ja Raivo Piikovil sündis 15. au-

gustil tütar PAULA
•  Leene Kruudal ja Markus-Isak Arusool 

sündis 16. augustil tütar MARLEEN
•  Anneli Aljasel ja Arvo Kaasikul sündis 17. 

augustil tütar ANNELIIS
•  Helena ja Indrek Juhkamil sündis 19. au-

gustil poeg OLIVER
•  Pille Koppasel ja Ivar Värk’il sündis 20. 

augustil tütar JESSICA
•  Helena ja Kaur Lassil sündis 20. augustil 

poeg GABRIEL TAAVET
•  Teeri Rütteril ja Taavi Varikul sündis 21. 

augustil tütar ANETE MAE
•  Tiina ja Harras Mölderil sündis 22. augus-

til poeg EKKE
•  Tea ja Kaarel-Mati Hallal sündis 24. au-

gustil tütar DANA
•  Kadri Kivil ja Urmas Keesil sündis 25. au-

gustil poeg GUSTAV
•  Lilian Piip’ul ja Olav Puksonil sündis 26. 

augustil tütar HELENA MEERI
•  Tiia Savimägil ja Madis Abenil sündis 27. 

augustil poeg LAURITS
•  Triin Kadastikul ja Tarvo Lindmal sündis 

28. augustil tütar IREEN
•  Rena Sark’il ja Veigo Vaatsepal sündis 30. 

augustil tütar LOVISA
•  Kätliin ja Tarmo Torimil sündis 30. augus-

til poeg JOHANN-MARTIN
•  Merike ja Rasmus Andrel sündis 2. sep-

tembril poeg RONALDO
•  Catlyn Mölderil ja Kalle Rajandil sündis 2. 

septembril poeg JOHANNES GREGOR

VIIMSI VALLAS TEGUTSEVAD HUVIRINGID 2006–2007

Salme Rahula 6.10.1914 92
Pärja Räägel 7.10.1917 89
Zinovi Ostapovski 30.10.1917 89
Leida Täpsi 18.10.1918 88
Maria Leonidova 10.10.1918 88
Selma-Floreida Aasma 5.10.1920 86
Tomjalla Oskar 7.10.1920 86
Konstantin-Arved 
Rostfeldt 10.10.1920 86
Aino Mänd 1.10.1922 84
Maimu Rebane 2.10.1923 83
Herta Rebmann 3.10.1923 83
Einar Sormunen 6.10.1923 83
Voldemar Kristjuhan 14.10.1923 83
Jekaterina Fokina 23.10.1923 83
Linda Kutsar 14.10.1924 82
Maara Kaarlep 22.10.1924 82
Arkadi Muuk 24.10.1924 82
Hans Gross 3.10.1925 81
Aksel Peetsalu 17.10.1925 81
Helmut-Voldemar 
Kaarlep 1.10.1926 80
Lea Valter-Berggren 20.10.1926 80
Eevi-Alviine Makkar 1.10.1931 75
Vanda Raja 1.10.1931 75
Aleksei Stadnikov 8.10.1931 75
Elfriide Linkrus 11.10.1931 75
Maido Valk 21.10.1931 75
Eerik-August Pakosta 26.10.1931 75
Hella Teemant 6.10.1936 70
Toomas Reimo 7.10.1936 70
Galyna Chervynska 10.10.1936 70
Lembi Moorvel 19.10.1936 70
Salme Vakkaus 20.10.1936 70
Väino Paas 24.10.1936 70
Heigo Saluste 26.10.1936 70
Aivo Kibits 9.10.1941 65
Heino Alaniit 10.10.1941 65
Tiia Ormus 13.10.1941 65
Maimo Arro 16.10.1941 65
Ilmar Adamson 19.10.1941 65
Erkki Leima 19.10.1941 65
Lia Kalk 24.10.1941 65
Ella Kolk 29.10.1941 65
Halja Laansalu 29.10.1941 65
Voldemar-Rein Uik 31.10.1941 65

Palju õnne!

Taani eakate organisatsioonide 
esindajad käisid Viimsis külas

Kui käisime aprillis  Taanis tutvumas kohalike eakate 
organisatsioonide ja elukorraldusega (vt Viimsi Teata-
ja, 26. mai), kutsus Viimsi Pensionäride Ühenduse 
(VPÜ) juhatus nende esindajaid meile vastukülaskäi-
gule. Meie pakkumine võeti heameelega vastu ja taan-
laste külaskäik Viimsisse toimus 2.-5. septembrini.

Külalised Taanist.
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

22. august 2006 nr 54
Aadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» 
ning OÜ A-Kolm Grupp poolt 31.07.2006.a. 
esitatud avalduse
§ 1  Määrata Laiaküla külas asuval kinnistul nr 

10171802, aadressiga Männiliiva tee 22, 
katastritunnusega 89001:010:2689, projek-
teeritavale kahe korteriga elamu korterite-
le alljärgnevad aadressid vastavalt juurde-
lisatud plaanile:

1)  Männiliiva tee 22 -1 korter nr 1
2)  Männiliiva tee 22 -2 korter nr 2
§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-

tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

22. august 2006 nr 55
Aadresside määramine Pärnamäe külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra», 
Janek Lõokene poolt 03.08.2006.a. esitatud 
avaldust ning Viimsi Vallavalitsuse 19.05.2006.
a. otsusega nr 295 «Detailplaneeringu kehtes-
tamine: Suur-Kaare tee 14»
§ 1  Määrata Suur-Kaare tee 14 maaüksusest 

moodustatavatele kruntidele alljärgnevad 
aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:

1)  Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 14 detailpla-
neeringu järgne krunt nr 1

2)  Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 14A detail-
planeeringu järgne krunt nr 2

§ 2  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

22. august 2006 nr 56
Aadressi määramine Tammneeme külas 
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» 
ning arvestades Priit Lantin poolt 09.08.2006.
a. esitatud avaldust
§ 1  Määrata maaüksusele Teearu II (katastri-

tunnusega 89001:003:5710) aadressiks 
TAMMNEEME TEE 22A.

§ 2  Maaomanikul tähistada aadress vastava tä-
hisega 01.08.2007.aastaks.

§ 3  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

22. august 2006 nr 57
Viimsi Vallavalitsuse Haridus- ja noorsoo-
ameti põhimääruse kinnitamine 
Määrus kinnitatakse «Viimsi valla põhimääru-
se» § 28 lg 3 ja § 36 lg 2 alusel:
Viimsi Vallavalitsuse Haridus- ja noorsooame-
ti põhimäärus
§ 1. Üldsätted
(1)  Haridus- ja noorsooamet on Viimsi Valla-

valitsuse (edaspidi: vallavalitsus) struktuu-
riüksus, mis allub vastava ala abivallavane-
male.

(2)  Haridus- ja noorsooameti struktuuri moo-
dustavad ameti juhataja koos temale alluva 
spordimetoodiku ning referendiga.

(3)  Oma tegevuses juhindub haridus- ja noor-
sooamet Eesti Vabariigi seadustest, Viimsi 
Valla (edaspidi: vald) põhimäärusest ja muu-
dest õigusaktidest.

§ 2. Ameti põhiülesanded
(1)  Haridus- ja noorsooameti põhiülesandeks 

on: 
1)  hariduse-, noorsootöö ja noorte spordi vald-

kondade töö korraldamine vallas;
2)  tingimuste loomine alus-, põhi- ja keskhari-

duse ning huvialahariduse korraldamiseks 
hallatavates asutustes;

3)  eelkooliealiste laste ja koolikohustuslike las-
te andmekogu pidamine;

4)  noorte vaba aja veetmiseks võimaluste loo-
mine;

5)  noorsootöö ja noorte spordiga tegelevate mit-
tetulundusühingute, huvialakoolide ja era-

koolide tegevusele kaasaaitamine, finants-
toetuste andmine;

6)  avatud noortekeskus(t)e töö koordineerimi-
ne;

7)  spordirajatiste võrgu arendamisele kaasaai-
tamine;

8)  hariduse-, noorsootöö- ja noorte spordi vald-
kondade koostöö arendamine ja koordinee-
rimine valla kultuuritöö ning sotsiaaltöö 
valdkondadega koostöös valla kultuuriame-
tiga, sotsiaalametiga ning valdkondade all-
asutustega;

9)  hariduse-, noorsootöö- ja noorte spordi vald-
kondade koostöö arendamine ja koordinee-
rimine maakondlikul ja üle-eestilisel tasan-
dil;

10)  rahvusvahelise koostöö arendamine ja koor-
dineerimine haridus-, noorsootöö ja noor-
te sporditegevuse alal;

11) tasaarvelduste korraldamine teiste kohali-
ke omavalitsustega.
§ 3. Ameti õigused
(1)  Haridus- ja noorsooametil on õigus:
1)  saada vallavolikogust, vallavalitsusest ning 

valla asutustest ja ettevõtetest andmeid, mis 
on vajalikud ametile pandud ülesannete täit-
miseks;

2)  esitada vallavalitsusele ameti pädevusse kuu-
luvates küsimustes valla õigusaktide eelnõu-
sid;

3)  moodustada komisjone ja töögruppe;
4)  kaasata oma töösse lepingulistel alustel spet-

sialiste ja eksperte;
5)  korraldada õppusi ja seminare.
§ 4. Ameti kohustused
(1)  Haridus- ja noorsooamet on kohustatud:
1)  täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt 

ja kvaliteetselt;
2)  kasutama tema kasutuses olevat vara ja va-

hendeid efektiivselt ning heaperemeheli-
kult;

3)  tagama ametialase informatsiooni konfident-
siaalsuse;

4)  edastama teistele struktuuriüksustele nende 
ülesannete täimiseks vajalikku informatsioo-
ni.

§ 5. Ameti juhtimine ja töökorraldus
(1)  Haridus- ja noorsooameti tööd juhib ameti 

juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabas-
tab ametist vallavalitsus abivallavanema et-
tepanekul.

(2)  Haridus- ja noorsooameti juhataja:
1)  juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pan-

dud ülesannete täitmise eest;
2)  määrab kindlaks ameti töötajate ülesanded, 

kohustused ja vastutuse;
3)  käsutab temale antud õiguste raames ameti 

rahalisi vahendeid ja vara;
4)  teeb vallavalitsusele ettepanekuid ameti 

struktuuri, koosseisu ja töökorralduse koh-
ta, ameti töötajate palkade ja toetuste mää-
ramise kohta;

5)  annab aru ameti tegevusest ja vastutab ame-
ti töö avalikustamise eest;

6)  esindab ametit oma ülesannete täitmisel ning 
annab ameti nimel aruandlusi ja kooskõlas-
tusi valla juhtkonnale ja teistele struktuuri-
üksustele;

7)  allkirjastab ja viseerib ametis koostatud do-
kumendid;

8)  teenindab kodanikke vastuvõtu ajal;
9)  ameti juhatajat asendab referent.
(3)  Haridus- ja noorsooameti juhatajale allub 

spordimetoodik, kes:
1)  koordineerib valla sporditegevust; 
2)  koostab vallasiseste spordiürituste plaani 

ning korraldab vallasiseseid võistlusi;
3)  koostab piirkondlike spordiürituste eelarve 

ning kontrollib selle täitmist;
4)  teeb ettepanekuid noorte spordiga tegeleva-

te mittetulundusühingute ja eraspordikooli-
de toetamiseks;

5)  teeb ettepankuid valla spordi arengukavas-
se;

6)  koordineerib spordirajatiste võrgu arenda-
mist;

7)  kogub, vahendab ja avalikustab oma vald-
konda kuuluvat informatsiooni;

8)  koostab spordialast tegevust käsitlevaid sta-
tistilisi aruandeid;

9)  lahendab või suunab edasi vallaelanike spor-
dialaseid avaldusi ja märgukirju;

10) teenindab kodanikke;
11)  täidab muid, ühekordseid ametiga seotud 

ülesandeid.
(4)  Haridus- ja noorsooameti juhatajale allub 

referent, kes:
1)  peab eelkooliealiste- ja koolikohustuslike 

laste andmekogu;
2)  korraldab tasaarveldust teiste kohalike oma-

valitsustega;
3)  korraldab koolipiima toetuse taotlemise ning 

vajadusel kogub dokumendid kontrolli 
jaoks;

4)  valmistab ette valla sünnitoetuste vastuvõ-
tu;

5)  teenindab tehniliselt haridus- ja noorsooame-
ti töötajaid;

6)  teenindab kodanikke vastuvõtu ajal;
7)  asendab haridus- ja noorsooameti juhatajat 

tema äraolekul;
8)  täidab muid, ühekordseid ametiga seotud 

ülesandeid.
§ 6. Aruandlus
(1)  Haridus- ja noorsooamet annab oma tege-

vusest aru abivallavanemale ja vallavalit-
susele.

(2)  Aruandlust ameti tegevuse üle esitab ame-
ti juhataja või tema poolt volitatud ameti 
töötaja.

§ 7. Ameti ümberkorraldamine
(1)  Haridus- ja noorsooameti ümberkorralda-

mine toimub vallavolikogu otsuse alusel. 
§ 8. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 

28.10.2005.a. määrus nr 67.
(2)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-

tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

22. august 2006 nr 58
Viimsi Vallavalitsuse Kultuuriameti põhi-
määruse kinnitamine
Määrus kinnitatakse Viimsi valla põhimääruse 
§ 28 lg 3 ja § 36 lg 2 alusel :
Viimsi Vallavalitsuse Kultuuriameti põhimää-
rus
§ 1. Üldsätted
(1)  Kultuuriamet on Viimsi Vallavalitsuse (edas-

pidi: vallavalitsus) struktuuriüksus, mis al-
lub vastava ala abivallavanemale.

(2)  Kultuuriameti struktuuri moodustavad ame-
ti juhataja koos temale alluva kultuuritöö 
koordinaatoriga.

(3)  Oma tegevuses juhindub kultuuriamet Ees-
ti Vabariigi seadustest, Viimsi Valla (edas-
pidi: vald) põhimäärusest ja muudest õigus-
aktidest.

§ 2. Ameti põhiülesanded
(1)  Kultuuriameti põhiülesandeks on kultuuri-

tegevuse valdkondade töö korraldamine val-
las.

(2)  Valla kultuuritegevuse valdkondadeks on: 
1)  kultuurialane huvitegevus;
2)  raamatukogude tegevus;
3)  muuseumide tegevus;
4)  muinsuskaitsealane tegevus;
5)  kirikuorganisatsioonide tegevus;
6)  kultuuriüritused;
7)  professionaalse kultuuriga seonduv tege-

vus.
(3)  Kultuuriameti ülesanneteks on
1)  tingimuste loomine kultuuritegevuse töö kor-

raldamiseks valla hallatavates asutustes;
2)  vaba aja veetmise võimaluste loomisele ja 

arendamisele kaasaaitamine valla lastele, 
noortele ja täiskasvanutele;

3)  valla kultuuritegevuse valdkonnas tegeleva-
te mittetulundusühingute ja teiste organisat-
sioonide tegevusele kaasaaitamine, finants-
toetuste andmine;

4)  valla kultuurivaldkonna hoonete võrgu aren-
damisele kaasaaitamine;

5)  kultuuritegevuse valdkondade koostöö aren-
damine ja koordineerimine valla haridus- 
noorsootöö-, sporditöö- ning sotsiaaltöö 
valdkondadega koostöös valla haridus- ja 
noorsooametiga, valla sotsiaalametiga ning 
valdkondade allasutustega;

6)  kultuuritegevuse valdkondade koostöö aren-
damine ja koordineerimine maakondlikul ja 
üle-eestilisel tasandil; 

7)  rahvusvahelise koostöö arendamine ja koor-
dineerimine kultuuritegevuse alal.

§ 3. Ameti õigused
(1)  Kultuuriametil on õigus:
1)  saada vallavolikogust, vallavalitsusest ning 

valla asutustest ja ettevõtetest andmeid, mis 
on vajalikud ametile pandud ülesannete täit-
miseks;

2)  esitada vallavalitsusele ameti pädevusse kuu-
luvates küsimustes valla õigusaktide eelnõu-
sid;

3)  moodustada komisjone ja töögruppe;
4)  kaasata oma töösse lepingulistel alustel spet-

sialiste ja eksperte;
5)  korraldada õppusi ja seminare.
§ 4. Ameti kohustused
(1)  Kultuuriamet on kohustatud:
1)  täitma temale pandud ülesandeid tähtaegselt 

ja kvaliteetselt;
2)  kasutama tema kasutuses olevat vara ja va-

hendeid efektiivselt ning heaperemeheli-
kult;

3)  tagama ametialase informatsiooni konfident-
siaalsuse;

4)  edastama teistele struktuuriüksustele nende 
ülesannete täitmiseks vajalikku informatsioo-
ni.

§ 5. Ameti juhtimine ja töökorraldus
(1)  Kultuuriameti tööd juhib ameti juhataja, 

kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist 
vallavalitsus abivallavanema ettepanekul.

(2)  Kultuuriameti juhataja:
1)  juhib ameti tegevust ja vastutab ametile pan-

dud ülesannete täitmise eest;
2)  määrab kindlaks ameti töötajate ülesanded, 

kohustused ja vastutuse;
3)  käsutab temale antud õiguste raames ameti 

rahalisi vahendeid ja vara;
4)  teeb vallavalitsusele ettepanekuid ameti 

struktuuri, koosseisu ja töökorralduse koh-
ta, ameti töötajate palkade ja toetuste mää-
ramise kohta;

5)  annab aru ameti tegevusest ja vastutab ame-
ti töö avalikustamise eest;

6)  esindab ametit oma ülesannete täitmisel ning 
annab ameti nimel aruandlusi ja kooskõlas-
tusi valla juhtkonnale ja teistele struktuuri-
üksustele;

7)  allkirjastab ja viseerib ametis koostatud do-
kumendid;

8)  teenindab kodanikke vastuvõtu ajal;
9)  tagab rahvuskultuuri, valla kultuuriväärtus-

te ning kultuuriajaloolise eripära säilitami-
se, arengu ning kaitsmise vallas;

10)  lahendab, korraldab ja koordineerib kultuu-
ri valdkonda kuuluvad küsimused;

11)  koostab oma valdkonna arengu- ja tegevus-
kava;

12)  teeb ettepanekud kultuuritöö korraldami-
seks vajalike komisjonide ja töögruppide 
moodustamiseks;

13)  koordineerib valla huviringide tööd;
14)  koordineerib valla raamatukogunduse alast 

tegevust;
15)  koordineerib valla museoloogilist tege-

vust;
16)  koordineerib valla muinsuskaitsealast te-

gevust;
17)  koordineerib valla kirikuorganisatsioonide 

tegevust;
18)  planeerib ja koordineerib valla kultuuriüri-

tusi koostöös valla allasutustega ja teiste 
vallas tegutsevate organisatsioonidega;

19)  prognoosib koostöös kultuuriasutustega 
kultuuriasutuste personalivajaduse, kont-
rollib kultuurialaste õigusaktide täitmist, 
kogub, analüüsib ning edastab kultuuri-
asutuste ja nende tegevuse kohta informat-
siooni;

20)  informeerib ja juhendab vallavalitsust ning 
oma valdkonda kuuluvaid asutusi erialas-
tes küsimustes;

21)  kogub, analüüsib, vahendab ja avalikustab 
oma valdkonda kuuluvat informatsiooni;

22)  koostab kultuurialast tegevust käsitlevaid 
statistilisi aruandeid;

23)  korraldab mitmesuguseid nõupidamisi, se-
minare jms kultuuritööd puudutavates kü-
simustes, samuti koordineerib oma vald-
konnas valla üritusi, seminare ja õppepäe-
vi;

24)  abistab metoodiliselt valla kultuuriasutusi 
ja nende töötajaid;

25)  lahendab vallaelanike avaldusi ja märgu-
kirju;

26)  võtab vallaelanikke vastu kultuuriküsimus-
tes;

27)  vastab talle suunatud kirjadele ja avaldus-
tele;

28)  täidab muid, ühekordseid ametiga seotud 
ülesandeid;

29)  ameti juhatajat asendab kultuuritöö koor-
dinaator;

30)  Kultuuriameti juhatajale allub kultuuritöö 
koordinaator.

(3)  Kultuuritöö koordinaator:
1)  koostab ja täiendab jooksvalt valla kultuuri-

ürituste kalendrit ning edastab õigeaegselt 
sellekohase info avaldamiseks
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a)  valla koduleheküljel ning ajalehes “Viimsi 
Teataja”;

b)  maakondlikes, üleeestilistes ning rahvusva-
helistes infoportaalides ning trüki- ja muu-
des meediaväljaannetes;

2)  koostab ja täiendab jooksvalt valla kultuuri-
alast üldinfot ning edastab sellekohase info 
õigeaegselt avaldamiseks

a)  valla koduleheküljel, ajalehes “Viimsi Tea-
taja”, valda tutvustavates infomaterjalides;

b)  maakondlikes, üle-eestilistes ning rahvusva-
helistes infoportaalides ning trüki- ja muu-
des meediaväljaannetes;

3)  teenindab tehniliselt kultuuriameti juhata-
jat;

4)  teenindab kodanikke vastuvõtu ajal;
5)  asendab kultuuriameti juhatajat tema äraole-

kul;
6)  täidab muid, ühekordseid ametiga seotud 

ülesandeid.
§ 6. Aruandlus
(1)  Kultuuriamet annab oma tegevusest aru abi-

vallavanemale ja vallavalitsusele.
(2)  Aruandlust ameti tegevuse üle esitab ame-

ti juhataja või tema poolt volitatud ameti 
töötaja.

§ 7. Ameti ümberkorraldamine
(1)  Kultuuriameti ümberkorraldamine toimub 

vallavolikogu otsuse alusel. 
§ 8. Rakendussätted
(1)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-

tamist vallavalitsuse kantseleis.
Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

22. august 2006 nr 59
Saarevanema ülesannete täitmisest tulene-
vate kulutuste kompenseerimise kord
Aluseks võttes Viimsi valla põhimääruse» li-
sana «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 5 
lg 3 alusel kehtestatud «Saarevanema valimi-
se kord ja üldkogu reglement» punkti 1.2. 
§ 1  Viimsi Vallavalitsus kompenseerib saare-

vanemale tema ülesannete täitmisega kaas-
nenud kulud tema ja Viimsi valla vahel sõl-
mitud lepingu ning tegevusaruande alu-
sel. 

§ 2  Saarevanem esitab vallavalitsusele iga kuu 
kolmandaks (3) kuupäevaks kirjalikult oma 
tegevusaruande eelmise kuu kohta.

§ 3  Kulude kompenseerimiseks tasutakse saa-
revanemale tegevusaruande alusel 2300 
krooni ühes kuus. 

§ 4  Kulude kompenseerimise või mittekompen-
seerimise otsustab vallavalitsus. Vajadusel 
võib nõuda täiendavat informatsiooni. 

§ 5  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teata-
ja ning valla veebilehel.

§ 6  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Haldo Oravas Kristo Kallas
Abivallavanem  Vallasekretär
vallavanema ülesannetes

01. september 2006 nr 60
Tee nimetuse ja aadresside määramine Lub-
ja külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse», Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» 
ja Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006.a. otsuse-
ga nr 59 kehtestatud «Lubja külas, endise ni-
metusega maaüksus Pärtle I» detailplaneerin-
gu ning OÜ Angler Invest poolt 03.08.2006.a. 
esitatud avaldust:
§ 1  Määrata Lubja külas rajatavale teele nime-

tusteks Pärtlemäe tee vastavalt juurdelisa-
tud plaanile.

§ 2  Määrata Pärtlemäe maaüksusest moodus-
tatavatele kruntidele alljärgnevad aadres-
sid vastavalt juurdelisatud plaanile:

1)  Pärtlemäe tee 1 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 7

2)  Pärtlemäe tee 2 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 6

3)  Pärtlemäe tee 3  detailplaneeringu järgne 
krunt nr 8

4)  Pärtlemäe tee 4  detailplaneeringu järgne 
krunt nr 5

5)  Pärtlemäe tee 5  detailplaneeringu järgne 
krunt nr 9

6)  Pärtlemäe tee 6 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 4

7)  Pärtlemäe tee 7  detailplaneeringu järgne 
krunt nr 10

8)  Pärtlemäe tee 8 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 3

9)  Pärtlemäe tee 10 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 2

10)  Pärtlemäe tee 12 detailplaneeringu järgne 
krunt nr 1

§ 3  Maaomanikel tähistada aadressid vastava 
tähisega 01.09.2007. aastaks.

§ 4  Kommunaalametil tähistada teed vastava 
tähisega 01.03.2007. aastaks.

§ 5  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

08. september 2006 nr 61
Viimsi Kooli spordikompleksi üüri tariifide 
kehtestamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 
13.12.2005.a. määrusega nr. 38 kehtestatud 
(Viimsi Vallavolikogu 09.05.2006.a. määruse 
nr.17 redaktsioonis) «Viimsi valla põhimääru-
se» § 64 lg 4 alusel:
§ 1.  Kehtestada Viimsi Kooli spordikomplek-

si üüri tariifid vastavalt käesoleva määru-
se Lisale 1.

§ 2.  Anda Viimsi Kooli direktorile volitused 
kehtestada pikemate kui 8 tunniste üritus-
te puhul üür kokkuleppel kuni 75% käes-
oleva määruse §-s 1 kehtestatud rendihin-
dadest.

§ 3.  Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma kor-
raldusega teha soodustusi käesoleva mää-
rusega kehtestatud hinnakirjast.

§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja. 

§ 5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

Lisa 1
Viimsi Vallavalitsuse
08.septembri 2006.a määrusele nr 61

Spordira-
jatis  Ühe korra 

pilet
10 korra 
pilet

UJULA 

(kell 7.00 
- 8.30)

lapsed kuni 18 a 
ja Viimsi valla 
koolide õpilased

25.00 200.00

täiskasvanud 50.00 400.00
pensionärid 25.00 200.00
üliõpilased 25.00 200.00

UJULA
(peale 
õppe-
tunde)

lapsed kuni 18 a 
ja Viimsi valla 
koolide õpilased

40.00 350.00

 täiskasvanud 80.00 750.00
pensionärid 40.00 350.00
üliõpilased 40.00 350.00
1 rada lastele ku-
ni 18 a ja Viimsi 
valla koolide 
õpilastele

300.00

1 rada täiskasva-
nutele 600.00

JÕUSAAL
lapsed kuni 18 a 
ja Viimsi valla 
koolide õpilased

35.00 300.00

 täiskasvanud 70.00 600.00
pensionärid 35.00 300.00
üliõpilased 35.00 300.00

UJULA JA JÕUSAAL
lapsed kuni 18 a 
ja Viimsi valla 
koolide õpilased

50.00 450.00

 täiskasvanud 100.00 900.00
pensionärid 50.00 450.00
üliõpilased 50.00 450.00

AEROOBIKASAAL

(1 tund)
Viimsi valla las-
te ja noorte tree-
ningrühmad ja 
klubid

150.00

 

täiskasvanud 
ning laste ja 
noorte treening-
rühmad ja klu-
bid väljastpoolt 
Viimsi valda

700.00  

pensionärid 150.00
üliõpilased 150.00

AKROBAATIKASAAL

(1 tund)
Viimsi valla las-
te ja noorte tree-
ningrühmad ja 
klubid

150.00

pensionärid 150.00
üliõpilased 150.00

 

täiskasvanud 
ning laste ja 
noorte treening-
rühmad ja klu-
bid väljastpoolt 
Viimsi valda

300.00  

PALLIMÄNGUVÄLJAK

(1tund)
Viimsi valla las-
te ja noorte tree-
ningrühmad ja 
klubid

150.00

 

täiskasvanud 
ning laste ja 
noorte treening-
rühmad ja klu-
bid väljastpoolt 
Viimsi valda

450.00  

pensionärid 150.00
üliõpilased 150.00

08. september 2006 nr 62
Teede nimetuste ja aadresside määramine 
Pärnamäe külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Val-
lavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» 
ja Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006.a. otsuse-
ga  nr 69 kehtestatud «Pärnamäe küla, Niine 
katastriüksus» detailplaneeringu ning Endel Siff 
poolt 08.08.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1  Määrata Pärnamäe külas rajatavatele tee-

dele nimetusteks Kuremarja tee, Lauka tee 
ja Turba tee vastavalt juurdelisatud plaani-
le.

§ 2  Määrata Niine maaüksusest moodustatava-
tele kruntidele alljärgnevad aadressid vas-
tavalt juurdelisatud plaanile:

1)  Kuremarja tee 1 detailplaneeringus posit-
sioon nr 1

2)  Kuremarja tee 2 detailplaneeringus posit-
sioon nr 11

3)  Kuremarja tee 3 detailplaneeringus posit-
sioon nr 2

4)  Kuremarja tee 4 detailplaneeringus posit-
sioon nr 12

5)  Kuremarja tee 5 detailplaneeringus posit-
sioon nr 3

6)  Kuremarja tee 6 detailplaneeringus posit-
sioon nr 13

7)  Kuremarja tee 7 detailplaneeringus posit-
sioon nr 4

8)  Kuremarja tee 8 detailplaneeringus posit-
sioon nr 14

9)  Kuremarja tee 9 detailplaneeringus posit-
sioon nr 5

10)  Kuremarja tee 10 detailplaneeringus posit-
sioon nr 15

11)  Kuremarja tee 11 detailplaneeringus posit-
sioon nr 6

12)  Kuremarja tee 12 detailplaneeringus posit-
sioon nr 16

13)  Kuremarja tee 13 detailplaneeringus posit-
sioon nr 7

14)  Kuremarja tee 15 detailplaneeringus posit-
sioon nr 8

15)  Kuremarja tee 17 detailplaneeringus posit-
sioon nr 9

16)  Lauka tee 1 detailplaneeringus positsioon 
nr 27

17)  Lauka tee 2  detailplaneeringus positsioon 
nr 28

18)  Lauka tee 3 detailplaneeringus positsioon 
nr 26

19)  Lauka tee 4  detailplaneeringus positsioon 
nr 29

20)  Lauka tee 5 detailplaneeringus positsioon 
nr 25

21)  Lauka tee 6  detailplaneeringus positsioon 
nr 30

22)  Lauka tee 7 detailplaneeringus positsioon 
nr 24

23)  Lauka tee 8  detailplaneeringus positsioon 
nr 31

24)  Lauka tee 9 detailplaneeringus positsioon 
nr 23

25)  Turba tee 1  detailplaneeringus positsioon 
nr 39

26)  Turba tee 2 detailplaneeringus positsioon 
nr 40

27)  Turba tee 3  detailplaneeringus positsioon 
nr 38

28)  Turba tee 4  detailplaneeringus positsioon 
nr 41

29)  Turba tee 5 detailplaneeringus positsioon 
nr 37

30)  Turba tee 6  detailplaneeringus positsioon 
nr 42

31)  Turba tee 10 detailplaneeringus positsioon 
nr 44

§ 3  Maaomanikel tähistada aadressid vastava 
tähisega 01.10.2007.aastaks.

§ 4  Kommunaalametil tähistada teed vastava 
tähisega 01.05.2007. aastaks.

§ 5  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
12.09.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

12.09.2006 ISTUNGI OTSUSED

nr 85  Üldplaneeringu «Viimsi alevik ja lähi-
ala» lähteülesande kinnitamine ja Viim-
si Vallavolikogu 14.02.2006.a otsuse nr 
9 muutmine

nr 86  Detailplaneeringu algatamine ja lähte-
ülesande kinnitamine: Tammneeme kü-
las, maaüksustel Akinta, Katlamaja, Haabi 
III, Pällu III ja Tammeoru I-V

nr 87  Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi 
vallas, Leppneeme külas, maaüksusel 
Mäeotsa

nr 88  Maa munitsipaliseerimine: Vehema tee
nr 89  Keskkonnamõju strateegilise hindamise al-

gatamine
nr 90  Viimsi Vallavolikogu esindaja valimine Va-

bariigi Presidendi valimiskogusse

12. september 2006 nr 85
Üldplaneeringu «Viimsi alevik ja lähiala» 
lähteülesande kinnitamine
ja Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006.a otsuse nr 
9 muutmine
«Haldusmenetluse seaduse» §-de 64-70, Viim-
si Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 
kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 
p 2, § 8 lg 1 ja lg 3 alusel, arvestades Vallavo-
likogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning kesk-
konnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavoli-
kogu
o t s u s t a b :
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006. 

a otsusega nr 9 algatatud ja 13.06.2006. a ot-
susega nr 55 muudetud Viimsi aleviku ja lä-
hiala üldplaneeringu lähteülesanne, vastavalt 
käesoleva otsuse lisale.

2.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 14.02.2006. a 
otsuse nr 9 (Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006. 
a otsuse nr 55 redaktsioonis) «Üldplaneerin-
gu algatamine: Viimsi vallas, Viimsi alevik 
ja lähiala» punkti 4 ja sõnastada alljärgne-
valt:

«4. Peatada punktis 1 nimetatud alal (muude-
tud Viimsi Vallavolikogu 13.06.2006.a otsuse-
ga nr 55) varem algatatud üldplaneeringu muut-
mise ettepanekut sisaldavate ja vastuvõtmata 
detailplaneeringute menetlemine kuni käesole-
va otsusega algatatud üldplaneeringu lähteüles-
ande kinnitamiseni tingimusel, et detailplanee-
ring koostatakse vastavuses üldlaneeringu läh-
teülesandega.».
3.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 

Viimsi valla veebilehel.
4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. september 2006 nr 86
Detailplaneeringu algatamine ja lähteüles-
ande kinnitamine: Tammneeme külas, 
maaüksustel Akinta, Katlamaja, Haabi III, Pällu 
III ja Tammeoru I-V
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Valla-
volikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 keh-
testatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, 
§ 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsu-
se ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja pla-
neerimiskomisjoni seisukohta ning asjaolu, et 
planeeringuga määratakse sotsiaalmaa sihtots-
tarbega krunt külakeskuse ja spordihoone raja-
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miseks, mida taotletakse valla munitsipaal-
omandisse, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Algatada detailplaneering Viimsi vallas 

Tammneeme külas, maaüksustel Akinta, Kat-
lamaja, Haabi III, Pällu III ja Tammeoru I-
V, üldplaneeringujärgse maakasutuse siht-
otstarbe muutmiseks tootmismaast, maatu-
lundusmaast ja väikeelamute maast sotsiaal-
maaks, ärimaaks, korruselamute maaks, ja 
väikeelamute maaks, vastavalt käesolevale 
otsusele lisatud skeemile.

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 
147.

3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esita-
da vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt 
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesan-
de kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavo-
likogu võib põhjendatud taotluse alusel pi-
kendada detailplaneeringu esitamise tähtae-
ga. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks 
kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja 
lõppemist. Kui detailplaneering ei ole täht-
aegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu al-
gatamise otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. september 2006 nr 87
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi val-
las, Leppneeme külas, maaüksusel Mäeot-
sa
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Planeerimissea-
duse» § 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud 
«Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 7, arvesta-
des asjaoluga, et maavanem on järelevalve käi-
gus nõustunud muudatustega üldplaneeringus 
ning arvestades Vallavolikogu maa- ja planee-
rimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni sei-
sukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 14.09.2004. 

a otsusega nr 90 algatatud Viimsi vallas, 
Leppneeme külas asuva maaüksuse Mäeot-
sa detailplaneering.

2.  Kehtestada vastav muudatus üldplaneerin-
gus.

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

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. september 2006 nr 88
Maa munitsipaliseerimine: Vehema tee
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja 
28 lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02. juuni 2006. 
a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munit-
sipaalomandisse andmise korra»  § 6 lg 1, ning 
vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 11. augusti 2006. 
a korraldusega nr. 450 «Teenindusmaa määra-
mine Pärnamäe külas: maaüksus Vehema tee» 
määratud teenindamiseks vajaliku maa-ala suu-
rusele, mis on kooskõlastatud 28. juulil 2006. 
a Harju Maavalitsuse maaosakonnaga, Viimsi 
Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.  Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandis-

se Pärnamäe külas asuva munitsipaaloman-
dis oleva rajatise, Vehema tee, alune ning 
teenindamiseks vajalik maa, pindalaga 2,73 
ha, sihtotstarbega transpordimaa, vastavalt 
juurdelisatud plaanile. 

2.  Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa 
munitsipaliseerimise taotluse ja maa munit-
sipaalomandisse andmise taotlemise toimi-
ku koostamine.

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

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. september 2006 nr 89
Keskkonnamõju strateegilise hindamise al-
gatamine
Juhindudes «Keskkonnamõju hindamise ja 
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 34 lg 1 
ja § 56 lg 5, «Planeerimisseaduse» § 8 lg 9 ning 
arvestades asjaolu, et Viimsi Vallavolikogu 
poolt 17.08.2004. a otsusega nr 73 algatatud ja 
AS Entec poolt koostatava üldplaneeringu tee-
maplaneeringut «Miljööväärtuslikud alad ja ro-
hevõrgustik» ei kehtestatud 21. juuliks 2006. 
a. Planeeringu koostamise eesmärk on täpsus-
tada ja korrigeerida Harju maakonna teemapla-
neeringut «Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused» valla tasandile sobiva-
maks. Määrata valla rohestruktuurid ja miljöö-
lised väärtused, määrata kohalikul tasandil 
kaitstavad loodusobjektid, lähtudes seejuures 
looduskeskkonnast ning tuues välja võimalu-
sed rohevõrgustiku toimimise tagamiseks. Pla-
neering on koostatud 10-15 aasta perspektiivis. 
Arvestades Vallavalitsuse ettepanekut ja Valla-
volikogu keskkonnakomisjoni seisukohta, Viim-
si Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.  Algatada keskkonnamõju strateegiline hin-

damine üldplaneeringu teemaplaneeringule 
«Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgus-
tik».

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

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esita-
da vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

12. september 2006 nr 90
Viimsi Vallavolikogu esindaja 
valimineVabariigi Presindendi valimiskogus-
se
Lähtudes «Vabariigi Presidendi valimise sea-
duse» § 22 lg 2, «Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse» § 22 lg 1 p 27 ja § 45 lg 1, 3 
ja 5, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005. a mää-
rusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006. a 
määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põ-
himääruse» § 18 lg 1 p 28 ning tulenevalt sel-
lest, et 01. jaanuari 2006. a seisuga on rahvas-
tikuregistris registreeritud Viimsi valla haldus-
territooriumil alla 10 000 hääleõigusliku eesti 
kodaniku, mistõttu Viimsi Vallavolikogu esin-
dajate arv Vabariigi Presidendi valimiskogus 
on 1 ning arvestades salajase hääletamise tule-
musi, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Valida Viimsi Vallavolikogu esindajaks Va-

bariigi Presidendi valimiskogusse vallavoli-
kogu liige Aarne Jõgimaa.

2.  Viimsi Vallavolikogu Kantseleil teha otsus 
teatavaks punktis 1 nimetatud isikule ja edas-
tada otsus Vabariigi Valimiskomisjonile.

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

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal-

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

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Otsustes nimetatud lisadega on võima-
lik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
www.viimsivald.ee.

12.09.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED

12. september 2006 nr 32
Viimsi valla kaugküttepiirkonna kehtesta-
mine 
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse» § 6 lg 1, «Kaugküttesea-
duse» § 5 alusel, juhindudes Viimsi Vallavoli-
kogu 09.12.2003.a määrusega nr 41 kinnitatud 
«Viimsi valla energiamajanduse pikaajalisest 
arengukavast (2003-2017)».

§ 1. Määruse reguleerimisala
Määruse eesmärk on määrata Viimsi valla kaug-
küttepiirkonna piirid, võrguga liitumise ja võr-
gust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte 
üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna 

kooskõlastamise kord, soojusettevõtja aren-
duskohustus.

§ 2. Viimsi kaugküttepiirkonna piirid
(1)  Viimsi kaugküttepiirkond hõlmab valdavalt 

kõrghoonestusega alasid.
(2)  Viimsi kaugküttepiirkonna piirid on kirjel-

datud lisas 1 ja skeemil lisas 2.

§ 3. Võrguga liitumise ja võrgust eraldumi-
se kord
(1)  Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine 

kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas 
asuvatele isikutele, kelle omandis või val-
duses on tarbijapaigaldis ehitatava või re-
konstrueeritava ehitise soojusega varusta-
miseks, välja arvatud käesoleva paragrah-
vi lõigetes 3 ja 4 nimetatud erandjuhtudel.

(2)  Võrguga liitumise ja võrgust eraldumise 
erandjuhtumid vaatab läbi ja määrab konk-
reetsed liitumise ja eraldumise tingimused 
Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi - Vallava-
litsus) vastav komisjon (edaspidi - Komis-
jon), kuhu vajadusel kaasatakse spetsialis-
te.

(3)  Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise 
ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud 
liituma võrguga.

(4)  Erandid, mille korral kaugküttepiirkonnas 
ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste 
soojusega varustamisel lubatakse kasutada 
muud kütteviisi kui kaugküte, on:

1)  ajutised ehitised;
2)  ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava 

trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 
2 kW;

3)  ehitised, mille projekteeritud maksimaalne 
soojuskoormus on alla 40 kW;

4)  ehitised, mille ühendamist ei võimalda võr-
gu tehnilised võimalused või mille võrku 
ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate 
varustuskindluse;

5)  ehitised, mille soojusega varustamiseks ka-
sutatakse ökoloogiliselt puhtaid kütteviise 
(maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, 
tuuleenergia);

(5)  Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toi-
mub Kaugkütteseadusega sätestatud kor-
ras.

(6)  Võrguettevõtjal on õigus võtta võrguga lii-
tujalt põhjendatud liitumistasu.

(7)  Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühen-
duse alalist likvideerimist.

(8)  Soojusvarustuse ajutise katkestamise ja taas-
tamise tingimused ning kord on sätestatud 
Kaugkütteseaduses.

(9)  Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on 
lubatud tarbijal taotleda alljärgnevatel juh-
tudel:

1)  kaugküttevõrgu kaudu soojusega varustatud 
ehitise lammutamine;

2)  ehitise soojusvarustuse parameetrite muut-
mine rekonstrueerimise käigus selliselt, et 
ehitise varustamist soojusega kaugküttevõr-
gu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu teh-
niliste võimaluste tõttu;

3)  ehitise rekonstrueerimine selliselt, et sooju-
sega varustamiseks hakatakse kasutama öko-
loogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus, 
päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleener-
gia).

(10)  Eraldumist taotlev tarbija peab võrguette-
võtjale esitama võrgust eraldumise taotlu-
se.

(11)  Võrguettevõtja esitab eraldumistingimu-
sed tarbija taotluse alusel 30 tööpäeva 
jooksul.

(12)  Eraldumistingimustes määratakse kind-
laks:

1)  võrguühenduse likvideerimise aeg, arvesta-
des, et see toimuks 6 kuu jooksul eraldumis-
taotluse esitamisest;

2)  võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõu-
ded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja 
teiste tarbijate varustuskindluse tagami-
seks.

(13)  Eraldumist taotlev tarbija peab tasuma võr-
guettevõtjale eraldumisega seotud põhjen-
datud kulud.

(14)  Võrguga liitumise ja eraldumise protses-
sis tekkivaid vaidlusi lahendab Komis-
jon.

§ 4.  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded
(1)  Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema 

omandis või valduses oleva kaugküttevõr-
guga ühendatud tarbijate pideva varustami-
se vajalikus koguses soojusega vastavalt 

nende vahel sõlmitud soojuse müügi lepin-
gule.

(2)  Soojuse müügi lepingus ettenähtud soojus-
koormuse tagamiseks peab soojusallikast 
väljastatav temperatuurigraafik ja hüdrau-
liline režiim lähtuma välisõhutemperatuu-
rist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest 
ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

(3)  Piisava tsirkulatsiooni tagamiseks tarbija 
soojusseadmetes peab soojusettevõtja taga-
ma tarbija soojussõlme ees rõhkude vahe:

1)  sõltumatu ühendusskeemi puhul vähemalt 
0,6 bar’i;

2)  sõltuva ühendusskeemi puhul vähemalt 
0,4 bar’i.

(4)  Soojusettevõtja peab tagama järgmiste võr-
guvee kvaliteedile kehtestatud normide täit-
mise:

Karedus,
mmol/dm3

Hõljuvained, 
mg/kg O2, mg/kg

< 0,018 < 1 < 0,02

pH Cl,
mg/kg

Fe,
mg/kg

9 – 10 < 50 < 0,5

(5)  Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguette-
võtja on kohustatud tagama soojusallikatel 
reservkütuse olemasolu (v.a. kergel kütte-
õlil töötavad soojusallikad).

(6)  Kaugküttepiirkonnas tegutsev võrguette-
võtja on sotsiaalobjektide jaoks kohustatud 
tagama:

1)  kahepoolse toite või;
2)  tehnilised võimalused teisaldatava soojusal-

lika ühendamiseks ning võrguettevõtja poolt 
teenindatava suurima soojuskoormusega sot-
siaalobjekti soojusvajadust katva teisaldata-
va soojusallika olemasolu.

(7)  Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusette-
võtja peab omama ISO 9001 ja alates 2010 
aastast ISO 14000 kvaliteedisertifikaati.

(8)  Enne käesoleva määruse jõustumist kaug-
küttepiirkondades tegutsenud võrguettevõt-
jad peavad oma tegevuse viima vastavusse 
käesoleva paragrahvi lõigetes 5 ja 6 sätes-
tatud nõuetega hiljemalt 01. jaanuariks 
2007. a.

§ 5. Soojuse piirhinna kooskõlastamise 
kord 
(1)  Soojusettevõtja, kes lähtuvalt Kaugkütte-

seadusest ei pea soojuse hinda kooskõlas-
tama Energiaturu Inspektsiooniga, esitab 
soojuse piirhinna kooskõlastamiseks põh-
jendatud taotluse Vallavalitsusele.

(2)  Soojuse piirhind tuleb kujundada selliselt, 
et oleks tagatud:

1)  vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse 
tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtava-
te kulutuste katmine;

2)  investeeringud tegevus- ja arenduskohustu-
se täitmiseks;

3)  keskkonnanõuete täitmine;
4)  kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
5)  põhjendatud tulukus.
(3)  Soojuse piirhinna kooskõlastamise taotlu-

se vaatab läbi ja esitab koos omapoolsete 
ettepanekutega Vallavalitsusele otsustami-
seks Komisjon, kuhu vajadusel kaasatakse 
spetsialiste.

(4)  Soojusettevõtja poolt taotletud soojuse piir-
hinna kooskõlastamisel lähtub Vallavalit-
sus eelkõige Kaugkütteseadusest.

(5)  Vallavalitsus teeb soojuse piirhinna koos-
kõlastuse kohta otsuse 30 päeva jooksul ala-
tes nõuetekohase hinnataotluse esitami-
sest.

(6)  Vallavalitsuse nõudel peab soojuse müüja 
selgitama ja põhjendama piirhinna moodus-
tamise aluseid.

(7)  Soojusettevõtja võib taotleda piirhinna ja 
hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks 
aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse 
piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõt-
ja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja 
soojuse hinda mõjutavate tegurite (nt. hin-
na muutuvkulu komponentide muutumine) 
ilmnemisel.

(8)  Soojusettevõtja peab avalikustama oma võr-
gupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt 
kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

(9)  Vallavalitsus ei avaldada seoses soojuse piir-
hinna kooskõlastamisega saadud teavet kol-
mandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui 
teabe avaldamine on ette nähtud seadusega 
või kui teabe edastamine on vajalik Kaug-
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kütteseadusest tulenevate kohustuste täit-
miseks. 

§ 6. Soojusettevõtja arenduskohustus
(1)  Soojusettevõtja (võrguettevõtja) arenguko-

hustuste täitmist kontrollib Komisjon läh-
tudes eelkõige Kaugkütteseaduses sätesta-
tust.

(2)  Soojusettevõtja arendab tema omandis või 
valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõs-
tab nende efektiivsust, et oleks tagatud kõi-
gis tema võrgupiirkondades uute liitujate 
tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal 
olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõue-
tele vastava soojusega varustamine.

(3)  Soojusettevõtja (võrguettevõtja) on võrgu 
tehniliste võimaluste piires ja majandusli-
ku põhjendatuse korral kohustatud ühenda-
ma võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asu-
vad liitumistaotluse esitanud liitujate 
tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu 
varasemate liitujate varustuskindlust.

§ 7. Rakendussätted
(1)  Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Tea-

taja, Viimsi valla veebilehel ja elektrooni-
lises Riigi Teataja andmebaasis.

(2)  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Määruse lisadega on võimalik tutvuda 
Viimsi Vallamaja infosaalis (I korrusel) voli-
kogule selleks määratud kaustas või Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

15. august 2006 nr 33
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
ni kasutamise eeskirja muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse» § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 
punkti 37 ja «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse» § 8 lõike 4 alusel. 
§ 1.  Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001.a 

määrusega nr 5 kinnitatud “Viimsi valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise 
eeskirjas” (edaspidi - eeskiri) tehakse järg-
mised muudatused:

1)  kogu eeskirja tekstis asendatakse sõna “heit-

vesi” sõnaga “reovesi” vastavas käändes;
2)  eeskirja paragrahvi 7 lõiget 2 muudetakse ja 

sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Ühisveevärgist kliendile müüdav vesi peab 
olema mõõdetud kinnistu veevärgile vee-ette-
võtja paigaldatud veearvesti abil. Veearvesti 
peab paigaldama nõuetekohasesse veemõõ-
dusõlme enne teenuslepingu sõlmimist. Peale 
veearvesti paigaldamist koostatakse kahepoolne 
akt arvesti ja veemõõdusõlme juurde kuuluvate 
plommide vastuvõtu kohta, mille alusel klient 
vastutab nende nõuetekohase toimimise 
eest.”;
3)  eeskirja paragrahvi 18 lõiget 2 muudetakse 

ja sõnastatakse järgmiselt:
«(2) Veearvesti puudumisel määratakse kasu-
tatud vee hulk tarbimiskohas 10 m³ inimese 
kohta kuus.”;
4)  eeskirja paragrahvi 18 lõiget 3 muudetakse 

ja sõnastatakse järgmiselt:
«Vee tarbimise arvestamiseks käesoleva paragrah-
vi 2. lõikes sätestatud normi järgi teatab klient 
vee-ettevõtjale isikute (elanikud, rentnikud, tööta-
jad) arvu. Klient on kohustatud koheselt kirjali-
kult teatama isikute arvu muutustest.”;

5)  eeskirja paragrahvi 19 lõiget 3 muudetakse 
ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Kui klient ei ole vee-ettevõtjale kohe teatan-
ud veearvesti või plommide rikkumisest või rikne-
misest või on esitanud valeandmeid või ei ole 
võimaldanud kahe nädala möödumisel pärast kir-
jalikku hoiatust juurdepääsu veearvestile, võib 
vee-ettevõtja arvestada veekulu käesoleva eeskir-
ja § 18 lg 2 ettenähtud vee kasutamise normi jär-
gi. Arvestust alustatakse vee-ettevõtja poolt vee-
arvesti viimasest kontrollimise päevast või arves-
tuse aluseks on valeandmetega hõlmatud aeg.»;
6)  eeskirja paragrahvi 22 lõiget 1 täiendatakse 

punktiga 10 järgmises sõnastuses:
«10) toimub muu tegevus, mis on suunatud 
teenuse tarbimisele selle eest määratud hinda 
maksmata.”;
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-

taja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 

avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Korruptsioonivastase seaduse § 15 ja Viimsi Val-
lavolikogu 08. märtsi 2005.a. määrusega nr 8 
kehtestatud «Korruptsioonivastase seaduse ra-
kendamine Viimsi vallas» alusel avalikustame 
vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majan-
duslike huvide deklaratsioonide järgmised and-
med:

1. ees- ja perekonnanimi;
3. ametikoht;
4. asutus/tööandja
5. ametipalk;
6. kinnisvara;
7. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid;
8. aktsiad;
9. pangaarved;
10. võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isiku-
tele;
11. muud varalised kohustused

Viimsi Vallavolikogu liikmed
1. Jaan Alver. 3. Kinnisvara arendusjuht. 4. Ha-
waii Express OÜ. 5. 20 000 kr. 6. 1/2 elamust Lää-
nemaal Haapsalus, 1522; elamu (ühisomand) Val-
gamaal Tõrvas, 8742. 7. Ei ole. 8. Hansa Fondifond 
100 A-osak, 658 tk, 108 krooni, 71 474 krooni. 9. 
Hansapank, 1 arveldusarve, 1 pensionikonto (Han-
sa pensionifond), 1 väärtpaberikonto (Hansa Fon-
difond). 10.  Ei ole. 11. Hansaliising. 
(27.04.2006)
1. Sven Arop. 3. Komissar. 4. Põhja Politseipre-
fektuur. 5. 10100 krooni + 10% ATS + 500 kroo-
ni. 6. Eluruum Harjumaal Viimsi vallas, 4120802. 
7. Sõiduauto VW Passat (1990). 8. Ei ole. 9. Han-
sapank, 1 arveldusarve. 10. Hansapank 400 000 
krooni. 11. Ei ole. (16.02.2006)
1. Aare Ets. 3. Majandusosakonna juhataja. 4. Har-
ju Maavalitsus. 5. 14370 krooni. 6. Korter Harju-
maal Viimsi vallas; 1/8 mõtteline osa kahest ehiti-
sest Tallinna linnas; 1000/2080 mõttel. osa hoones-
tatud kinnistust Harjumaal Viimsi vallas, 20525. 7. 
Ei ole. 8. OÜ THB Invest osa, 1 tk, 40 000 krooni. 
9. SEB Eesti Ühispank, 1 arveldusarve ja (SEB Ees-
ti Ühispank) OÜ THB Invest 1 arveldusarve. 10. 
SEB Eesti Ühispank, eluasemelaen 662 345 kroo-
ni. 11. SEB Ühisliisiing, kapitalirendileping 122343 
krooni. (02.05.2006)
1. Aarne Jõgimaa - deklaratsioon avaldatatud Rii-
gi Teatajas.
1. Andrus Kalvet. 3. Muusikaõpetaja. 4. Viimsi 
Keskkool, Viimsi Vallavalitsus. 5. 11977 krooni. 
6. Elamu koos kinnistuga (ühisomand) Harjumaal 
Viimsi vallas, 29168; maaüksus koos garaažiga Har-
jumaal Viimsi vallas, 89001:010:0243. 7. Sõiduau-
to Škoda Felicia (1997). 8. Ei ole. 9. SEB Eesti 
Ühispank, 1 arvelduskonto ja 1 
kogusmispensionikonto; Hansapank, 1 arveldus-
konto. 10. SEB Eesti Ühispank (eluasemelaen), jääk 
264 695,06 krooni. 11.  Ei ole. (02.05.2006)
1. Mari-Ann Kelam. 3. Vallavolikogu liige, Val-
lavolikogu aseesimees. 4. Viimsi Vallavolikogu. 5. 
Ei ole. 6. Elamu Harjumaal Viimsi vallas, 65353; 
Elamu USA Virginia Huddleston. 7. Sõiduauto 
Subaru (1988); sõiduauto Subaru (2004). 8. Ei ole. 
9. Hansapank, 1 hoiuarve; Salomon, Smith Barney, 
1 hoiuarve; Wachovia Bank, 1 hoiuarve. 10. Ei ole. 

11.  Ei ole. (02.05.2006)
1. Gunnar Kobin. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Griffen 
Management. 5. 5000 krooni. 6. Suvemaja (kaas-
omand 50%) Harjumaal Viimsi vallas Prangli saa-
rel, 89001:002:0091. 7. Matkaauto Ford Rimor 
(2000); mootorpaat Bayliner (2005). 8. Griffen 
Invest OÜ osa,    40 000 krooni 9. Hansapank, ar-
veldusarve. 10. Ei ole. 11.  Ei ole. (02.05.2006)
1. Peeter Kukk. 3. Juhatuse esimees 4. OÜ Viim-
si Tervis. 5. 32 500 krooni. 6. Elamumaa Tallinn, 
TA 001597004; Elamumaa Tallinn, TB 0045800002; 
Ärimaa Viimsi vald, 4551; Ärimaa Viimsi vald, 
1789; elamumaa Tallinnas Kadriorus, T0008233026; 
elamumaa Tallinnas Kadriorus, T0029766005; ela-
mu ärimaa Tallinnas Kadriorus, T0029763011; 
mittetul.maa Saare maakonnas Lümanda vallas, 403; 
mittetul.maa Saare maakonnas Lümanda vallas, 651. 
7. Ei ole. 8. AS Reusner lihtaktsia, 18681 tk, 100 
krooni, 1 868 100 krooni; AS Prisma Prindi Kin-
nisvara lihtaktsia, 86720 tk, 10 krooni, 867 200 
krooni; Hansa Pension K2, 3815 tk, 12,94 krooni, 
49366 krooni; Hansa Pension K3, 8324 tk, 15,21 
krooni, 126613 krooni; Hansa Pension V1, 5500 tk, 
18,07 krooni, 99385 krooni; Hansa Pension V2 osak, 
11354 tk, 14,74 krooni, 167925 krooni; Hansa Pen-
sion V3, 5685 tk, 18,91 krooni, 107504 krooni. 9. 
Hansapank, arvelduskonto; SEB Eesti Ühispank, 
arvelduskonto. 10. Hansapank, 1 800 000 krooni. 
11. Hansaliising, 140 000 krooni. (26.04.2006)
1. Ants-Hembo Lindemann. 3. Juhatuse esimees. 
4. MTÜ Kelvingi Tehnovõrk. 5. 4000 krooni. 6. 
Elamu Harjumaa Viimsi vald; maatulundusmaa Jär-
vamaa, Albu vald. 7. Sõiduauto Mazda 626 (1999); 
aerupaat (1997); sõiduauto Mitsubishi Galant 
(1993). 8. Ühispanga investeerimishoius Jaapan; 
Ühispanga investeerimishoius Põhjala. 9. Hansa-
pank, 1 arveldusarve; Krediidipank 1 arveldusarve; 
Optiva pank, 1 arveldusarve; SEB Eesti Ühispank, 
1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11.  Ei ole. (02.05.2006) 
(Vallavolikogu liige kuni 09.05.2006.a)
1. Rein Madissoon. 3. Juhataja. 4. Standoor Eesti 
OÜ. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8.  Standoor Ees-
ti OÜ aktsiad, 40 000 krooni; Hansa Fondi-plaan 
väärtpaberid 500 000 krooni. 9. Hansapank, 1 ar-
veldusarve ja 1 väärtpaberikonto; SEB Eesti Ühis-
pank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberikonto. 10. Ei 
ole. 11.  Ei ole. (30.04.2006)
1. Kaido Metsma. 3. Projektijuht. 4. LabelPrint 
OÜ. 5. 10 000 krooni. 6. Elamumaa Harjumaa Viim-
si vald, 3984902. 7. Sõiduauto GAZ 21 (1967); sõi-
duauto MB-200D (1973); maastur UAZ 469B 
(1979); järelhaagis (paadiveok) (2003); paat (sõu-
depaat) (1982). 8. AS Esmar lihtaaktsia, 21 tk, 100 
krooni, 2100 krooni, E-aktsia, 11 tk, 100 krooni, 
1100 krooni 9. Hansapank, arveldusarve. 10. Ei ole. 
11.  Hansapank - hüpoteek. (27.04.2006)
1. Peeter Oja. 3. Juhataja. 4. Vlaminck Kauban-
dus. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. OÜ Gerderon 
osa, 1 tk, 40 000 krooni; OÜ Voreman VT osa, 1 
tk, 200 000 krooni; OÜ Devon Vara osa, 1 tk, 40 
000 krooni; OÜ Vlaminck Invest osa, 1 tk, 19 600 
krooni; OÜ Vlaminck Kaubandus osa, 1 tk, 20 000 
krooni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet, 1 laenuarve 
ja 1 väärtpaberiarve. 10. Hansapank 5342 krooni; 
eraisik 150000 krooni. 11.  Hansapank, õppelaenu 
käendus; Hansa Liising liisinguleping; SEB Eesti 

Ühispank ettevõtte kohustuse käendus. 
(02.05.2006)
1.  Vallo Palvadre. 3. Juhatuse esimees. 4. OÜ Lub-
ja Invest. 5. 13 000 krooni. 6. Kinnistu, Harjumaa 
Rae vald. 7. Sõiduauto Jeep Wrangler (1989); kum-
mipaat F-450L. 8. Tallinna Vesi aktsia, 518 tk, 109 
254,58 krooni; OÜ HanCom 1/2 osadest, 70 000 
krooni; OÜ Kanteron BVI osa, 2 tk, 8000 krooni; 
OÜ O.P. Vergi osa, 747 tk, 74 700 krooni, AS Seits-
mes Taevas aktsia, 90x1000 krooni ja 6x5000 kroo-
ni, kokku 120 000 kr; OÜ Lubja Invest osa,  24 tk, 
1000 krooni; Merko Ehitus aktsia, 245 tk, 66126 
krooni; OÜ Starman osa, 1530 tk, 91448 krooni; 
AS Tallink aktsia, 386 tk, 29895 krooni. 9. Hansa-
pank, 1 arveldusarve; SEB Eesti Ühispank, 1 arvel-
dusarve; Sampo pank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 
11. Ei ole. (27.04.2006)
1. Ain Pinnonen. 3. Õpetaja. 4. Viimsi Keskkool. 
5. 10317 krooni. 6. Kinnistu (ühisvara) Harjumaal 
Viimsi vallas, 28709. 7. Ei ole. 8. OÜ DEMO AP 
osakapital, 40 000 krooni. 9. Hansapank, 1 arvel-
duskonto. 10. SEB Eesti Ühispank 215 000 kroo-
ni.  11. Ei ole. (17.04.2006)
1. Priit Post. 3. Juhataja. 4. AS Esmar Ehitus. 5. Ei 
saa ametipalka. 6. Elamumaa Harjumaa Viimsi vald, 
89001:003:1540; Klaasimõõtmistöökoda-ladu Har-
jumaa Viimsi vald. 7. Ratastraktor T-16M (1989). 
8. Balti Kasvufond osak, 200 tk, 374,48 krooni, 74 
896 krooni; AS Esmar Ehitus A-aktsia, 933 tk, 100 
krooni, 93 300 krooni, B-aktsia 13312 tk, 100 kroo-
ni, 1 331 200 krooni; OÜ Põrandameister osa, 21 
000 krooni; OÜ Patronato osa, 40 000 krooni; OÜ 
Best Holding osa, 40 000 krooni; OÜ Nosetep osa, 
70 000 krooni; OÜ Plekk-katusemeister osa, 25 000 
krooni; OÜ Nelgi Kinnisvara osa, 800 000 krooni; 
OÜ Sintos Systems osa, 15 000 krooni; OÜ Flaisia 
osa, 20 000 krooni; OÜ Sullivan, 20 000 krooni. 9. 
Hansapank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve; 
Nordea pank, arveldusarve, SEB Eesti Ühispank, 
arveldusarve. 10. Toivo Kässi 200 000 krooni; Jus-
si Karjalainen 1 000 000 krooni. 11. AS Esmar Ehi-
tus kohustuste käendused Hansapanga ja Ühispan-
ga ees; M.Post’i käendus Hansapanga ees, 17500 
krooni. (28.04.2006)
1. Jaak Salumets. 3. Grupijuht. 4. AS Eesti Gaas. 
5. Ei ole. 6. Elamumaa Harjumaa Viimsi vald, 
89002:002:0620. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, 
arveldusarve; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve. 
10. SEB Eesti Ühispank, eluasemelaen 1 038 706,51 
krooni, jääk 807226,42 krooni. 11.  Ei ole. 
(29.04.2006)
1. Madis Saretok. 3. Müügijuht. 4. AS Fotoprint. 
5. 15000. 6. Kinnisasi Harjumaa Viimsi vald, 
2263102; hoonestusõigus (ühisomand) Võrumaa 
Võru vald, 1971741; kinnisasi (ühisomand) Võru-
maa Võru vald, 2058541. 7. Sõiduauto Škoda Fabia 
(2001); sõiduauto Mitsubishi Colt (2005) (ühis-
omand). 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; SEB 
Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. AS SEB Eesti 
Ühispank, 748 600 krooni. 11.  Ei ole. 
(28.04.2006)
1. Enn Sau. 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Kin-
nisvara Harjumaa Viimsi vald, 49396; kinnisvara 
Harjumaa Viimsi vald, 4635702; kinnisvara Harju-
maa Viimsi vald, 6380102; kinnisvara Saaremaa, 
2203934. 7. Sõiduauto Mazda (1998). 8. OÜ Arcman 

Kinnisvara osa, 40 000 krooni. 9. Hansapank, ar-
veldusarve. 10. Ei ole. 11.  Ei ole. (13.04.2006)
1. Ants Savest. 3. Juhatuse liige. 4. AS Same Sport. 
5. 15 000 krooni. 6. Korteriomand (ühisvara 50%) 
Tallinn. 7. Ei ole. 8. OÜ Oga Invest, 40 000 kroo-
ni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet; SEB Eesti Ühis-
pank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Käenduslepin-
gud Hansapangas ja Nordea pangas. (24.04.2006)
1. Raimo Tann. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Paenur-
me Arendus. 5. Ei ole. 6. Kinnisasi (ühisomand) 
Harjumaa Viimsi vald, 3120202; kinnisasi (ühis-
omand) Harjumaa Viimsi vald, 386702. 7. Ei ole. 
8. OÜ Paenurme Arendus osa, 1 tk, 40 000 krooni. 
9. Hansapank, 1 arveldusarve, 1 laenukonto, 1 pen-
sionifondi konto. 10. Hansapank, 51157 EUR. 11.  
Hansapank - hüpoteek. (02.05.2006)
1. Ingrid Tõniste. 3. Tegevdirektor. 4. OÜ Breting. 
5. 3562 krooni. 6. Kinnistu (436/2690 kinnistust) 
Pärnumaa Pärnu linn, 1251205; kinnistu Harjumaa 
Viimsi vald, 19502; kinnistu Harjumaa Viimsi vald, 
164702; kinnistu Harjumaa Kuusalu vald, 9680002; 
kinnistu Harjumaa Kuusalu vald, 9679902; kinnis-
tu Harjumaa Kuusalu vald, 9684102. 7. Ei ole. 8. 
OÜ Breting osa, 1/2, 20 000 krooni. 9. SEB Eesti 
Ühispank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberikonto. 10.  
Norde Bank Finland Plc Eesti Filiaal 1 007 000 
krooni; SEB Eesti Ühispank 1 000 000 krooni; SEB 
Eesti Ühispank 2 430 000 krooni. 11.  Ei ole. 
(02.05.2006)

Viimsi Vallavalitsuse liikmed
1. Urmas Arumäe - deklaratsioon avaldatakse Rii-
gi Teatajas.
1. Toivo Kratt. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Valla-
valitsus. 5. 18 000 krooni + lisatasu 2000 krooni. 
6. Maatulundusmaa (ühisomand) Läänemaa Rida-
la vald, 1295032; maatulundusmaa (ühisomand) 
Läänemaa Ridala vald, 1295132; elamumaa (ühis-
omand) Harjumaa Viimsi vald, 198102; korteri-
omand (ühisomand) Tallinn, 74156. 7. Sõiduauto 
UAZ (1988) (ühisomand). 8. Ei ole. 9. Hansapank, 
2 arveldusarvet; SEB Eesti Ühispank, 1 arveldus-
arve; Nordea Bank Finland Plc, 1 arveldusarve ja 
1 krediidiarve. 10. Nordea Bank Plc Eesti filiaal, 
1074858 krooni (abikaasade ühiskohustus); AS 
Nordea Finance Eesti, 229215 krooni. 11. Ei ole. 
(02.05.2006)
1. Endel Lepik. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Val-
lavalitsus. 5. 18 500 krooni + lisatasu 2000 krooni. 
6. Kinnistu (ühisomand); ehitusjärgus maja (ühis-
omand). 7. Sõiduauto Mitsubishi (1993); sõiduau-
to UAZ 469 (1990); sõiduauto UAZ 469 (1989). 8. 
Ei ole. 9. Hansapank,  2 arveldusarvet; SEB Eesti 
Ühispank, 1 arveldusarve. 10. 400 000 kr, 380 000 
kr. 11. Ei ole. (02.05.2006)
1. Haldo Oravas. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Val-
lavalitsus. 5. põhipalk 18 000 krooni + lisatasu 2000 
krooni + teenistusaastad 900 krooni. 6. Elamu Tal-
linn Merivälja (kinnistu) 78402:204:2420 (1/2 ühis-
omandist). 7. Sõiduauto GAZ-69 (1/2 ühisomand). 
8. Osad (liht), 5 tk, 10 000 krooni, 50 000 krooni. 
9. SEB Eesti Ühispank, 1 eraisiku arvelduskonto ja 
1 juriidilise isiku arvelduskonto; Hansapank, 1 era-
isiku arvelduskonto. 10. Hansa Leasing & Factoring 
178 200 krooni. 11. Ei ole. (28.04.2006)

VIIMSI VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE LIIKMETE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID (2006.A)



1313Viimsi TeatajaViimsi TeatajaSeptember 2006

24.-27. augustini toimusid 
Lohusalus Eesti meistri-
võistlused purjetamises. 
Teatavasti seilatakse purje-
alustel eri klassides ja kate-
gooriates. 

Lohusalus toimunud suurregatil selgu-
sid 2006 aasta Eesti meistrid purjetami-
se kümnes eri võistlusklassis. Üks klassi-
dest on purjelaud, mis näitab ala kasva-
vat populaarsust ja kiiret arengut aasta-
aastalt osavõtjate arvu kasvuga.

Nelja päeva vältel peeti kaheksa 
võistlussõitu keerulistes ilmaoludes. Kee-
rutav ja vaikne tuul nõuab suurt pingu-
tust ja tähelepanu, et olla konkurendist 
parem. Samuti on vaiksema tuulega eeli-
sed kergekaalulistel, kes liiguvad kiire-
mini. Samas andsid pidevad tuulesuuna 
muutused ka teistele võimaluse  näida-
ta oma taktikalisi võimeid.

Eesti jahtklubide liit jagas võistluste 
algul Eesti koondislastele välja valged 
liidrisärgid, tänu millele oli juba kaugelt 
märgata liidrite liikumist võitude poole. 
Hawaii Expressi purjelauakoolist kuulub 
Eesti koondise ridadesse kaheksa  õpi-
last, kes pesavad sellel Eesti-sisesel tipp-
võistlusel oma  paremust kinnitama. Nii 
ka läks – pikemaajalised kogemused ja 
võistluspraktika andsid tunnistust lõpp-
tulemustes.

Kuni 15-aastaste klassis võitis pois-
test kogemustega Kaspar Aasa, tüdruku-
test oli kulda väärt piritalane Helen 
Habakuk. Aga oli ka meeldivaid üllata-
jaid – 14-aastased Frank Haavel Piritalt 
ja Viimsi tüdruk Anni Raun võitsid oma 
esimesed pronksikarva medalid.

Noorteklassi, kuni 15-aastaste meda-
likomplektid jäid kõik Hawaii Expressi 
purjelauakooli õpilaste jagada.

15-a poisid
1. Kaspar Aasa – HE purjelauakool
2. Kevin Jakobson – HE purjelauakool
3, Frank Haavel – HE purjelauakool

15-a tüdrukud
1. Helen Habakuk – HE purjelauakool
2. Lisette Parika – HE purjelauakool
3. Anni Raun – HE purjelauakool

Kuni 17-aastaste noorte hulgas pol-
nud Eesti noortekoondise esinumbrile 
Tony Mõttusele vastast. Tony tegi puhta 
töö, võites kõik võistlussõidud. Tüdruku-
te tihedas rebimises pronksile suutis 
Viimsist pärit Annika Valkna stabiilse sõi-
duga jõuda oma esimese medalini.

17-a poisid 
1. Tony Mõttus – HE purjelauakool
2. Madis Erlenbach – Saaremaa SK
3. Sten Aava – HE purjelauakool

17-a tüdrukud
1. Kristi Rebane – HE purjelauakool
2. Kadi Ilmjärv – Saaremaa SK
3. Annika Valkna – HE purjelauakool

 
Naiste ja meeste arvestuses said 

kuldmedalid kaela samuti meie purje-
lauakooli kasvandikud. Olümpialootu-
sed Johannes Ahun ja Maarja Niinemets 
ei jätnud kellelegi üllatusteks ruumi.

Mehed
1. Johannes Ahun – EJL
2. Egon Epner – Dago
3. Henri Kaar – Team Extreme

Naised
1. Maarja Niinemets – HE purjelaua-
kool
2. Ave Leidmaa – HE Purjelauakool
3. Kadri Hirvesaar – HE purjelauakool
 

Kokku osales purjelaual 43 võistle-

jat, kellest 28 kuuluvad HE purjelaua-
kooli ridadesse ja kaheksa Eesti jahtklu-
bide liidu koondisesse.

 Eesti purjelauakoolkond on pead 
tõstmas, et seada oma sihid kodust kau-
gemale ja panna ennast maksma ka rah-
vusvahelistel võistlustel.

Tuult ja päikest!

Karmo Kalk
HE purjelauakooli juhataja

www.surf.ee

Nelja päeva vältel peeti keerulistes ilmaoludes kaheksa võistlussõitu.

Purjelaual tähtede poole!

Augusti viimasel nädalava-
hetusel toimus Pirita velo-
trekil heatasemeline noorte 
jalgpalliturniir Atletik Cup 
2006. 

Eesti suurematest linnadest kohale tul-
nud 1999. a sündinud poiste võistkondi 
osales kokku kaheksa, kes olid jaotatud 
kahte alagruppi. Oma alagrupis said 
noored viimsilased alustuseks kaotuse 
Tartu Tammekalt 2:4, kuid võitsid seejä-
rel Operi Jalgpallikooli 1:0 ja SK Legioni 
6:1, jõudes nelja parema hulka. Poolfi-
naalis võideti  väga raskes mängus Nar-
va Alko 4:3. Teises poolfinaalis võitsid 
Tartu poisid FC Atletiku 4:0. Finaaliks 
meie poistel paraku püssirohtu ei 
jatkunud ja teistkordne kohtumine tart-
lastega kaotati 0:4.

Tasuks saadi elu esimesed hõbeda-
sed medalid, nimelised diplomid ja ka-
rikas. Viimsi parimaks mängijaks tunnis-
tati Mark Mägi, kes lõi oma meeskonna 
kasuks viis väravat. Kõigest aasta tegut-
senud Viimsi poiste meeskond mängis 
koosseisus Kaspar Kalle, Siim Troost, 
Hannes Värs, Mark Mägi, Sten-Erik Sä-
de, Uku Õunapuu,  Rhett Kütsen, Randar 
Kuuskmäe, Henri Saat, Karl Maide ja Ar-
tur Setkin.

Täname lastevanemaid ja eriti mees-
konna manageri Marek Kütseni igakülg-
se abi ja toetuse eest.

Olev Reim

FC Flora Viimsi 
mudilaste debüütJalgpalliklubi FC 

Flora kutsub poisse 
ja tüdrukuid trenni

Praegu tegutseb FC Flora egiidi all Viimsis 
kolm treeningrühma: lapsed sünniaastaga 
1996-1997 (treener Ivo Lehtmets, 
tel 5625 7945), 1998-1999 ja 2000-2001 
(treener Olev Reim, tel 5804 6587).

Kõik treeningud toimuvad Haabneeme staa-
dionil, alates oktoobrist Viimsi spordihallis 
igal teisipäeval ja neljapäeval.

Vutimehed ja treenerid ootavad kannatama-
tusega Viimsi esimese kunstmuruga staadioni 
rajamist  olemasoleva spordikompleksi vahe-
tusse lähedusse.

OKTOOBRIKUU SPORDIÜRITUSED
Kuupäev Üritus Koht Korraldaja

4. oktoober kl 17 Viimsi 5. MAASTIK – võistkondlik JOOKS Viimsi Viimsi noortekeskus

9.-22. oktoober Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused KORVPALLIS, 8.-9. kl tüdrukud ja poisid Harjumaa spordiliit

13. oktoober kl 20 Kogu perega ujuma! – viimsilaste tervisetund SPA Viimsi Tervis Viimsi vallavalitsus

14.-15. oktoober  Harjumaa meistrivõistlused JALGPALLIS Harjumaa spordiliit

21. oktoober Harjumaa meistrivõistlused MALES Tallinn Harjumaa spordiliit

28. oktoober Harjumaa meistrivõistlused KOROONAS üksikmängud Kehra Harjumaa spordiliit

Võimlemis- ja tantsu-
klubi «Keeris» võtab 
vastu uusi huvilisi, kes 
õpivad 4.-12. klassis. 
Soovitav eelnev tree-
ningkogemus võimlemi-
se või tantsu valdkon-
nas. 
Treeningud toimuvad 
kolm korda nädalas. 
Rühmvõimlemine, show-
tants, ballett, estraa-
ditants, akrobaatika, 
hip-hop. 
Peatreener 
Ene Mets, 
info tel 609 1646, 
5650 2669.

Võimlemis- ja tantsuklubi kutsub 

«Keerise» juunioride võistkond osales Eesti koondise 
koosseisus 25.-28. mail  Soomes Espoos Euroopa 
meistrivõistlustel.Võistkonda kuulusid (vasakult) 
Mariin Unt, Christian Muuli, Meisi Mittal, Christlin 
Heleri Kalk, Liis rebane, Susanna Bock, Anna Maria 
Pinnonen.
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Valla suurim spordiraja-
tis – Viimsi uue kooli-
hoone spordikompleks 
avas oma uksed kõikide-
le  spordihuvilistele 18. 
septembril.

Et tegemist on siiski kooli juurde 
kuuluva spordirajatisega, on see 
päeva esimesel poolel eelkõige õpi-
laste käsutuses. Pärast  koolitunde 
ootab maja aga eri treeningrühmi ja 
kõiki Viimsi valla elanikke.

Spordikompleksi kuuluvad ae-
roobika-, jõu- ja gümnastikasaal; 
nelja rajaga 25-meetrine ujula; suur 
pallimängusaal, mis mahutab kaks 
täismõõdus korvpalliväljakut. Ujula 
on vallarahvale avatud argipäeviti 
hommikul kella 7–8.30 ning pärast 
koolitunde kella 22-ni, puhkepäevi-
ti kella 11–21.

Spordikompleksi pääseb kooli-
maja taga asuvast parklapoolsest uk-
sest.

Lisainformatsiooni saab kooli ko-
duleheküljelt www.viimsi.edu.ee ja 
administraatori telefonilt 623 5119.

Ain Pinnonen,
spordikompleksi juhataja Ujula on vallarahvale avatud argipäeviti kella 7–8.30 ja pärast koolitunde kella 22-ni, puhkepäeviti kella 11–21.

Viimsi keskkooli spordikompleks avas uksed

Mõned aktiivsed Viimsi 
noored on viimastel aas-
tatel katkestanud aas-
taks õpingud kodukandis 
ning siirdunud õppima 
välismaale. Meie noored 
on käinud vahetusõpila-
sena Brasiilias, Lõuna-
Aafrikas ja Jaapanis.

Lisaks tahtmisele, julgusele ja kõik-
mõeldavale asjaajamisele nõuab  vä-
lismaal õppimine ka palju raha – 
aasta välismaal elamist ja õppimist 
läheb maksma 70 000-100 000 kroo-
ni.  Viimsi vallavalitsus plaanib ha-
kata toetama neid aktiivseid noori, 
kes tahaksid minna välismaale vahe-
tusõpilaseks. 

Leiame, et see kogemus on noor-
tele hindamatu väärtusega – lisaks 
keeleoskuse omandamisele õpitakse 
tundma teisi kultuure ja tänu selle-
le hakatakse ehk rohkem väärtusta-
ma ka oma kultuuri. Kuna summa 
on suur, siis täies ulatuses vallavalit-
sus üht õpilast toetada ei saa, küll 
aga osaliselt. See aga annab parema 
võimaluse leida ja kaasata sponso-
reid. 

Praegu viibib vahetusõpilasena 
Jaapanis Kertu Haagen ning suvel 
naasis Lõuna-Aafrika Vabariigist Liis 
Kuusk. Nende muljetest saate luge-
da allpool.

Lisaks kirjutab Viimsi noortevo-
likogu esimees Triin Rebane Viimsi 
noorte ja noorsootöötajate reisist 
Kariibi meres asuvale Martinique´i 
saarele, kus toimus Euroopa noor-
sootöötajate võrgustiku Contact  
2103 projektile «European 
Citizenship» (Euroopa kodakond-
sus) järgnenud noorsoovahetus. 
Ürituse läbiv teema oli: kas Prant-
susmaale kuuluval Martinique'i saa-
rel elavad noored tunnevad ennast 
eurooplastena ning milline on või-
malik koostöö meie noorte ja Mar-
tinique'i noorte vahel. Loodan sü-
damest, et see oli kõigile huvitav 
kogemus.  

Kadi Bruus, 
Viimsi vallavalitsuse haridus- ja 

noorsooameti juhataja

VIIMSI NOORED LAIAS MAAILMAS

Aasta vahetusõpilasena 
Lõuna-Aafrika Vabariigis 

Kui mul tekkis võimalus minna aas-
taks vahetusõpilaseks Lõuna-Aafri-
kasse, ei kahelnud ma hetkegi. Ot-

sustasin, et maksku mis maksab, aga ma 
lähen sinna. Aeg möödus linnulennul ning 
oligi käes päev, kui pidin Eestist lahkuma.  
Selja taha jäid sponsorite otsingud, pabe-
rimajandus, ettevalmistuslaagrid, sõprade 
ja perega hüvastijätmine. 

Mul oli väga kurb oma siinset elu ja 
kalleid inimesi maha jätta, aga samas 
teadsin, et ees ootab elu suurim seiklus. 
Arvestasin sellega, et mul ei saa kerge 

olema, sest inimesed, kultuur, usk ning 
keskkond on ju nii erinevad. 

Elasin linnas nimega Port Elizabeth. 
See on Lõuna-Aafrika Vabariigis suuru-
selt viies linn ning seal elab 1,5 miljonit 
inimest. Port Elizabeth oli mulle hästi ar-
mas ja kodune, seal leidus piisavalt kohti, 
mida külastada ja vaba aega veeta. Lõu-
na-Aafrika on olnud vaid kümme  aastat 
demokraatlik riik ning seal on ikka veel 
kõvasti tunda apartheidi mõjutusi. 

Inimesed elavad nahavärvide järgi eri 
piirkondades: valged ühes kohas, hindud 
teises, värvilised kolmandas ja mustad 
neljandas. Mina sattusin elama värviliste 
rajooni ning käisin ka seal koolis. Oma 

ümbruskonnas ja koolis olin ainuke hele-
da naha ja blondide juustega   inimene 
ning tänu sellele sain paljude pilkude ja 
tähelepanu osaliseks. 

Kahjuks polnud enamik inimesi Eestist 
midagi kuulnud, aga nad tundsid ikkagi hu-
vi meie kultuuri ja kommete vastu. Samas 
puutusin ise hästi tihedalt kokku eri kultuu-
ride ja uskudega ja põnev oli näha ja koge-
da, kuidas on võimalik teistmoodi elada. 

Kohalikke inimesi tundma õppides on 
minugi mõtted ja arusaamised elust muu-
tunud. Praegu võin küll öelda, et see aas-
ta oli mu elu üks huvitavam ja kogemus-
terohkem ning ma ei kahetse, et läksin 
Aafrikasse vahetusõpilaseks. Sealsed ini-

mesed said mulle väga armsaks, suhtlen 
nendega praegugi. 

Südamlikud tänud Viimsi vallavalitsu-
sele ja kahele eraisikule, kes minu vahe-
tusaastat rahaliselt toetasid. Tänan oma 
perekonda, sõpru ja tuttavaid, kes mind 
selle aasta jooksul on toetanud – ilma 
teieta oleks mul olnud väga raske. Soovin 
jõudu ja kannatlikku meelt kõigile, kes te-
gelevad noorte silmaringi laiendamisega, 
ning loodan südamest, et järjest rohkem 
inimesi mõistab, kui vajalikud on noortele 
sellised elukogemused.  

Liis Kuusk,
Viimsi Kooli 12 a klassi õpilane

Kertu Haageni tervitused 
Jaapanist

Jaapan – kui mul jätkuks vaid sõnu, 
et kirjeldada seda imelist, kuid sa-
mas nii keerulist maad, kus nüüd-

seks olen elanud juba üle viie kuu.
Esimene asi, mis mind siia tulles ülla-

tas, oli toidukogus, mida nad söövad. 
Suur kausitäis riisi, eraldi taldrikul juur-
viljad, lisaks veel kala, liha ja miso supp. 
Seda kõike  kolm korda päevas. Pärast 
muidugi selgus, et minu pere söögikogus 
on tavalisest suurem (peres on kolm poe-
ga ja üks tütar). Aga esimene lõuna pere 
juures jääb alatiseks meelde.

Pere on jaapanlaste elus olulisel ko-
hal ja esivanemaid austatakse väga. Jaa-
panlased hoiavad hästi kokku ja hoolitse-
vad üksteise eest, sest nad elavad suhteli-
selt külg külje kõrval ja teistmoodi ühis-

kond lihtsalt ei toimiks. Üksteise austa-
mine on samuti oluline. Sõnad, mida olen 
õppinud ja mida kasutatake kõige roh-
kem, on «aitäh!» (jaapani keeles arigato) 
ja «palun vabandust!» (gomen nasai). 

Kool, kus ma käin, asub Tokios. See 
on kristlik erakool  tüdrukutele, mis on 
Jaapani suurtes linnades täiesti tavaline.  
Koolivormi otseselt ei ole, aga oluline on 
seeliku  kandmine. Koolis  ja üldse ühis-
konnas on väga palju reegleid, mis algu-
ses tunduvad suhteliselt naljakad, aga 
nendega harjub ära.

Koolis õpin väga  huvitavaid aineid – 
teetseremoonia, aiandus, kalligraafia, 
jaapani kultuur, lisaks muidugi veel tava-
lised ained nagu matemaatika, kehaline 
kasvatus, inglise keel, muusika. 

Kooli struktuur on üles ehitatud nii, et 
algkoolis on kuus klassi, põhikoolis kolm 
ja keskkoolis kolm klassi. Pärast kooli 

käib enamik  õpilasi kooli juures asuvates 
huviringides (bukatsu), kus kujuneb pea-
mine sõprade ringkond. Mina õpin kendot 
– jaapani võitluskunsti. Väljaspool kooli 
veedetakse aega peaaegu samamoodi nagu 
Eestiski, lisaks on siin populaarsed karao-
ke ja priikura (sõpradega koos pisikeste 
piltide tegemine ja nende kaunistamine).

Peamiselt liigeldakse rongidega. Mi-
nagi sõidan iga päev rongiga kooli ja ta-
gasi. Liiklus on nagu suurlinnades ikka – 
autod, jalgrattad ja jalakäijad segamini, 
igaüks vaatab ise, kuidas tervelt kohale 
jõuab. 

Jaapani söök on täiesti omaette tee-
ma. Palju süüakse mereande ja juurvilju. 
Toitutakse väga tervislikult ja ilma riisita 
ei suudaks nad vist üldse elada. 

Iga päev käiakse kuumas vannis. Ühel 
päeval on tervel perel üks ja sama vesi, nii 
et enne pestakse ennast ära ja siis ligune-

takse vannis, mis on talvel ainuke viis, et 
ennast soojas hoida.  Jaapani majades ei 
ole keskkütet, välja arvatud Hokkaidol, 
Jaapani põhjapoolseimal saarel. 

Rääkimine jaapani keeles ei ole ise-
enesest raske, sest enamasti  hääldatakse 
tähti samamoodi nagu eesti keeles, kuid 
kirjakeel on väga raske. Jaapani keeles 
on kaks tähestikku, lisaks hieroglüüfid 
(kanjid) ja neid kasutatakse kõiki korraga 
ja segamini. Sellegipoolest meeldib mulle 
seda keelt õppida.

Kuigi olen palju õppinud ja iga päev 
toob midagi uut, pole ma siiski poole aas-
taga täielikult aru saanud jaapanlaste ole-
musest ja nende elust. See aga ei tähenda, 
et ma ei peaks proovima neist aru saada. 

Kertu Haagen,
Viimsi Kooli õpilane, hetkel vahetusõpilane 

Jaapanis

Kümme päeva 
Kariibi mere saarel 

Kolmteist Viimsi noort veet sid  küm-
me päeva Kariibi mere saarel nime-
ga Martinique, kus rahvusvahelise 

noorsoovahetuse raames said kokku eri 
maade noored.  Noorsoovahetuse eesmär-
giks oli tutvuda eri maade kultuuridega 
ning tutvustada oma maa kultuuri, muu-
hulgas  õpetati üksteisele rahvatantse ning 
pakuti kodust kaasa toodud sööke ja jooke. 

Enne saarele sõitmist olime üsna suu-
res teadmatuses. Teadsime, mis on projekti 
teemaks ning mida peaksime kindlasti 
kaasa võtma, mitte aga seda, kus elame 
ning kas meile üldse on lennupiletid ole-
mas. Siiski olime valmis riskima, sest ko-
gu projekt tundus ahvatlev. Esimese kinni-
tuse projekti toimumise kohta saime Parii-

si lennujaamas, kus meile tõesti olid ole-
mas lennupiletid. Alates sellest hetkest sai-
me rahulikumalt hingata ning nautida oma 
algavat seiklust. 

Saarele sõitsid kokku Eesti, Hollandi, 
Belgia ning Hispaania noored. Lisaks nei-
le osalesid projektis kohalikud Martini-
que’i noored. Võib öelda, et meie, eestla-
sed, olime peaaegu ainukesed valge naha-
ga inimesed. Enamus olid süsimustad või 
siis natukene tõmmud. Hollandi noored 
olid pärit hoopiski Surinami poolsaarelt 
ning esindasid seetõttu kaht riiki. 

Martinique'l elasime saare keskel asu-
vas külas nimega Cros Morne ning kogu 
üritust korraldas kohalik noortekeskus. 
Kuigi suure osa ajast veetsime selles väi-
keses külas, saime ka palju bussiga ringi 
reisida ning saare ilu nautida. Meid viidi 
pealinna Fort de France´i, saare põhja-

osas asuva vulkaani juurde, lõunas paik-
nevatesse kaunitesse randadesse ning ka 
matkale džunglisse. 

Kui alati on räägitud Kariibi mere 
piirkonna uskumatult valgetest liivaranda-
dest ning türkiissinisest veest, siis võin 
tunnistada, et need jutud vastavad tõele: 
rannad on valged ning meri helesinine. 
Varjus on 30 kraadi sooja ning taevas 
kõrvetav päike. Niiskus on see, mis sealse 
kliima hulluks ajab. Pidev higistamine 
ning õhupuudus on täiesti tavaline.  

Kogu ürituse tähtsündmuseks oli tant-
sufestival Cros Morne’is, kus iga riik esitas 
oma tantse või laule. Meie kaerajaan pak-
kus rahvale kõige rohkem nalja. Kuigi saar 
oli super ning puhkus hea, tuli läbi elada 
ka mitmeid raskusi. Programmi ametlikuks 
keeleks pidi olema inglise keel, aga tegeli-
kult käis kõik prantsuse keeles ning kohali-

kud ei rääkinud inglise keelt üldse. Õnneks 
olid meil paar belglast tõlgiks, kes suutsid 
meile vajaliku informatsiooni edastada. 

Seni olid kohalikud ürituse korraldajad 
teinud laagreid vaid kohalikele teismelistele. 
Ka ei võinud me omapäi mitte midagi teha 
ega kusagile minna, sest kardeti, et me jääme 
auto alla või hammustavad meid ussid. 

Kogu nende elu käib manana-stiilis. 
Tihti võis kuulda few minutes-repliiki, mis 
tähendas, et oodata tuleb vähemalt 30 mi-
nutit. Lisaks oli programm ebamäärane, 
palju oli niisama ootamist ning tegevuse-
tust.  Alguses oli raske nende elustiili ja  -
korraldusega harjuda, kuid paari päevaga 
oli nurisemine jäänud juba unustusse.  

Täname Viimsi vallavalitsust, kelle 
toetusel sai reis võimalikuks!

Triin Rebane,
Viimsi noortevolikogu esimees
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Disaini- ja 
õmblussalong 

Haabneemes, Kaluri tee 5

•  Individuaalõmblus
•  kodutekstiilide õmblemine
•  tikkimisteenus (logod ja 

muu sümboolika)
•  suur valik reklaam- ja 

vabaaja riideid
•  parandustööd

tel: 6306183,  5298020, 
e-mail: info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Pakume tööd õmblejale.

TULE JOOGAVÕIMLEMA!
Igal T kell 19.30 ja 

igal N 19.30
Viimsis, Pargi lasteaia 

saalis
juhendaja Speli Kõuhkna 

56678266
Kaasa matt! Hind 100 

krooni.
Speli Kõuhkna 

56678266
mailiaadress:speli@hot.ee

Psühholoog 
Speli 

Kõuhkna 
võtab vastu Viimsis, 

Mõisa tee 2 

Helista ja lepi aeg kokku 
telefonil 5667 8266

VIIMSI MARKETI 
KÖÖK 

VÕTAB TÖÖLE KOKA

Kontakttelefon 
5561 7661 või 605 1376.

VIIMSI MARKET 
VÕTAB TÖÖLE 

täistööajaga müüjaid 
ja kassapidajaid ning 

täis- või osalise 
tööajaga saalitöölisi. 

Kontakttelefon 
502 0442 või 605 1379

SPA Viimsi Tervis

pakub tööd
PORTJEELE ja 

HOOLDELUKKSEPALE

CV koos soovi-
avaldusega palun 
saata aadressil 
OÜ Viimsi Tervis, 
Randvere tee 11, 
Viimsi vald, 74001, 
Harjumaa või 
e-posti aadressil 
viimsitervis@viimsitervis.
ee. Kontakttel 
606 1116, 606 1020

Kallid Viimsi Kesk-
kooli vilistlased 
ja endised töötajad!
Kutsume teid osalema  Viimsi 
Keskkooli 25. aastapäevale pü-
hendatud üritustele, mis toimuvad  
2.-4. novembrini Viimsi Koolis 
(Randvere tee 8).

Ürituste kava:

02.11 kell 18.00 Vilistlaste ja õpi-
laste spordipäev
03.11 kell 13.00-16.00 Lahtiste us-
te päev koolis
03.11 kell 16.00  Konverents „140 
aastat kooliharidust Viimsis”
04.11 kell 17.00 Galakontsert
04.11 kell 19.00 Vilistlaste pidu. 
Tantsuks mängib 2 Quick Start

Osavõtumaks  vilistlastele on 200 
krooni ning see tagab pääsu gala-
kontserdile ja vilistlaste peole.
Raha palume üle kanda SA Viimsi 
Keskkooli Fondi  a/a 
221017683118.  Selgituste lahtris-
se märkida: nimi, lennu number, 
vilistlaste kokkutulek.
Kutsed saab kätte alates 16.10 koo-
li kantseleist tööpäeviti kell 9–16.

Lisainformatsioon: Annika Remmel, 
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht,  
tel 6235 108, 
annika.remmel@viimsi.edu.ee

AED SÄRAMA! Teostame koduaedade 
hooldustöid: niitmine, trimmerdamine, 
okste lõikus, umbrohu tõrje, puude lan-
getamine; teeme aiakujundusplaane 
järgmiseks aastaks. 
Tel. 5626 1146; 5650 4838

Tunnistada kehtetuks Mustamäe 63. põ-
hikooli tunnistus nr 004045, mis oli väl-
ja antud Svetlana Švedova nimele 1992. 
aastal

Vajan hoolast koduabilist 1 kord nädalas 
ühekordsesse 170 m² eramusse Püünsis. 
kontakt: 507 3694 või 608 0354.

Pakun tööd Nelgi tee läheduses elava 
69-aasatase naisterahva hooldajale, kel-
lelt oodatakse abi igapäevastes tegemis-
tes. Tel 503 8326.

Üürile anda garaaž Katlamaja teel, Viim-
sis. 600 kr kuu. tel 516 5035.

Soovime usaldusväärset ja hoolsat kodu-
abilist Kelvingisse. Tööks on 1 kord nä-
dalas koristada (elamispind 120 m2) 
ning triikida pesu. Tel. 5017103, Vilve.

Võtan hoida lapsi oma kodus, Viim-
sis. Osalise- ja täisajaga. Oman lapse-
hoidja kutsetunnistust ja eelnevad 
laspehoidmis kogemused ka olemas. 
Mängukaaslaseks 1,2 a. poisipõnn. Kris-
tel tel 504 4673

Korteriühistu Viimsis võtab tööle trepiko-
dade koristaja. Kontakttelefon 6011882. 

Müüa täitepinnast koos kohaletoomise-
ga. Tel 5372 1487

Müüa mulda (15t/2000 krooni), sõnni-
kut (15t/1600 krooni, 7t/1100 krooni) 
ning killustikku ja liiva. Kontakttelefon 
5158433 või 6701290, e-mail 
taluaed@hot.ee.

Püünsi Põhikool vajab poiste tööõpetuse 
õpetajat 13 tundi nädalas, inglise keele 
õpetajat 8 tundi nädalas, tenniseringi ju-
hendajat, koristajat ja osalise tööajaga ma-
jahoidjat.

Viimars OÜ otsib Viimsi vallas bussiliini-
dele tublisid bussijuhte. Pakume konku-
rentsivõimelist palka ja tööd kodukoha 
lähedal. CV saata aadressil  Narva mnt 
7, 10117 Tallinn või info@viimars.ee 

Võsalõikusteenus. Korrastame teie aiad 
ja maalapid. Tel 524 7274.

Liis koos oma parima sõbranna 
Athaliaga enne viimase onu pul-
ma minekut. Liis kannab hindu-
de traditsioonilist rõivastust ni-
mega punjabi, Athalia sarit. 
Pulmad peeti hindude tradit-
sioonide kohaselt väga rituaali-
derohkelt. Liisi sõnul kandis 
enamik naisi pulmas sari ja nen-
de riietus oli eredates värvides 
– palju oli punast, oranži, roo-
sat, kuldset ja helesinist.

Kertu koos oma asendusema Takako Mastudaga Tokios. Kertu läks Jaa-
panisse 13. märtsil ning tuleb tagasi Eestisse järgmise aasta 10. 
jaanuril.
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Viimsi valla südames on avatud sisustussalong, mis pakub 

eksklusiivseid ja ainulaadseid alpaka nahast vaipasid. Kogu 

meie poolt pakutav sisustuskaup on pärit Lõuna-Ameerikast – 

täpsemalt Peruust. Meie valikus esineb rohketes toonides 

vaipasid – valgeid, pruune, beeže, kirjusid, mustasid vaipasid 

nii heledates kui tumedates variatsioonides. Vaipade toonide 

rohkuse tõttu peaks igaüks leidma endale oma kodu interjööri 

ja sisekujundusega kokku sobiva tooni ja suurusega vaiba. 

Vaiba valimisel on võimalik ka Alpaca Sisustus kohale kutsuda, 

et proovida erinevate vaipade sobivust teie kodu interjööri ja 

sisekujundusega.

Samuti võib meilt leida huvitavate mustrite ja vormidega 

käsitsi valmistatud keraamikat ning muid sisustusaksessuaare, 

näiteks tekstiilpatju. 

Muuda oma kodu huvitavamaks ja mõnusamaks, 
lisades sisekujundusse eksootikat ja isikupära!

Olete oodatud meie salongi Kaluri tee 5, Haabneemes. 
E-R 12-19, L 12-15

S I S U S T U S

ALPACA

Tel: +3726306142
Gsm: +37253400808

Web: www.alpacasisustus.ee
Mail: info@alpacasisustus.ee

Viimsi vald, Eesti
Kaluri tee 5, Haabneeme 
Alpaca Sisustus

P. Dussmann Eesti OÜ 
võtab tööle

PUHASTUS-TEENINDAJAID
VIIMSI KOOLI

Kontakt: Mustamäe tee 4, Tallinn
Telefon: 6517470, 52 67 564

E-post dussmann@dussmann.ee

MLA Viimsi Lasteaiad 
kuulutab välja konkursi 
ametikohtade 
täitmiseks:
ÕPETAJA  ABI- 
MAJAPERENAINE
/Püünsi Lasteaed/

ÕPETAJA- JUHATAJA ASETÄITJA 
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
 /Püünsi Lasteaed/  

ASENDUS- ÕPETAJA,
LIIKUMIS- TANTSUÕPETAJA, 
LOGOPEED (al jaan 2007)
/Viimsi Lasteaed Piilupesa/

Otsime ka asendus-õpetajaid ja 
asendus-õpetaja abi/majaperenaist, 
kes põhikohaga töötaja äraolekul on valmis 
meid abistama
/teretulnud on ka noor pensionär/ 

Avaldus koos cv-ga palume esitada:
MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald või
la.piilupesa@mail.ee

www.viimsilasteaiad.ee

Lahe Tare Pubi
Avatud iga päev 11.00 kuni 00.00

Uus menüü. Toit 
kaasa, catering ja 
banketid,  
Iga päev uus päe-
vapraad 36 krooni. 

Tel 601 2595 Aad-
ress: Rohuneeme 
tee 57b


