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4. klassi õpilased Evely Lass (vasakult), Riin Möllits ja Merilin Vernik on veel suvepuhkusel, aga koolibussiga sõidaksid nad küll.

Koolibuss hakkab sõitma ka Randverest
Sel aastal käivitunud koolibussiprojekt osutus nii edukaks, et Viimsi 
vald koos Tallinna linnaga plaanib sügisest sõitma panna ka teise liini 
algusega Randverest.

9. augustil kohtusid valla ja linna 
transpordiameti esindajad, et ka-
vandada sõitjatele tasuta koolibus-
side liikumisi järgmisel õppeaastal. 
Nii valla kui ka linna selle aasta 
eelarves on senises mahus projekti 
jätkamiseks vajalik raha olemas.

Otsustati, et uuest õppeaastast 
hakkab Tallinna koolides õppivaid 
ja valla lääneosas elavaid õpilasi 
kooli sõidutama kell 7.10 Ravi tee 
lõpp-peatusest väljuv suur 119-ko-
haline liigendbuss.

Valla idaosas elavate õpilaste 
jaoks hakkab normaalmõõtmetega 
ehk lõõtsata 111-kohaline buss väl-
juma kell 7.10 Randvere Aedlin-
na peatusest ja see sõidab Viimsis 
marsruudil – Randvere tee – Mähe 
ning Tallinnas Randvere tee – Me-
rivälja tee – Pirita tee – Narva mnt 
– Pronksi – Raua – Gonsiori – Es-
tonia pst – Kaarli pst – Toompuies-
tee.

Kuna linnaliini nr 38 bussid sõi-
davad harva ja on tipptundidel üle-

koormatud, siis on koolibuss valla 
idaosa laste jaoks väga hea lahen-
dus. Tallinna koolides käib orien-
teeruvalt 105 last Randvere ning 
45 last Metsakasti külast.

Busside väljumisajad võivad 
täpsustuda ja sellekohase info leia-
vad huvilised peatselt valla kodu-
lehelt ning peatustest.

Koolibuss oli populaarne
Katseprojektina oli koolibuss käi-
gus 5. veebruarist kuni 31. maini 
suunal Viimsi-Tallinna kesklinn 
esmaspäevast reedeni marsruudil 
Ravi tee – Randvere tee – Aian-
di tee – Nelgi tee – Merivälja tee 
– Pirita tee – Narva mnt – Pronk-
si – Raua – Gonsiori – Estonia pst 
– Kaarli pst – Toompuiestee.

Buss väljus kell 6.58 ja 7.05 
Viimsi haigla peatusest.

Koolibussi käigusoleku ajal 
korraldati loendusi, et anda hin-
nangut projekti edukusele. Samuti 
küsitleti õpilasi, et selgitada va-

rem eratranspordiga kooli sõitnute 
osakaalu. Loendusi tegid bussides 
kaasas olnud ASi Ühisteenused 
piletikontrolörid, kes kontrollisid 
sõiduõigust tõendavaid dokumente 
ning tagasid korra.

Kokku kasutas pilootprojekti 
ajal koolibussi 5412 õpilast. Kesk-
miselt sõitis päevas kahes bussis 
kokku 70 õpilast, keskmine täitu-
vus oli 35 sõitjat ehk 29,4%.

Projekti algusest oli enam-
kasutatavam kell 7.05 väljunud 
buss: maksimaalsest mahutavusest 
41,6%. Kell 6.58 oli sama näitaja 
23,9%. Protsendid ei ole küll kui-
gi kõrged, kuid see-eest oli hea, 
kui kõik lapsed bussis istuda said. 
Istekohtade täituvused olid kella 
6.58 bussis keskmiselt 49% ja 7.05 
väljunud bussis 71,7%. Koolilapsi 
teenindanud bussides oli 58 iste-
kohta ning 61 seisukohta.

Õpilased eelistavad 
bussi autole
Märtsis ning aprillis tehti koolibus-
sides küsitlused, et selgitada välja, 
kui paljud õpilased on otsustanud 

vahetada eratranspordi koolibussi 
vastu. Kui 1. ja 2. märtsil tehtud 
küsitluse tulemused näitasid, et 
ligikaudu kolmandik (30%) õpi-
lastest tulid varem kooli autoga, 
siis aprilli lõpus näitas tulemus üle 
44%.

Bussikasutajatest keskmiselt 21 
õpilast (61 % sisenejatest) tulid 
bussi Viimsi Haigla ning Viimsi 
vallamaja peatustest. Tallinna pea-
tustest, sh Miiduranna peatusest 
sisenes keskmiselt 13 õpilast (38% 
sisenejatest), mis näitab, et Viimsi 
valla kaasamine projekti oli igati 
õigustatud.

Kevadine katseprojekt läks val-
lale maksma 43 470 krooni, sest 
vald kandis 50% veokuludest. Üle-
jäänu eest tasus Tallinn.

Arvestades seda, et inimeste 
harjumusi pole lühikese aja jooksul 
lihtne muuta, siis võib kokkuvõt-
teks öelda, koolibussiprojekti läks 
edukalt. Kui sügisest valmib Pirita 
teele eraldi rada ühissõidukitele, 
siis loodetavasti hakkab koolibussi 
kasutama veel rohkem õpilasi.

Jan Trei
abivallavanem

Sel suvel käis Haabneeme rannas 
rekordiliselt suplejaid.
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Vallaliinireiside 
arv suureneb
Vald korraldas hanke vallaliinide täiendava 
veomahu ostuks ASilt GoBus ehk sisuliselt ühe 
lisabussi käikupanekuks.

Alates 1. septembrist hakkab vallaliinidel 
lisaks kahele bussile ja väikebussile sõitma üks 
lisabuss tööpäeviti tipptundidel.

Koos MTÜ Harjumaa Ühistranspordikes-
kusega kavatseb vald liinil V1 panna käiku 
hommikustele reisidele lisaks ühe suure bussi, 
lisada liinile V1K neli ja liinile V3 seitse ning 
liinile V4 kolm reisi, arvestades koolitundide 
lõpuaegu.

Uued linnaliinide nr 1A ja nr 38 ning valla-
liinide sügistalvised sõiduplaanid on ühistrans-
pordikeskuses koostamisel ning need pannakse 
välja bussipeatustesse ja valla kodulehele.

Kommunaal- ja heakorraamet

Randveres ja 
Metsakasti külas 
pannakse uued 
veetorustikud
Uusi vee- ja reoveetorustikke hakatakse pane-
ma Randvere külas Kooliaia ja Vaheaia tänaval 
ning Metsakasti küla raudteesõidu ülekohast 
kuni Viimsis Tare teeni. Aeg-ajalt võivad nen-
des teelõikudes olla veekatkestused ja muuda-
tused liikluskorralduses. Tööd algavad augusti 
eelviimasel nädalal ja kestavad novembrini. 
Lisainfot saab ASilt Viimsi Vesi, tel 606 6848.

I klassi mineja 
toetus on 1000 krooni
Viimsi vallavalitsus maksab ka tänavu 1. klassi 
õpilastele kooliminemise toetust 1000 krooni. 
Toetuse saamiseks peavad mõlemad vanemad 
olema Viimsi valla elanike registris seisuga 31. 
detsember 2006. Taotluse blanketi leiab valla 
kodulehelt: www.viimsivald.ee
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833. 

Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe, 
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo 
Kallas.

Trükki toimetanud Ekspressmeedia. 
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus.

Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers.

Ajalehe järgmine number 
ilmub 14. septembril

Kas Viimsis on turvaline elada?
See küsimus huvitas tänast vallavalitsust 
ametisse asumise esimesest päevast ja 
huvitab tänaseni. Vaatamata sellele, et 
seadusega on vallavalitsusele pandud üles-
andeks valla riskianalüüsi tegemine ja sel-
le ülevaatamine mitte harvemini kui kord 
aastas, ei olnud eelmised vallavalitsused 
riskianalüüsi teinud. Nii andiski praegune 
vallavalitsus vastava ala spetsialistidele 
ülesandeks välja selgitada mitmete vald-
kondade võimalikud hädaolukorrad ning 
hinnata nende toimumise tõenäosust ja 
tagajärgede raskust. Ühesõnaga tellisime 
Viimsi valla riskianalüüsi, mis tänaseks on 
vallavalitsusele üle antud, kuid vajab veel 
kohendamist ja maavanemaga kooskõlas-
tamist.

Riskianalüüsi tulemused on aluseks Viimsi 
valla kriisireguleerimisplaanile, mille peab 
kinnitama ka volikogu. Tulemusi saab kasuta-
da valla üld- ja detailplaneeringute koostami-
sel, ehitiste ja rajatiste projekteerimisel ning 
kriisireguleerimiskoolituste plaanimisel ja 
korraldamisel. Tegelikult on seadusest tulene-
valt vallavalitsuse ülesanded üsna mahukad ja 
tööga alustati riskianalüüsist. Viimane on üsna 
keeruline spetsialistide kokkukirjutatud doku-
ment, mistõttu loen oma kohuseks anda sellest 
viimsilastele põgusa ülevaate.

Suuremad õnnetused
Sissejuhatuseks aga Viimsi vallas toimunud 
suurematest õnnetustest. Mäletate kindlasti 
mere- ja rannareostust Muuga lahel 16. sep-
tembril 2000. aastal, kui tankeril Alambra tek-
kis masuudileke. Värskemalt on ehk meeles kü-
tuserongi ja raskeveoki kokkupõrge Randvere 
raudteeülesõidukohal mullu 27. detsembril ja 
tormikahjustused 2005. aasta jaanuaris: Viim-
si-Rohuneeme ratta- ja jalgtee 1,2 km pikkuse 
asfaltkatte uhusid merelained ära ning osaliselt 
hävines ka kaldakindlustus. Sama juhtus ka 
Haabneeme-Pringi veetrassi pinnasetäitega 100 
m ulatuses. Sademe- ja pinnasevee merrelasud 
ummistusid. Naissaare, Kelnase ja Leppneeme 
sadamakaid, ehitised ja kaldakindlustus said 
kõvasti kannatada. Ühisveevarustuse magist-
raaltrassid Haabneemes ja Pringis purunesid 

pinnase uhtumise tõttu. Hävines 
ka Vabaõhumuuseumi piirdeaed ja 
kahjustada said ka katused.

Igaüks teist võib meenutada 
murdunud puid, suuremaid või 
väiksemaid elektrikatkestusi jms. 
Üldiselt tuleb tõdeda, et Viimsis 
on senini üsna hästi läinud, meil on 
vedanud. Aga me peame tegema 
omalt poolt kõik võimaliku, et hä-
daolukordadeks valmis olla.

Riskianalüüs ei käsitle korra-
kaitse hädaolukordi, selle analüü-
si eest vastutab siseministeerium. 
Valla võimalike korrakaitseriskide 
hinnang kajastub politseiameti hä-
daolukorra lahendamise kavas ja 
selle alusel koostab Põhja Politsei-
prefektuur oma Harjumaa korra-
kaitse hädaolukordade lahendami-
se tegevuskavad.

Riskianalüüs käsitleb järgmiste 
valdkondade võimalikke riske: sot-
siaalvaldkond, transport, ohtlikud et-
tevõtted, kommunaalvõrgud, suurtu-
lekahjud, loodusõnnetused ja varin-
gud. Vallavalitsus palus ekspertidel 
täiendavalt läbi töötada võimalikud 
riskid seoses kiirlaevade liikumisest 
tekkivate lainete mõjudega ranniku-
alale ja veel üht-teist, millest annan 
teada siis, kui töö tehtud.

Ohtlikud ettevõtted
Alustan seda artiklisarja kõige tõ-
sisema teemaga, ehk riskidega, mis 
tulenevad ohtlikest ettevõtetest.

Viimsi valla territooriumil te-
gutseb 15 ohtlikku ettevõtet (vt 
lisatud tabelit): viis A-kategooria 
suurohuga ettevõtet, kolm B-ka-
tegooria suurohuga ettevõtet ja 11 
ohtlikku ettevõtet.

Järgnevalt on ära toodud ohtlike 
ettevõtete nimekiri ning ära mär-
gitud ohtliku kemikaali nimetus ja 
selle maksimaalne kogus ettevõt-
tes.

A-kategooria suurõnnetuse 
ohuga ettevõtted
1. DBT AS

Koorma 13, Haabneeme
 väetis 40 000 t
2. Eurodek Muuga Services AS

Lasti tee 16
Õli 1, 3, 6
Muuga sadam

 bensiin 15 000 t, 
toornafta 60 000 t

 diislikütus 20 000 t, 
masuut 215 000 t

3. Oiltanking Tallinn AS
Õli 7
Muuga sadam

 bensiin 53 148 m3, toornafta 53 
148 m3, diislikütus 53 148 m3

4. Pakterminal AS
Lasti tee 20, Muuga

 masuut 33 000 m3, lennukipet-
rool 27 500 m3, toornafta 81 000 
t, bensiin 30 000 t

5. AS Milstrand
Randvere tee 5, Viimsi

 bensiin 52 000 t, 
diislikütus 104 950 t

B-kategooria 
suurõnnetuse ohuga 
ettevõtted
1. Neste Eesti AS Muuga terminal

Lasti tee 18
Muuga sadam

 bensiin 31 600 t, 
diislikütus 13 000 t

2. Maardu Terminal AS
Lao 29
Muuga sadam

 bensiin 3745 t, diislikütus 8039 t, 
kütteõli 3335 t

3. NCC & PO AS
Lao 14
Muuga sadam

 bensiin 1280 t, diislikütus 6500 t, 
kütteõli 1100 t

Ohtlikud ettevõtted
1. OÜ Miiduranna Külmladu

Miiduranna sadam
 ammoniaak 40 t
2. AS Vichiunai Nordik

Rohuneeme tee 68,Viimsi
 ammoniaak 5 tonni
3. AS Statoil, tankla

Randvere tee 1, Viimsi
 bensiin, diislikütus
4. Naftaal AS, tankla

Muuli tee, Viimsi
 bensiin, diislikütus
5. AS Alexela, automaattankla

Randvere tee 9,Viimsi
 bensiin, diislikütus
6. AS Neste, automaattankla

Koorma tee 5, Maardu
 bensiin, diislikütus
7. Galvex Estonia OÜ
 hapnik, vesinik, sööbivad kemi-

kaalid

Teised ohtlikud ette-
võtted (hädaolukorraks 
valmisoleku seaduse 
§ �6 lõige �)
1. MGT AS Muuga Grain 

 Terminal
Maardu tee 57

 teravili 30 000 t
2. Refetra AS

Koorma 17
 kakaouba 2000 t
3. Stivis AS

Koorma 1
 süsi, saepuru
4. Woodserv AS

Koorma 2, Maardu
 puitmaterjalid

Valdav enamik Viimsi valla ohtli-
kest ettevõtetest paikneb Muuga ja 
Miiduranna sadama territooriumil. 
Nendest sadamastest väljaspool 
asub AS Vichiunai Nordik ja neli 
tanklat. Kõigi eelduste kohaselt 
lõpetab AS Vichiunai Nordik oma 
ohtliku tegevuse.

Ohtlike ettevõtete võimalike 
suurõnnetuste üldisteks põhjusteks 
võivad ekspertide hinnangul olla 
inimlik eksimus, tehniline rike, toot-
misprotsessi väljumine kontrolli alt, 
väline vääramatu jõud, lennuõnne-
tus või terroriakt. Konkreetsemateks 
võimalike suurõnnetuste ohtlikeks 
väljunditeks, mis võivad viia hä-
daolukorrani, on järgnevad: mahuti 
leektuli terminalis, vallitatud alas-
se väljavoolanud kütuse lombituli, 
suurtulekahju terminali raudteet-
sisternide tühjendamisestakaadil, 
plahvatus terminali raudteetsister-
nide tühjendamisestakaadil, plah-
vatus ja tulekahju tankeri laadimisel 
sadamas, kütuse merrevoolamisega 
kaasnev ulatuslik keskkonnareostus, 

ammooniumnitraat-väetise põleng 
või plahvatus hoidlas, ammoonium-
nitraat-väetise vaguni põleng või 
plahvatus tühjendamisestakaadil ja 
ammoniaagipilve väljapihkumine 
purunenud mahutist.

Muuga sadam
Muuga sadama hädaolukorra ohu-
ga suurõnnetuste väljundite ohu-
alade analüüs näitab, et terminalide 
kütusemahutite leek- ja lombituli 
otseselt Viimsi valla elanikke ei 
ohusta. Taoliste tulekahjude korral 
võib elanikkonda ärritada tulekah-
ju kohalt leviv suits.

Eksperdid järeldavad, et Muuga 
sadama terminalide kütusemahuti-
te leegitule keskmiselt ohtlikkuse 
alasse ei jää tänase päeva seisuga 
ühegi Viimsi valla asumi elamuid. 
Elanikele võib tekitada ebamuga-
vusi sündmuskohalt tuule suunas 
leviv ärritav ja mürgine suits.

Ulatusliku merereostuse korral 
Muuga või Miiduranna sadamas 
kaasneb tõenäoliselt väga ohtlik 
keskkonnasaaste Muuga või Tal-
linna lahes. Valla territooriumil 
reostatakse sel juhul suhteliselt 
kitsas valla rannaala, mida ei saa 
kasutada koristustööde lõpuni. Sel-
line reostus ei ohusta otseselt ela-
nikke, kuid võib takistada näiteks 
sadamate tegevust, kalapüüki ja 
tekitada ebamugavusi ( puhkamise 
võimatus mererannal).

Kuigi ei ole välistatud ebameel-
diva keskkonda saastava haisva 
gaasipilve pihkumine Muuga sada-
ma terminalidest, ei kaasne sellega 
otsest ohtu Viimsi valla elanikele. 
Muuga ja Miiduranna sadamas ei 
käidelda praegu kemikaale, mille 
õhku sattumise korral tekiks val-
laelanike elu ja tervist ohustava 
ohtliku kontsentratsiooniga mürgi-
ne gaasipilv.

Miiduranna sadam
Põhiline ohuallikas Miiduranna 
sadamas on täna veel ASi Milst-
rand kütuseterminal, mille kõige 
ohtlikum objekt on Muuli teest 
ainult kaitseseinaga eraldatud 
raudtee-estakaad. Sellel võib laadi-
misjärjekorda oodata üle 30 kerge 
kütusega täidetud raudteetsirterni. 
Estakaadi ohualas asub ASi Miidu-
ranna Külmladu ammoniaagima-
huti. Lisaks asub laadimisestakaa-
di üks osa otse ASi Naftaal tankla 
ohualas. Terminali maapealsed 
mahutid on palju ohutumad. Tähe-
lepanelik Viimsi Teataja lugeja aga 
teab, et AS Milstrand on otsustanud 
teha kütusetransiidiga lõpparve ja 
kujundada terminali territoorium 
äri- ja elukvartaliks, mis omakorda 
toob kaasa muudatused ka Miidu-
ranna sadamas.

Miiduranna sadama ohualasse 
jäävad Muuli teel liikuvad autod, 
ASi Naftaal tankla, ASi Miidu-
ranna Külmladu ammoniaagiladu, 
osa Viimsi asumi hoonetest ning 
iga päev ohualas liikuvad inime-
sed. Enne kui Miiduranna sada-
mat arendatakse reisi- või puhke-
otstarbeliseks ning kavandatakse 
elukeskkonda, tuleb ASi Miidu-
ranna Külmladu laohoone tegevus 
lõpetada ja ohukolle likvideerida. 
AS Miiduranna Külmladu ammo-
niaagimahuti purunemisel vabaneb 
ohtlikult mürgine gaasipilv, mille 
pihkumise tagajärjed sõltuvad tuu-

le suunast. Kõige ohtlikum on loo-
detuul kiirusega 1 m/s.

Tõenäoliselt kaasneb Miidu-
ranna sadamas ulatusliku mere-
reostuse korral väga ohtlik kesk-
konnasaaste Tallinna lahel. Viimsi 
valla territooriumil reostatakse sel 
juhul üsna kitsas rannaala, mida ei 
saa kasutada koristustööde lõpuni. 
Selline reostus ei ohusta otseselt 
elanikke, kuid võib takistada nen-
de teatud tegevust (nt kalapüüki) 
ja tekitada ebamugavusi (nt puhka-
mist mererannal).

Tänase teemakäsitluse 
kokkuvõtteks tuleb 
märkida järgnevat:
1. Viimsi valla elu- ja looduskesk-

konnale on kõige ohtlikum 
Muuga sadamas ammoonium-
nitraadi käitlemine (AS DBT). 
Ebasoodsate tegurite kokkusat-
tumisel võib toimuda ASi DBT 
ammooniumnitraadi hoidlas või 
vagunite tühjendamisestakaadil 
plahvatus, mille ohualadesse 
võivad jääda tõenäoliselt Tamm-
neeme, Randvere, Metsakasti ja 
Aigurimäe külade elanikud;

2. Suurtulekahjul Muuga sadamas 
ja suurõnnetuse tagajärgedel 
võivad olla ebasoodsate tegurite 
kokkulangemisel tervikuna ka-
tastroofilised tagajärjed (sada-
ma töötajate elu ja tervis, tähtsa-
te tegevusvaldkondade tegevuse 
katkemine, omanike vara hävi-
mine). Kui tulekahjuga Muuga 
sadamas ei kaasne ammoonium-
nitraadi plahvatust, siis Muuga 
sadama terminali kütusemahu-
tite leegitule keskmiselt ohtlik-
kuse alasse ei jää tänase päeva 
seisuga ühegi asumi elamuid. 
Elanikele võib tekitada ebamu-
gavusi sündmuskohalt leviv är-
ritav ja mürgine suits;

3. Ohtlikum on võimalik suurtule-
kahju Miiduranna sadamas, sest 
soojuskiirguse ohualasse võivad 
jääda ebasoodsate tegurite kok-
kulangemisel AS Naftaal tankla, 
ASi Miiduranna Külmladu am-
moniaagimahuti ja Viimsi asu-
mi elamud ning seal iga päev 
liikuvad inimesed;

4. Ulatusliku merereostuse korral 
Muuga või Miiduranna sadamas 
kaasneb tõenäoliselt väga oht-
lik keskkonnasaaste Muuga või 
Tallinna lahes. Viimsi valla ter-
ritooriumil reostatakse sel juhul 
üsna kitsas rannaala, mida ei saa 
koristustööde lõpuni kasutada. 
Selline reostus ei ohusta otse-
selt elanikke, kuid võib näiteks 
sadamate tegevust, kalapüüki ja 
tekitada ebamugavusi (nt puh-
kamise võimatust mererannal);

5. Kuigi ei ole välistatud ebameel-
diva keskkonda saastava haisva 
gaasipilve levimine Muuga sa-
dama terminalidest, ei kaasne 
selliste pihkumistega otsest ohtu 
elanikele. Muuga ja Miiduranna 
sadamas ei käidelda paregu ke-
mikaale, mille õhku sattumise 
korral tekkiks Viimsi valla asu-
mite elanike elu ja tervist ohus-
tava ohtliku kontsentratsiooniga 
mürgine gaasipilv.

Urmas Arumäe
vallavanem
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Head huvi- ja sporditegevuste 
juhendajad ja lapsevanemad!

30. augustil 2007 algusega kell 12.00 korraldab Viimsi Kool SUURE 

KOOLILAADA, mille raames toimub infolaat, kuhu ootame Viimsi valla 

spordiklubide, huvi- ja spordiringide, huvikoolide, treeningrühmade ja 

teiste noorte vaba aja sisustajate esindusi jagama infot oma tegevuse 

kohta, ja sügislaat, kus on võimalik osta-müüa-vahetada kooliga 

seonduvaid esemeid (koolivorm, riided, koolikotid, spordivahendid, 

bürootarbed vms). 

Eelregistreerimine:

Merit Eskel (infolaat), tel 623 5114, merit@viimsi.edu.ee

Kairi Lehtpuu (sügislaat), tel 524 2988, kairi.lehtpuu@viimsi.edu.ee

Registreerumiseks infolaadale märkida huviringi-spordiklubi nimi ning 

juhendaja-treeneri kontaktandmed (telefoninumber ja e-postiaadress). 

Soovitused infolaadal osalejatele:

• boks võiks olla illustreeritud või mõnel muul moel ligitõmbav

• huvilistele kaasa antav infovoldik olgu atraktiivne, vähese laustekstiga

• enese veelgi paremaks reklaamimiseks on võimalus üles astuda laval, 

vastav sooviavaldus tuleb esitada registreerimise ajal.

Kohtumiseni 30. augustil Viimsi koolis!

Merit Eskel
Viimsi kooli noortejuht

Viimsi Kool
kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:

matemaatika õpetaja
pikapäevarühma kasvataja

Edukal kandidaadil on:

pedagoogiline kõrgharidus
väga hea suhtlusoskus
meeskonnatöö oskus

arvutioskus

Konkursist osavõtuks esitada:

avaldus
elulookirjeldus

haridust tõendava dokumendi koopia

Dokumendid saata hiljemalt 31.08 e-postile 
kadri@viimsi.edu.ee või aadressile Randvere tee 8, 74001 

Haabneeme, Harjumaa. Info telefonil 623 5107.

Püünsi 
 põhikool

vajab

poiste 
 tööõpetuse 

õpetajat
ja

koristajat
Avaldus, CV ja hari-

dust tõendavate doku-
mentide koopiad saata 

aadressile Kooli tee 
33, Püünsi küla, 74001 
Harjumaa või e-postile 
birgit@pyynsi.edu.ee.

�4.08.–07.09.�007 kl 8.�0-
17.00 (E kl 18 ja R kl 16) toimub 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 

alljärgnevate detailplaneeringute 
avalik väljapanek:

1. Prangli saar, Lääneotsa küla, Laululahe maaüksus. Planeeritava ala 
suurus on ca 0,13 ha ja piirneb Uuetoa ja Mäe kinnistutega. Planee-
ringuga muudetakse üldplaneeringujärgne maakasutus maatulun-
dusmaast elamumaaks ning määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu 
ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 7 
m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 150 m2.

2. Randvere küla, Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 
9a, Pärli tee 11a, Pärli tee 3a, Koralli tee 3a. Planeeritava ala suurus 
on ca 0,9 ha ja piirneb Muuga teega ning Merisiiliku tee 7, Pärli 
tee 5, Pärli tee 7, Pärli tee 9, Pärli tee 11, Pärli tee 3, Koralli tee 3 
kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on nelja üksikelamu-
krundi ja ühe ärimaa sihtotstarbega krundi moodustamine, ehitus-
õiguse määramine üksikelamute ehitamiseks ning Muuga tee kurvi 
õgvendus. Üksikelamute suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 
m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 300 m2. Üksikelamukrun-
tide suurused on vahemikus 1206–1368 m2.

3. Rohuneeme küla, Kalmistu tee 2. Planeeritava ala suurus on ca 0,76 
ha ja piirneb Rohuneeme teega ning Rohuneeme tee 150, Kalmistu 
tee 4, Otti-VI kinnistutega. Planeeringu koostamise eesmärk on kin-
nistu jagamine neljaks üksikelamukrundiks ning ehitusõiguse mää-
ramine üksikelamute ehitamiseks. Üksikelamute suurim lubatud 
kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 
250 m2. Üksikelamukruntide suurused on vahemikus 1206–2426 
m2.

Maa- ja planeerimisamet

Viimsi valla lasteaiad ja koolid val-
mistuvad uueks õppeaastaks. Sel 
suvel tehti lasteaedades ja kooli-
des ulatuslikult remonte.

MLAs Viimsi Lasteaiad tehti remon-
ti 652 220 krooni ulatuses. Piilupesa 
lasteaia hoones remonditi III rühma 
ruumid, parandati katust, vahetati 
esiuks ning tehti muid väiksemaid re-
monditöid. Leppneemes asuvas majas 
ehitati uus aed ja õlitati puitpõrandad. 
Pargi lasteaias paigaldati kolmes rüh-
mas mürasummutusmatid ja õlitati 
puitpõrandaid.

Prangli põhikoolis remonditi õpe-
tajate maja katus ja köögipõrand, 
duši- ja tualettruumides tehti kapitaal-
remont, pandi uued aknad ja uksed, 
paigaldati kõnniteekivid ning vahetati 
välja koolimaja aed ja väravad.

Viimsi koolis kulus remondiks 226 
000 krooni. Selle eest laiendati garde-
roobe ja paigaldati radiaatorikatted. 
Lisaks osteti kaks 1. klassi mööbli-
komplekti. Garantiitööde käigus va-
hetati välja spordikompleksi ja aat-
riumi uksed, remonditi võimla katus 
ning lihviti ja lakiti põrandaid. Aat-
riumi klaaskatust tihendati, reguleeriti 
aknaid ning parandati ja lihviti aula 
põrand. Puhastusfirma tegi lepingu-
järgsed tööd, vahetati linoleum, õlitati 
puitpõrandad ja pesti aknad.

Püünsi põhikoolis kulus remondiks  
3,4 miljonit krooni. Uuendati kooli 
fassaadi, remonditi klassiruume: va-
hetati uksed, tahvlid ja tahvlivalgus-
tid. Moodsa sisustuse sai arvutiklass.

Viimasel ajal on ajakirjanduses 
palju räägitud õpetajate puudusest. 
Rõõm on tõdeda, et Püünsi põhikoo-
lis on kõik õpetajakohad täidetud ning 
paljud annavad korraga mitut ainet. 
Uuel õppeaastal hakkab Püünsi põhi-
kool kehalise kasvatuse tundides õpe-
tama tennisemängu.

Ka Viimsi koolis on valdav osa 
õpetajakohtadest täidetud. Praegu 
käib lisakonkurss, kus kool otsib ma-
temaatika õpetajat ja pikapäevarühma 
kasvatajat.

Prangli põhikool ei ole käesolevaks 
hetkeks kõiki õpetajate ametikoh-
ti suutnud täita, kuid konkurss käib: 
kokku leiab tööd seitse õpetajat.

Kui koolides on enamik kohtadest 
täidetud, siis Viimsi lasteaias jätkub 
konkurss õpetajate ja kasvatajate leid-
miseks. Piilupesa lasteaias on perso-
nal valdavalt komplekteeritud, täitma-
ta on logopeedi, Pargi lasteaias maja-
perenaise ja ühe õpetaja ametikoht. 
Püünsi lastead ootab tööle tugiisikut 
erivajadusega lapsele. Leppneeme 
lasteaial on komplekteerimata maja-
perenaise ametikoht. Uues vastavatud 
Randvere lasteaias on komplekteeri-
mata mõned õpetajakohad.

Loodame, et septembri alguseks 
saavad kõik kohad täidetud ja õppetöö 
saab kenasti alata nii lasteaedades kui 
ka koolides.

Kooliaasta algus:
Viimsi koolis
• 1. ja 12. klasside aktus toimub lau-

päeval, 1. septembril kell 12.
• 2.-11. klasside kooliaasta avaaktu-

sed toimuvad esmaspäeval, 3. sep-
tembril.

• 2.–3. klassid kell 9
• 4.–6. klassid kell 10.30
• 4.–6. klassid kell 12
• 10.–11. klassid kell 13

Püünsi Põhikoolis
• 1. ja 9. klasside aktus toimub lau-

päeval, 1.septembril kell 12.

Prangli põhikoolis 1. klassi astujaid ei 
ole.

Viimsi vallavalitsus soovib kõikidele 
lastele, noortele, õpetajatele ja laste-
vanematele ilusat kooliaasta algust!

Endel Lepik
abivallavanem

Viimsi lasteaiad ja koolid on 
järgmiseks õppeaastaks valmis

Abivallavanem Endel Lepik ja Püünsi põhikooli direktor Birgit 
Tammjõe-Tulp hindasid tööde senist kulgemist heaks ja 
plaanipäraseks.



4 �5. august �007

Meenutusi Randvere küla 
610. aastapäeva tähistamisest
Juunikuu Viimsi Teatajas oli 
sellest tähtpäevast põgusalt 
juttu. Seekord siis veidi 
lähemalt.

Randvere küla aastapäeva pi-
duliku tähistamise otsus tekkis 
külaseltsil juba eelmise aasta sü-
gisel ja sellest ajast algasid ka et-
tevalmistused. Meie üritust toe-
tasid Harju maavalitsus kohaliku 
omaalgatuse programmi raames, 
Viimsi vallavalitsus, samuti 
MTÜ Rannakivi Majaühistu ja 
MTÜ Aiaotsa Aiandusühing, 
Randvere külaseltsi liikmed ja 
ka teised külaelanikud. Rand-
vere külaseltsi suur tänu kõigile 
meie algatuse toetajatele!

Suurürituse kulminatsioo-
ni kavandamisel arvestasime 
Randvere keskuse eeldatavat 
valmimise aega ja nii õnnestus-
ki 17. juunil pidulik aastapäe-
vaüritus seal korraldada. Kui 
seni tuli koosolekuid pidada kas 
vabas looduses või Randvere 
kirikus, siis nüüd on Randvere 
keskuses koht sellisteks ettevõt-
misteks ja  kultuuriüritusteks 
(näitusteks, kontsertideks, koh-
tumisteks, võistlusteks jms) ja 
me ei ole enam sõltuvad ilmas-
tikutingimustest.

Küla sai oma lipu ja vapi
Üks mahukaim ettevalmistus-
töö oli sümboolika – vapi ja lipu 
– kavandamine, variantide valik 
ja lõpuks nende valmistami-

gunemise ajaks saabus kohale 
ka Kaitseliidu Tallinna maleva 
puhkpilliorkester, kelle marsi-
helide saatel sammus üle 300 
inimese Randvere kiriku juu-
rest Kirikaia teelt Randvere 
keskuse juurde Kibuvitsa teel. 
Keskuse ees õnnistas Viimsi 
Püha Jaakobi koguduse diakon 
Erkki Juhandi sisse uhiuued 
küla, perearsti ja lasteaia lipud.

Seejärel pöördus tervitussõ-
navõtuga kokkutulnute poole 
riigikogu aseesimees Jüri Ratas, 
kes muu hulgas rõhutas, et küla 
ajaloo, minevikusündmuste 
meenutamine ja meie esivane-
mate traditsioonide ja tavade 
taaselustamine on tähtis noorte 
kasvatamisel, nende kaasami-
sel vabatahtlikku ühistegevusse 
oma kodukoha elukeskkonna 
parandamiseks ja kohaliku kü-
laelu edendamiseks. Ratas lisas, 
et sellised üritused on omamoo-
di katseks siinsete põliselanike 
ja uusasunike, samuti vanade 
ja noorte integreerumisel ühis-
te huvidega külakogukonnaks, 
kus ei domineeri mitte niivõrd 
mõiste “minu-sinu”, vaid hoo-
pis “meie”. Mida üksmeelse-
mad, tervemad ja elujõulise-
mad on külakogukonnad, seda 
edukamad on ka vallad ja kogu 
Eestimaa, märkis ta.

Asespiiker teatas soovist 
jäädvustada see päev pärna-
puu istutamisega peatselt ava-
tava lasteaia territooriumile 
ning avaldas lootust, et selles 

Edasi andis Randvere küla-
seltsi juhatuse esimees Rand-
vere lasteaiale kingitused: 
10 tõukeratast ning Randve-
re laualipu. Viimase said ka 
Viimsi päevakeskuse Randvere 
filiaal ja perearst. Sellega auta-
sustati ka elanikke, kes oma te-
gevusega on märkimisväärselt 
kaasa aidanud siinsete aiandus- 
ja suvilaühistute, seega ka küla 
arengule. Laualipu omanikuks 
said Bruno Troska, Viktor Kull 
ja Helje Maar, samuti vabakut-
seline kunstnik Endel Saare-
puu. Vimplit väärisid ühistute 
juhatuste liikmed Agu Koppa, 
Rain Nuka, Marek Pakkin, Jüri 
Tõnts ja Lembit Allingu.

Eraldi tõsteti esile ja kingiti 
lipp neile, kes oma töö ja te-
gevusega on Eesti ja seega ka 
Randvere küla maailmamas-
taabis tuntuks teinud: olümpia-
võitja ja orienteerumisspordi 
innukas harrastaja ning pro-
pageerija Jüri Tarmak, maali-
kunstnik Viive Sterpu ja mullu 
rahvusvaheliselt parimaks ra-
handusministriks tunnistatud 
Aivar Sõerd.

Edasi kuulasid kokkutulnud 
Enna Sirkeli ja Külvi Kuuski 
ettekandeid Randvere küla ja 
kooli ajaloost, samuti edasisest 
arengust Enno Selirandi esitu-
ses. Järgnes Tallinna inglise kol-
ledži segaansambel Margot Pe-
tersoni juhatusel. Kontserdiga 

samal ajal lõppes ka orienteeru-
misvõistlus, millest võttis teiste 
hulgas osa ka olümpiavõitja Jüri 
Tarmak. Võitjatele anti autasuks 
samuti küla vimplid.

Sellega oli kogu ürituse 
programm ammendatud ja 
päevgi ühes vihmasajuga õh-
tusse jõudnud. Kõigile osa-
võtjatele kingiti mälestuseks 
värske Randvere Külalehe eri-
number. Jääb üle siiralt tänada 
neid, kes Randvere küla 610. 
aastapäeva tähistamisel nõu 
või jõuga kaasa aitasid.

Madis Kaasik
Randvere külaseltsi juhatuse esimees

ne. Teine suurem ülesanne oli 
Randvere Külalehe erinumber: 
autorite ja fotograafide leidmine 
ja väljaandmise korraldamine.

Kuna kõiges selles puudusid 
meil pisemadki kogemused, siis 
tuli mitu korda rohkem aega 
kulutada ja vaeva näha. Kuid 
valmis said õigel ajal mõlemad 
ja eks külaelanikud otsustavad 
nende sobivuse ja sisu üle. Iga-
tahes seni ei ole negatiivseid 
arvamusi kuulda olnud.

Omaette suur probleem oli 
koostada ja ellu viia 17. juu-
ni päevakava, kuid ka see sai 
vaatamata ebasoodsale ilmale 
– sadas uduvihma – täies ma-
hus tehtud. Niisiis, rahva ko-

lasteaias oleksid kasvatustöös 
au sees kristlikud ja inimli-
kud väärtused, et lastele maast 
madalast õpetataks armastust 
looduse, eriti aga aukartust ja 
austust kogu elava vastu.

Puude istutamine
Edasi istutatigi tähtpäevapuid. 
Tulevastele põlvedele jäävad 
sündmust meenutama riigikogu 
aseesimehe kingitus harilik pär-
napuu, külaseltsi hariliku vahtra 
värviline vorm ja noorte harili-
ku tamme püramiidjas vorm.

Puude istutamine vormistati 
tunnistuste allkirjastamisega, 
mis anti hoiule lasteaia juhata-
jale. Loodetavasti panime sel-

lega aluse traditsioonile, mida 
võiksid igal kevadel jätkata las-
teaiast kooli siirduvad lapsed.

Nüüd avanes külaelanikel 
ja külalistel võimalus tutvuda 
vastvalminud Randvere kes-
kuse ruumidega, mida esitlesid 
Viimsi päevakeskuse juhatuse 
esinaine Viiu Nurmela, MLA 
Viisi Lasteaiad juhataja Aina 
Alunurm ja Randvere perearst 
Kati Paal. Samal ajal oli laste-
aia ruumides kohad sisse võt-
nud Kaitseliidu Tallinna male-
va puhkpilliorkester, kes andis 
kokkutulnutele sisuka ja meel-
diva kontserdi. Järgnes päeva-
kohane tervitussõna Viimsi abi-
vallavanemalt Endel Lepikult.

Külarahvas uues keskuses.

Jüri Ratas istutas pärnapuu.

Rongkäik.
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Lühike ülevaade Viimsi vallas 
toimunud sündmuste kohta 
viimase kuu jooksul

• Ööl vastu 31. juulit murti Viire teel 
Tammneeme külas sisse garaaži, kust 
varastati neli autokummi Brigenstone 
225 155 R18 valuvelgedega, 
muruniiduk ja -trimmer.

• Ööl vastu 1. augustit tungisid vargad 
Randvere külas Roosimäe teel lahtise 
akna kaudu suvilasse ning sel ajal 
kui pererahvas magas, varastati 
mobiiltelefon Samsung X450, rahakott 
ja muud väärtuslikud asjad.

• Ööl vastu 6. augustit varastati Kaluri tee 
majade nr 5 ja 6 vahel sõiduautolt Audi 
A3 neli valuvelge koos kummidega.

• Ööl vastu 7. augustit viisid vargad 
Lubja külas Uus-Pärtle teelt ühe maja 
terrassilt aiamööbli (neli tooli ja laud).

• Ajavahemikul 11.–13. august murti 
Laiakülas Pärnamäe teel sisse kuuri, 
kust viidi ära muruniiduk.

• Palun vallaelanikke, kellel on vähegi 
infot või viidet nende sündmuste 
kohta, võtta ühendust kohaliku 
konstaabliga tel 606 6835 või meilida 
jelena.vimberg@pohja.pol.ee, irina.
aleksandrova@pohja.pol.ee.

• 9. augustil kell 14.02 juhtus 
liiklusõnnetus Viimsi alevikus Nelgi 
tee 1, kus Aiandi tee poole liikunud 
sõiduauto Mitsbishi Coltile, mida juhtis 
kaine ja juhtimisõiguseta 20aastane 
Mihkel, sõitis Nelgi tee 1 maja 
juurdesõiduteelt paremalt otsa roller 
Yamaha, mida juhtis 14aastane Rustam. 
Rollerijuht sai vigastada ja kiirabi viis ta 
haiglasse.

• Sellega tuletan lastevanematele 
meelde, rolleritega sõitvad lapsed 
on kohustatud tundma sõiduvõtteid 
ja liikluseeskirju. 14–15aastastel 
mopeedijuhtidel väljaspool õuealal 
olema kaasas sõiduõiguse kohta vastav 
tunnistus. Ka autojuhi üldkohustuste 
hulka kuulub tähelepanelikkus teel 
ja teeservas seisvate või liikuvate 
vähekaitstud liiklejate suhtes.

• Mitmel korral liiklusjärelevalve ajal 
takistasid Viimsi valla konstaablid 
kiirendusvõistluse toimumist Lubja 
külas. Selleks, et ka edaspidi saaksime 
operatiivselt reageerida, palume 
streetrace’erite kogunemistest kohe 
informeerida politseid nr 110.

• Ajavahemikul 31. juuli kuni 14. august 
registreeris politsei Viimsi vallas 50 
liikluseeskirjade rikkumist, nendest 41 
kiiruseületajat ja kaks joobest juhti.

• Pärast pikka suvevaheaega naasevad 
lapsed maalt ja lastelaagritest. Kuna 
liiklus hakkab enne kooli algust 
tihenema, siis tuleks vanematel 
liiklemise reeglid lastele uuesti meelde 
tuletada.

Jelena Vimberg
vanemkonstaabel

Koguneme �. septembril kl 15 kunstikoolis, 
Madise tee �

• 7- kuni 11aastased eelkursusele

• 11- kuni 15aastased põhikursusele

• 15aastased ja vanemad ning täiskasvanud lisakursusele

• 4- kuni 6aastastele avame kunstigrupi

Uute õpilaste vastuvõtt!

Info ja registreerimine kunstikoolis.
tel 606 6914, 501 0472

e-post viimsiart@dako.edu.ee
www.viimsiart.edu.ee

Viimsi kunstikool

POLITSEI

Tänavune rukkimaarjapäev, 15. 
august oli Viimsi naabrivalve 
liikumisele juubelihõnguline. Ni-
melt sõlmisid Viimsi abivallava-
nem Jan Trei, Ida politseiosakon-
na komissar Tarvo Ingerainen, 
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht 
Tiina Ristmäe ja Pärnamäe naab-
rivalve sektori vanem Jaana Lõh-
mus naabrivalve lepingu, mis on 
Viimsi vallas arvult kümnes. See 
tähistas ka Harjumaa naabrival-
ve liikumise 75. sektori loomist.

Pärnamäe sektori vanema Jaana 
Lõhmuse sõnul tekkis huvi naab-
rivalve vastu juba eelmisel aastal 
ning siis võeti ühendust projekti-
juht Erik Niinemaaga, kes tutvus-
tas kohapeal põhimõtteid ja andis 
organiseerimisnõu.

Kuivõrd tegemist oli uue elamu-
piirkonnaga Väike-Kaare ja Kesk-
Kaare teel ning ehitus veel pooleli, 
siis võttis plaani elluviimine aega. 
Praeguseks on elanikud end uutes-
se kodudesse sisse seadnud ning 
moodustanud Pärnamäe sektori.

Naabrivalve eesmärk on enne-
tada kuritegevust ja selle nimel 
saavad kodukoha turvalisusest 
hoolivad elanikud teha aktiivset 
koostööd nii kohaliku politsei kui 
ka vallaametnikega. Uute sektorite 
moodustamisele on oodatud kõik 
huvilised.

Lisainformatsiooni saab Harju-
maa projektijuht Erik Niinemaalt 
telefonil 527 6965 ning e-posti teel 
erik@naabrivalve.ee, samuti kodu-
lehelt www.naabrivalve.ee.

VT

Viimsis moodustati kümnes 
naabrivalve sektor

SL Õhtulehe Rahvajooks tekitab 
liikluspiiranguid

23. septembril toimub järjekordne, seekord 25. SL Õhtulehe 

Rahvajooks, mida tänavu korraldab MTÜ Stamina Spordiklubi. 

Tänavuse jooksu maratonitrass kulgeb ka Viimsi valla teedel. 

Seetõttu soovime inimesi varakult teavitada sellel päeval 

toimuvast.

Jooksutrass kulgeb valla teedel järgnevalt: Pärnamäe tee 

– Lubja tee, ületatakse Randvere tee ning joostakse mööda 

rattateed kuni Ranna teeni. Mõningad piirangud tulevad kogu 

trassi ulatuses ning sellepärast on meil palve, et inimesed 

suhtuksid sel päeval ajavahemikus kl 10–16 liikluspiirangutesse 

mõistvalt. Soovitav on oma tegemised, mis nõuavad autot, 

planeerida teisele päevale või kellaajale.

Täpsema info avaldame järgmises Viimsi Teatajas ning samuti 

teabetahvlitel 10 päeva enne võistluse algust.

Rein Valdmaa
ürituse koordinaator
tel 518 9528
e-post rein@stamina.ee

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe.
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Jalgrattal kesklinnast Viimsisse tööle
Minu suvepuhkus lõppes rat-
tamatkaga Ahvenamaale. 
Tagasi tulles ei tahtnud ma 
enam loobuda igapäevasest 
rattasõidust. Nähes Tallin-
na rahutut liiklust ja mit-
mel pool teeremonti ning 
mitte igatsedes rahvast täis 
ning palavat ühistransporti, 
otsustasin – muidugi neid 
ilusaid suviseid ilmu arves-
tades – hakata tööl käima 
jalgrattaga.

Oma igapäevast sõitu alustan 
kesklinnast Väike-Ameerika 
tänavalt kell 8, et kella 9ks 
Viimsisse tööle jõuda.

Kesklinnas sõidan üle Tõ-
nismäe ning sealt edasi mööda 
Toompuiesteed ja Rannamäe 
teed  sadamani välja. Kui olen 
sadamast möödas, siis keeran 
pärast Ahtri ja Tuukri tänavat 
Nafta tänavale. Sealt lähen 
mööda Bensiini tänavat kuni 
Russalkani välja.

Marsruudi valik kesklinnast 
Russalkani ei olnudki lihtne 
nii mitme variandi juures. Aga 
parimaks osutus sõit just Balti 
jaama kaudu.

Kesklinnast Viimsisse on 
umbes 15 kilomeetrit, edasi-
tagasi seega 30 kilomeetrit. 
See on üsna mõnus distants, 
mida ühel päeval läbida. 
Keskmiselt võtab kõik aega 
40 minutit, aga vahel ka 30 
minutit. Viimast juhtub mui-
dugi harva, sest aeg-ajalt tulen 
jalgrattalt maha, et sõiduteed 
ületada. Sõidan peamiselt rat-
ta-, aga vahel ka kõnniteedel. 
Rattateed on üldiselt heas kor-
ras. Vähemalt sel marsruudil, 
mida mööda mina iga päev 
sõidan.

Eks väiksemaid ohtusid 
kohtab ka siin: hajameelsed 

Mõned soovitused neile, kes 
tahaksid ka minu kombel 
jalgrattaga tööl käia.
1. Kasuta jalgrattateid.

2. Turvalisuse mõttes kanna kiivrit.

3. Seljakotti ära parem võta. Pane asjad pakiraamile 
või muretse mõni lihtsam rattakott.

4. Joogipudel kulub alati ära.

5. Ole sõites tähelepanelik.

6. Katseta mitut marsruuti ja siis vali sobivaim. 
Esimene ei pruugi alati kõige otsem tee olla.

7. Hoidu suure liiklusega piirkondadest: nii saab 
pingevabamalt sõita.

et vajaduse korral saaksin ikka 
peatuda.

Autojuhid on 
üldiselt viisakad
Hiljuti juhtusin nägema ühte 
väiksemat kokkupõrget, kus 
kaubik sõitis ratturile otsa. Õn-
neks keegi viga ei saanud. Ka 
jalgratas jäi terveks ning autol 
olid vist mõned kriimud. Õn-
netus juhtus kohas, kus rattatee 
ristus kitsa kõrvalteega ning 
nurga tagant tulev rattur jäi au-
tojuhile märkamatuks.

Siiski ka hea nähtavuse 
korral ei märka autojuhid alati 
rattureid. Nad sõidavad mõni-
kord mullegi nii külje alla, et 
väikese vääratuse korral oleks 
õnnetus kohe käes.

Muidugi tasub meeles pi-
dada, et ülekäigurajal tuleks 
ikka sadulast maha tulla ja tee 
ületada ratas käe kõrval, siis 
üldjuhul sõidukid ka peatuvad 
ülekäiguraja ees.

Seniste kogemuste põhjal 
võiks öelda, et autojuhid on 
pigem ikkagi viisakad, tähe-
lepanelikud ja sõbralikud, kes 
meelsasti teed annavad.

Hommikuti on 
rahulikum sõita
Hommikul on jalgrattaga tun-
duvalt rahulikum sõita kui 
õhtul. Siis on vähem nii jala-
käijaid kui ka rattureid. Pärast 
lõunat on ilusate ilmadega jalu-
tajaid ja sõitjaid päris palju just 
Pirita teel. Seal on küll eralda-
tud teepooled, kuid jalakäijad 
sellest suurt kinni ei pea. Muud 

 Mairi saabub hommikul muuseumisse.

 Hea tuju terveks päevaks.

probleemi sellest siiski peale 
ajakaotuse pole.

Vihmaste ilmadega on rahu-
likum sõita, sest jalutajaid on 
vähem või pole üldse. Ratturit 
üldiselt vihm ei sega, muidugi 
peab olema korralik vihmava-
rustus: kapuutsiga kilejope.

Vastutuulega on pisut ras-
kem, siis tuleb sama kiiruse 
säilitamiseks rohkem jõudu 
rakendada. Keskmine kiirus on 
minul päeviti erinev, aga kesk-
miselt tuleb 20–25 kilomeetrit 
tunnis.

Kui bussis võib ikka sageli 
näha tülpinuid näoilmeid, siis 
nüüd näen pigem rõõmsaid 
inimesi. Mõni jalgrattur ise-
gi naeratab mulle, just nagu 
öeldes: näe, sina ka rattal, on 
ju mõnus tunne? Ja tuleb tun-
nistada, et on küll. Kui vaatad 
pikale veninud autoridu ja 
pungil täis bussi, siis tunned, 
et midagi paremat kui rattal 
omas rütmis kulgemine, ei 
saagi olla.

Arvan, et tõelist ratturit ei 
hirmuta ka jahedamad ilmad. 
Suure palavaga ongi raskem 
sõita: lihtsal kuumened üle. 
Igatahes soovitan hüpata rat-
tale ja minna sinna, kuhu süda 
kutsub, ja miks mitte ka tööle. 
Minu päevad on meeldivalt 
sportlikud ja positiivsed ning 
ega see teistelegi märkamata 
jää.

Mairi Laanetu
Eesti sõjamuuseumi ekspositsiooni 
osakonna juhataja

 Grafiti Pirita jalgrattateel Russalka lähedal.

jalakäijad, kes ei suuda otsus-
tada kummale teeservale hoida 
ja kiiresti lähenev jalgrattas 
jätab mõtlemisaega üsna vähe. 
Otsa ei taha ju kellelegi sõita, 
eks siis valin vastava kiiruse, 
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Oriendi essentside tseremoonia Viimsi SPAs
Viimsi Teataja külastab Spa Beauty ilukeskust kuumal suve-
päeval. Hotelliesine on rahulik, vaid mõned üksikud külasta-
jad naudivad purskkaevuäärset jahedust ja mõnusat briisi, 
mis istujate palgeid paitab. Läheme proovima idamaist ke-
hahooldust, mida pakub eksklusiivne ilusalong Viimsi SPAs.

Palava päikese käest häma-
rasse massaažituppa astudes 
on tunne, et aeg peatub. Ida-
maist meeleolu loob muusika 
ja küünlavalgus. Massöör Anu 
Õige soovitab proovida lõõ-
gastavat Aasia kehahooldust, 
kus kasutatakse India massaa-
ži võtteid. „Oriendi essentside 
tseremooniaks nimetatud keha-
hooldus on eelkõige ergutava, 
toniseeriva ja niisutava toime-
ga, mida on vahelduseks põnev 
lubada,” sõnab massöör Anu. 
„Oriendi kehahoolduse puhul 
on huvitav see, et paljud klien-
did on seda edasi soovitanud 
ning väga paljud on veel kordi 
tagasi tulnud.”

Sean end soojal massaaži-
laual mõnusalt sisse. Protse-
duur algab n-ö kliendi tutvu-

misega, et paremini massaaži 
sisse elada ja rahuneda. Kehale 
laotatakse soe käterätik, läbi 
mille teeb massöör vaikse mas-
saaži seljale, kätele ja jalgade-
le. Muusikast ja heast aroomist 
tulenev mõnutunne on uinutav.

Edasi kooritakse kogu keha 
aromaatse ingveri, muskaadi 
ja mõru apelsini seguga. Peas 
vilksatab mõte, et suvise päevi-
tamise järel vajab keha vanast 
narmendavast nahast vabane-
miseks just sellist põhjalikku 
koorimist. Pärast modelleeri-
vate liigutustega tehtud koori-
misrituaali tuleb nahale jäänu 
duši all maha pesta. Peale vaa-
dates oleks keha nagu kohvipu-
ruga kaetud, kuid tegelikkuses 
osutuvad need muskaatpähkli 
tükikesteks.

Ees ootab protseduuri mõ-
nusaim osa: oriendimassaaž 
soojade aroomipakikestega. 
Shia-võid ja maisi sisaldav õli 
on üliniisutav, massööri pro-
fessionaalsed käed leiavad ke-
halt üles igapäevaelu kiirusest 
tulenevad stressipunktikesed. 
Milline õndsus!

Kehahooldus lõpeb lõõgas-
tumistoas, kus lamamistoolis 
tassikest kuuma marjateed 
nautides saab rahulikult ida-
maisest miljööst reaalsusse 
astuda. Hotelliuksest väljudes 
kinnitan endale, et sombuses 
sügises ei ole parimat kingitust 

oma kehale kui tunnike oriendi 
essentside tseremooniat.

Ilukeskus Spa Beauty pa-
kub vanni-, keha-, näo-, käte-, 
jalgade-, aparaadihooldust. Sa-
muti erihooldust näole, depi-
latsiooni ning muid lisateenu-
seid. Spetsiaalsed protseduurid 
on välja töötatud ka meestele. 

Kokku on ilukeskuses üle 50 
liigi hoolduseid.

Keskus on avatud E–L 
8.30–19.30, P 8.30–16.30. Info 
ja registreerimine telefonil 606 
1022; beauty@viimsispa.ee.

Anu Adra-Entsik

Oriendi essentside tseremoonia on ergutava, niisutava ja toniseeriva toimega.

Lõõgastus pärast iluprotseduure.

Suure osa spaa klientidest 
moodustavad hotellikülali-
sed Soomest, Rootsist ja ka 
Eestist, kuid kompleks on 
avatud ka Viimsi valla elani-
kele. Spaa on mitmekülgne 
spordi- ja puhkekeskus, kus 
meelepärase tegevuse leiab 
iga pereliige.

saunade kasutust, lõunasööki 
ja lõõgastavaid hooldusi, mis 
kindlustavad õhtuks täielikult 
puhanud enesetunde. Päev 
spaas on hooliv kingitus nii en-
dale kui ka lähedastele.

SPA Beauty ilukeskus pakub 
palju hooldusi, endale sobiva 
leidmiseks tasub nõu küsida 
kosmeetikult. Kui olete otsus-
tanud ilumaailmale rohkem 
aega pühendada, siis soovitan 
tutvuda meie kodulehel (www.
viimsispa.ee) ilupaketiga, mis 
sisaldab nelja hooldust soodus-
hinnaga. See on suurepärane 
sünnipäeva- või jõulukingitus 
igale naisele. Meilt saate kin-
kekaardi, mille alusel saab ise 
sobivad ajad broneerida.

Neile, kel on eesmärk kaalu 
langetada ja figuuri parandada, 
soovitaksin kasutada kombi-
neeritult nii spordi- kui ka ilu-
osakonna teenuseid. Regulaa-
rne treening, infrapunasaun ja 
salendavad kehahooldused on 
parim trimmimisretsept. Prog-
rammi koostamiseks soovita-
me pöörduda meie ilukeskuse 
konsultandi poole, kes aitab 
luua hoolduspaketi just teie va-
jadusi arvestades.

Päike ja meri on sooja suve-
ga mõjunud turgutavalt kogu 

organismile, kuid samas vajab 
päevitunud näonahk hoolitsust, 
et taastada niiskustase ja värske 

jume. Kuna sobiva näohooldu-
se valik võib tunduda keeruline, 
siis soovitame lihtsalt aeg bro-

neerida ja kosmeetik selgitab 
juba kohapeal, millist hooldust 
teie nahk vajab ja mida võiksite 

ise iga päev oma ilu heaks teha. 
Tooted koduseks kasutamiseks 
on müügil kohapeal.

Vabaajakeskuses on jõusaal, 
mitmed rühmatreeningud, uju-
da saab 25meetrises basseinis 
ning lastele on eraldi bassein. 
Lisaks mullivann ning saunad.

Tervisekeskus aga pakub 
lõõgastavaid massaaže ja mit-
meid taastusraviprotseduure. 
Kui olete otsustanud argielust 
täielikult välja astuda ja ener-
giavarusid taastada, siis tasuks 
spaas veeta terve päev: nautige 
hooldusi ja pühenduge enese 
heaolule. Mitmesugused pa-
ketid pakuvad tegevust kogu 
päevaks, sisaldades ujula ja 

Kai Ilves
Viimsi SPA Beauty ilukeskus 
juhataja

Lastele on tervisekeskuses oma bassein.
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Eesti Mee Päevad lillepaviljonis
Eesti meetootjate ühendus 
korraldab Tallinnas lillepavil-
jonis 8.–9. septembrini kogu-
pere ürituse Eesti Mee Päe-
vad, mille eesmärk on pro-
pageerida puhast eestimaist 
mett, õpetada tarbijaid eris-
tama kvaliteetset kodumaist 
mett ning võimaldada tootja-
tega kasulikke otsekontakte.

Talunikud pakuvad külastajate-
le oma mett, et saaks kohapeal 
talvevaruks osta just meelepä-
rase. Müügil on ainult Eesti 

mesi. Ühtlasi teavitavad mesi-
nikud ostjaid saaduste liigist, 
päritolust ja omadustest.

Müüakse mitmesuguseid 
mesindussaadusi, nagu taru-
vaik, õietolm, tervendavaid ja 
kosutavaid segusid, ravimtai-
mi, loodustooteid ning nen-
dest valmistatud preparaate ja 
kosmeetikat. Osta saab suures 
valikus käsitöid ja loodusakva-
relle.

Loodusravi spetsialistid 
peavad tasuta loenguid mee 
tervistavatest omadustest ja 
kasutamisest koos teiste oode-

tega. Räägitakse, kuidas mett 
valida ja säilitada. Müügil on 
ka vastavat kirjandust. Lastele 
on eraldi programm, kus Me-
simumm ja Karu valmistavad 
koos lastega looduslikest ma-
terjalidest kaunistusi.

Toimuvad Eesti meistri-
võistlused mee kiirsöömises, 
võitjatele on auhinnaks mee-
purgid. Kohvikus pakutakse 
meesööke- ja jooke, taustaks 
muusika.

Meepäevad toimuvad Tal-
linnas lillepaviljonis (Pirita tee 
26) 8. ja 9. septembril kl 10–17. 

Loengute kava mõlemal päeval:
• 10.15 Küsimustele vastab Leonhard Bogdanov Kiikla mesilast.

• 11.00 Mesindussaaduste ja ravimtaimede tervistavad 
omadused. Dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli kliinikumi arst-
õppejõud.

• 12.00 Mee ja ravimtaimedega sügisele vastu. Tiiu Väinsaar, 
Trummi talu perenaine.

• 13.00 Organismi puhastamine mee ja taimeteega. Aili 
Taal, Taali mesila perenaine.

• 15.00 Tervislikest meesegudest ja taimeravist. Irje Karjus ja 
Virgo Mihkelson Metsamoori perepargist.

• 16.00 Eesti meistrivõistlused mee kiirsöömises.

Piletid täiskasvanuile 25 kroo-
ni, pensionäridele ja õpilastele 
15 krooni, perepilet 50 krooni.

Meepäevade kava vt: 
www.eestimesi.ee

Lisainfo:
Sirka Arro, 5566 2649, 
sept ka lillepaviljon 601 4778

Sirka Arro
Eesti meetootjate ühenduse 
juhatuse liige

Tipp-päevadel suvitas Haabneeme 
rannas üle 500 inimese
Kui varasematel aastatel on 
Haabneeme rand olnud väi-
ke ja kõrvaline, siis nüüd on 
siia tee leidnud sadu inime-
si: augusti alguse palavate il-
madega peesitas vetelpääs-
te hinnangul rannas päevas 
üle poole tuhande inimese.

“Tundub, et Haabneeme on 
muutunud populaarseks ja ran-
na rahvarohkust mõjutab ka 
Viimsi elanike arvu kasv,” üt-
les Viimsi Teatajale Vetelpääs-
teühingu koolituskeskuse juha-
tuse liige Toomas Liesment.

Mujalt tulnud inimesi mee-
litab Haabneeme rannas vara-
sematel aastatel olnud vaikus, 
kuid nüüd seda enam pole. 
“Vanasti oli see ilus ja väike 
rannake, just sobiv Viimsile, 
kuid nüüd on rand transfor-
meerunud millekski muuks,” 
ütles Liesment.

Rannavalvajate hinnangul 
on just sel suvel olnud mär-
gatav muukeelsete suvitajate 
kasv. “Siin kuuleb kõiki kee-
li,” ütles Liesment. Ta lisas, et 
kui varem polnud vene keelt 
kuulda, siis sel suvel on vene-
keelseid rannalisi küll. “Ühel 
päeval kuulsin peale eesti kee-
le veel itaalia, saksa ja inglise 
keelt,” ütles Liesment.

Ujumiseks oli sel suvel Haa-
bneeme rannavesi suplusalal 
piisavalt soe – 19–21 kraadi. 
Eelnevatel aastatel on randa 
kimbutanud sama nähtus, mis 
ka Pirital: umbes 22–24kraa-
dine soe vesi liigub Helsingi 
suunas ning alumistest veekih-

tidest tuleb külm vesi asemele. 
Seetõttu oli mullu näiteks ai-
nult 3-4 supluspäeva.

Inimesed joovad vett 
dušikabiinist
Kuna Haabneeme rannas ei ole 
praegu ühtegi müügipuntki, 
kust inimesed saaksid juua ja 
süüa osta, siis käiakse ranna-
valvajatelt tihti küsimas, kas 
dušist tulevat vett kõlbab juua.

Rannaputka, kus võiks 
toitlustustegevus olla, seisab 
omandivaidluse tõttu tegevu-
setult. Kunagi ebaseaduslikult 
riigimaale ehitatud kioskil pole 
õigust tegutseda. Abivallava-
nem Jan Trei sõnul pole enam 
olemas isegi seda äriühingut, 
kellele see putka peaks kuulu-
ma. “Järgmise aasta alternatiiv 
oleks, kui vald peremehetu 
putka riigilt endale taotleks või 

Palavate ilmadega oli rannas korraga üle pooletuhande inimese.

tuleb see siis maha lammuta-
da,” ütles Trei.

Ujuvpoisid lõhutakse

Toomas Liesmendi sõnul on 
toitlustuskoha puudumise kõr-
val teine mure vandaalitsevad 
suvitajad. “Kriminogeenset 
keskkonda võiks võrrelda Ida-
Virumaaga,” ütles ta. Mitu 
korda on sisse murtud tühjana 
seisvasse kioskisse, lõhutud 

on ujuvpoisid ja rikutud ran-
nainventari. Liesment ütles, 
tegemist on pahatahtliku van-
dalismiga. Nii mitmelgi korral 
rikkusid pahategijad ranna-
valvetorni lukku: sinna pisteti 
puupulgad, nii et seda ei saa-
nud enam võtmega avada.

Merike Taal

Segase taustaga rannaputka.
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Viimsi Vallavalitsuse määrused

14. juuni 2007 nr 39
Viimsi Keskkooli spordikompleksi välisväljakute 
üüri tariifide kehtestamine
Võttes aluseks Viimsi valla põhimääruse § 64 lg 4:
§ 1. Kehtestada Viimsi Keskkooli spordikompleksi 
välisväljakute üüri tariifid alljärgnevalt:
tenniseväljak:
1 tund (2 inimest) 100 krooni
1 tund (4 inimest) 150 krooni
korvpalliväljak:
1 tund 150 krooni
§ 2. Anda Viimsi keskkooli direktorile volitused alan-
dada pikemate kui 8tunniste ürituste puhul üüri kok-
kuleppel kuni 25% käesoleva määruse §-s 1 kehtesta-
tud rendihindadest.
§ 3. Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korralduse-
ga teha soodustusi käesoleva määrusega kehtestatud 
hinnakirjast.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. juuni 2007 nr 40
Maaüksusele nimetuse määramine Randvere kü-
las
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ning Tiina Kase 02.05.2007 
esitatud avalduse
§ 1. Määrata maaüksusele AÜ Aiaotsa üldmaa (ka-
tastritunnusega 89007:003:0881) nimetuseks Kirikaia 
tee 4a, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. juuni 2007 nr 41
Kruntidele nimetuste määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ja 13.03.2007 otsusega nr 22 
kehtestatud detailplaneeringu “Viimsi alevik, maaük-
sus Nelgi tee 5”:
§ 1. Määrata Nelgi tee 5 maaüksusest moodustatava-
tele kruntidele alljärgnevad nimetused:
1) Nelgi tee 5 detailplaneeringujärgne krunt nr 1
2) Nelgi tee 5b detailplaneeringujärgne krunt nr 2
3) Nelgi tee 5d detailplaneeringujärgne krunt nr 4
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. juuni 2007 nr 42
Aadresside määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoliko-
gu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ja 13.03.2007 otsusega nr 22 
kehtestatud detailplaneeringu ning elamute projekti 
asendiplaani “Viimsi alevik, maaüksus Nelgi tee 5”:
§ 1. Määrata Nelgi tee 5 maaüksusele ehitatavatele 
elamutele alljärgnevad aadressid, asukoht näidatud 
lisas 1 oleval plaanil:
1) Nelgi tee 5 maja 1
2) Nelgi tee 5a maja 2
3) Nelgi tee 5b maja 3
4)Nelgi tee 5c maja 4
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. juuni 2007 nr 43
Aadressi määramine Lubja külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Koha-
nime määramise korra” ning Abraset OÜ 14.05.2007 
esitatud avalduse:
§ 1. Määrata maaüksusele Mardernose (katastritunnu-
sega 89001:010:0398) aadressiks Lubja tee 32.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

14. juuni 2007 nr 44
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 
19.12.2006 otsusega nr 115 kehtestatud detailplanee-
ringu: “Lubja küla, Lubja I maaüksus”:
§ 1. Määrata Lubja I maaüksusest moodustatavatele 
elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Lehtpuu tee 3 detailplaneeringujärgne krunt nr 9
2) Lehtpuu tee 4 detailplaneeringujärgne krunt nr 2
3) Lehtpuu tee 5 detailplaneeringujärgne krunt nr 8
4) Lehtpuu tee 6 detailplaneeringujärgne krunt nr 1
5) Põldheina tee 8 detailplaneeringujärgne krunt nr 3
6) Põldheina tee 9 detailplaneeringujärgne krunt nr 4
7) Põldheina tee 9a detailplaneeringujärgne krunt nr 
7
8) Põldheina tee 11 detailplaneeringujärgne krunt nr 
5
9) Põldheina tee 12 detailplaneeringujärgne krunt nr 
10
10) Põldheina tee 13 detailplaneeringujärgne krunt nr 
6
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

21. juuni 2007 nr 45
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse ja Viimsi Valla-
volikogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud 
“Kohanime määramise korra” ning Taivo Heinaru 
23.03.2007 esitatud avalduse:
§ 1. Määrata olemasolevatele maaüksustele, asukoht 
näidatud lisas 1 oleval plaanil, alljärgnevad aadres-
sid:
1) maaüksus Raja (katastritunnusega 89001:003:1489) 
aadressiks Reinu tee 109;
2) maaüksus Kriiali (katastritunnusega 
89001:003:0868) aadressiks Reinu tee 111.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

26. juuni 2007 nr 46
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavoli-
kogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud “Ko-
hanime määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu 
15.05.2007 otsusega nr 50 kehtestatud detailplanee-
ringu “Lubja küla, maaüksuse Sookalda (III jrk)”:
§ 1. Määrata Sookalda (III jrk) maaüksusest moodus-
tatavatele kruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Nirgi tee 3 detailplaneeringujärgne krunt nr 1
2) Nirgi tee 5 detailplaneeringujärgne krunt nr 2
3) Nirgi tee 7 detailplaneeringujärgne krunt nr 3
4) Nirgi tee 9 detailplaneeringujärgne krunt nr 4
5) Nirgi tee 11 detailplaneeringujärgne krunt nr 5
6) Nirgi tee 11a detailplaneeringujärgne krunt nr 10
7) Nirgi tee 13 detailplaneeringujärgne krunt nr 6
8) Nirgi tee 15 detailplaneeringujärgne krunt nr 7
9) Nirgi tee 17 detailplaneeringujärgne krunt nr 8
10) Nirgi tee 19detailplaneeringujärgne krunt nr 9
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

nr 67 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine: Metsakasti küla, kinnistu Vana-Jäätma I
nr 68 Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme 
külas, kinnistud Miku V, Koltse III, Põldmäe III
nr 69 Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koos-
seisu muutmine

26. juuni 2007 nr 63
Sihtasutuse Viimsi Muuseumid asutamine ja põhi-
kirja kinnitamine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 
lõike 1, 2 ja 3, “Viimsi valla põhimääruse” § 18 lõike 
1 punkti 24, “Muuseumiseaduse” § 5, “Sihtasutuste 
seaduse” § 6 ja § 8 ning Viimsi Vallavalitsuse ettepa-
neku asutada Sihtasutus Viimsi Muuseumid, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab :
1. Asutada Sihtasutus Viimsi Muuseumid asukohaga 
Harjumaal Viimsi vallas ja aadressiga Nurme tee 3, 
Pringi küla, Viimsi vald 74011, Harjumaa, Eesti Va-
bariik.
2. Sihtasutuse Viimsi Muuseumid asutaja on Viimsi 
vald, registrinumbriga 75021250, asukoha ja aadres-
siga Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harju-
maa, Eesti Vabariik.
3. Sihtasustusele Viimsi Muuseumid antakse varana 
üle:
3.1. rahasumma 190 000 (ükssada üheksakümmend 
tuhat) krooni.
4. Sihtasutuse Viimsi Muuseumid eesmärgiks on ko-
guda, uurida ja säilitada inimese ja tema elukeskkon-
naga seotud kultuuriväärtusega asju Viimsi vallas ja 
paikkonnas ning korraldada nende üldsusele vahen-
damist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel 
eesmärkidel.
5. Kinnitada Sihtasutuse Viimsi Muuseumid nõukogu 
liikmeteks:
5.1. Endel Lepik, isikukood: 36505090281, elukoht: 
Rae vald, Harjumaa;
5.2. Ott Kask, isikukood: 36210140233, elukoht: 
Kuusalu vald, Harjumaa;
5.3. Eino Pedanik, isikukood: 35608040284, elukoht: 
Viimsi vald, Harjumaa.
6. Kinnitada Sihtasutuse Viimsi Muuseumid juhatu-
se liikmeks Riina Aasma, isikukood: 47401310267, 
elukoht: Tallinn.
7. Kinnitada Sihtasutuse Viimsi Muuseumid põhikiri 
vastavalt Lisale 1.
8. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
9. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
10. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

Lisa 1 Viimsi Vallavolikogu 26.06.2007 otsusele 
nr 63.
Sihtasutuse Viimsi Muuseumid põhikiri
Sihtasutuse Viimsi Muuseumid põhikiri on kinnitatud 
26.06.2007.a sihtasutuse asutamisotsusega.
1. Sihtasutuse nimi, asukoht ja eemärgid
1.1. Sihtasutuse nimeks on sihtasutus Viimsi Muuseu-
mid (edaspidi Sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asukohaks on Eesti Vabariik, Harju-
maa, Viimsi vald, Pringi küla.  
1.3. Sihtasutus on muuseum, mille eesmärgiks on ko-
guda, uurida ja säilitada inimese ja tema elukeskkon-
naga seotud kultuuriväärtusega asju Viimsi vallas ja 
paikkonnas ning korraldada nende üldsusele vahen-
damist teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel 
eesmärkidel.
1.4. Oma eesmärkide saavutamiseks Sihtasutus:
1.4.1. korraldab püsiekspositsioone ja temaatilisi näi-
tusi;
1.4.2. korraldab teadus-, õppe- ja uurimistööd ja talle-
tab nende tulemusi;
1.4.3. korraldab kultuuriüritusi, loenguid, seminare ja 
huviringide tööd;
1.4.4. tegeleb kirjastamisega;
1.4.5. korraldab tasulisi üritusi ning annab oma ruume 
ja maa-ala kasutada;
1.4.6. organiseerib toitlustust ja kaubandust külastaja-
te paremaks teenindamiseks;
1.4.7. arendab muud majandustegevust.
2. Sihtasutusele vara üleandmise, kasutamise ja kä-
sutamise kord.
2.1. Sihtasutus saab oma vara annetustest, kingi-
tustest, pärandustest, sihtotstarbelistest eraldistest, 
Sihtasutuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamist 
toetavast majandustegevusest ja muudest seadusega 
lubatud allikatest, aga samuti asutaja poolt igal aastal 
eraldatud rahalistest vahenditest.
2.2. Sihtasutusele laekuva vara võtab vastu ja korral-
dab selle üle arvepidamist Sihtasutuse juhatus.

2.3. Sihtasutuse vara kasutamine ja käsutamine toi-
mub käesoleva põhikirja alusel Sihtasutuse nõukogu 
poolt kehtestatud korras. 
2.4. Sihtasutusele seaduse, heade kommete ja Siht-
asutuse eesmärkidega kooskõlas tehtud sihtannetused 
jagab Sihtasutuse juhatus sihtannetuse tegija näidatud 
tingimustel.
2.5. Sihtasutus ei võta vastu seaduse, heade komme-
tega või tema eesmärkidega vastuolus olevaid sihtan-
netusi ja Sihtasutuse juhatus tagastab need koheselt 
annetajale või informeerib nendest ja nende tegijaist 
vajadusel pädevaid riigiasutusi.
3. Sihtasutusi juhtimine
3.1. Sihtasutuse organiteks on juhatus ja nõukogu. 
a) Juhatus
3.2. Sihtasutuse tegevust juhib ja Sihtasutust esindab 
juhatus. 
3.3. Juhatus koosneb ühest (1) kuni kolmest (3) liik-
mest. Lisaks seaduses sätestatule peab juhatuse liige 
olema kõrgharidusega.
3.4. Juhatus määratakse ametisse viieks (5) aastaks. 
3.5. Juhatuse liikmete koosseisus muudatuste tege-
mise ja juhatuse liikmete tagasikutsumise otsustab 
nõukogu.
3.6. Juhatuse liikme võib nõukogu enne tähtaega 
tagasi kutsuda ainult mõjuval põhjusel, milleks on 
eelkõige kohustuste olulisel määral täitmata jätmine, 
võimetus Sihtasutust juhtida või Sihtasutuse maine 
või vara oluline kahjustamine.
3.7. Sihtasutuse juhatuse liikmete tasu suuruse ja ta-
sustamise korra määrab nõukogu juhatuse ametisse-
määramisel ja seda võib muuta sõltuvalt Sihtasutuse 
majanduslikust olukorrast.
3.8. Sihtasutuse juhatuse ülesandeks on muuhulgas, 
kuid mitte ainult:
3.8.1. Sihtasutuse nimel läbirääkimiste pidamine, 
lepingute sõlmimine ja sõlmitud lepingute täitmise 
korraldamine;
3.8.2. Sihtasutuse raamatupidamise korraldamine;
3.8.3. Sihtasutuse poolt toetuse jaotamiseks laekunud 
avalduste ja muude abitaotluste vastuvõtmine ja re-
gistreerimine;
3.8.4. Sihtasutuse eelarve piires Sihtasutuse vahendi-
te kasutamise ja käsutamise üle otsustamine.
3.9. Juhatus peab Sihtasutuse juhtimisel järgima nõu-
kogu seaduslikke korraldusi. Tehinguid, mis väljuvad 
igapäevase tegevuse raamest, võib juhatus teha ainult 
nõukogu nõusolekul.
3.10. Juhatus korraldab vähemalt neljaks (4) aastaks 
Sihtasutuse arengukava koostamise, milles nähakse 
ette Sihtasutuse missiooni ja eesmärgi täitmiseks ka-
vandatav konkreetne tegevus ja vahendid. Arenguka-
va ja selle muudatused kinnitab nõukogu ja saadab 
teadmiseks asutajale.
3.11. Juhatus peab esitama nõukogule vähemalt kord 
nelja kuu jooksul ülevaate Sihtasutuse majandustege-
vusest ja majanduslikust seisundist, samuti teatama 
kohe Sihtasutuse majandusliku seisundi olulisest hal-
venemisest ja muudest Sihtasutuse majandus-tegevu-
sega seotud olulistest asjaoludest.
b) Nõukogu
3.12. Sihtasutuse nõukogu kavandab Sihtasutuse te-
gevust, korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab jä-
relevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.
3.13. Sihtasutuse nõukogus on kolm (3) kuni viis (5) 
liiget. Nõukogu liikmed valivad endi hulgast esime-
he, kes korraldab nõukogu tegevust.
3.14. Sihtasutuse nõukogu liikme volituste tähtaeg on 
viis (5) aastat.
3.15. Nõukogu liikmed määratakse Sihtasutuse asu-
taja poolt.
3.16. Nõukogu liikme võib Sihtasutuse asutaja oma 
otsusega enne volituste tähtaja saabumist tagasi kut-
suda ainult mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige ko-
hustuste olulisel määral täitmata jätmine, regulaarselt 
nõukogu istungitelt puudumine, võimetus osaleda 
Sihtasutuse nõukogu töös või Sihtasutuse maine või 
vara oluline kahjustamine.
3.17. Nõukogu koosolekud toimuvad vastavalt vaja-
dusele, kuid mitte harvem, kui üks (1) kord aastas. 
Koosoleku kutsub kokku nõukogu esimehe või teda 
asendav nõukogu liige, saates teate koosoleku toimu-
mise aja, koha ja päevakorra kohta nõukogu liikmete-
le tema poolt näidatud aadressil või e-posti aadressil 
vähemalt seitse (7) päeva enne koosoleku toimumise 
aega. Juhul, kui koosolek kutsutakse kokku nõuko-
gu liikme, juhatuse või audiitori nõudel, peab selles 
nõudes olema ära näidatud arutamisele tulevad küsi-
mused.
3.18. Nõukogu koosolekut juhatab nõukogu esimees, 
tema eemalviibimisel tema poolt määratud teda asen-
dav nõukogu liige.
3.19. Nõukogu koosolek on otsustusvõimeline, kui 
sellest võtab osa üle poole nõukogu liikmetest.
3.20. Nõukogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt 
hääletas üle poole koosolekul osalenud nõukogu liik-
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metest. Isiku valimisel loetakse valituks kandidaat, 
kes sai teistest enam hääli. 
3.21. Nõukogu koosolek protokollitakse. Protokolli 
kantakse nõukogu liikme eriarvamus, mille eriarva-
musele jäänud liige kinnitab oma allkirjaga. Protokol-
lile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu 
liikmed. Protokollid asuvad Sihtasutuse asukohas ja 
peavad olema kättesaadavad kõigile nõukogu liikme-
tele. 
3.22. Nõukogu võib teha otsuse koosolekut kokku 
kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult või 
e-posti teel kõik nõukogu liikmetest. Nõukogu liik-
mete poolt allkirjastatud kirjalikud või e-posti teel 
edastatud seisukohad lisatakse protokollile.
3.23. Nõukogu liikmetele võidakse nõukogu koosole-
ku otsusega maksta tasu ainult konkreetsete tööüles-
annete täitmise eest Sihtasutuse projektide ja prog-
rammide raames. 
3.24. Sihtasutuse nõukogu pädevuses on muuhulgas 
kuid mitte ainult:
3.24.1. Otsuste tegemine ja juhatusele nõusoleku and-
mine Sihtasutuse poolt osaluse omandamiseks või lõ-
petamiseks äriühingus ja kinnisasjade ning registrisse 
kantud vallasasjade võõrandamiseks või asjaõigusega 
koormamiseks ning Sihtasutuse eelarves ettenähtud 
summasid ületavate tehingute tegemiseks;
3.24.2. Sihtasutuse poolt toetuse jaotamiseks laeku-
nud avalduste ja muude abitaotluste heakskiitmine;
3.24.3. Sihtasutuse poolt tehtavate toetuste ja vahen-
dite jagamise otsustamine;
3.24.4. Sihtasutuse tegevuseks vajalike ekspertgrup-
pide koosseisude ja volituste kinnitamine;
3.24.5. Sihtasutuse aastaaruande ja eelarve kinnita-
mine.
3.24. Oma ülesannete täitmiseks on nõukogu liikme-
tel õigus tutvuda kõikide Sihtasutuse dokumentidega, 
kontrollida vara olemasolu ning Sihtasutuse tegevu-
se vastavust õigusaktidele, käesolevale põhikirjale ja 
nõukogu otsustele. Nõukogu liikmetel on õigus osale-
da juhatuse koosolekutel ja olla seal ära kuulatud.
4. Raamatupidamine ja kontroll
4.1. Sihtasutuse raamatupidamist korraldab juhatus ja 
vastutab selle vastavuse eest õigusaktide nõuetele. 
4.2. Sihtasutuse majandusaasta algab 01. jaanuaril ja 
lõpeb 31. detsembril. 
4.3. Sihtasutuse audiitori määrab nõukogu kolmeks 
(3) aastaks ja võtab vastu audiitorile tasu maksmise 
korra. Audiitori kutsub tagasi Sihtasutuse nõukogu.
4.4. Juhatus esitab audiitori poolt kinnitatud majan-
dusaasta aruande nõukogule kinnitamiseks hiljemalt 
nelja (4) kuu jooksul peale majandusaasta lõppu.
5. Sihtasutuse põhikirja muutmine
5.1. Pärast Sihtasutuse registrisse kandmist võib põ-
hikirja muuta Asutaja üksnes muutunud asjaolude ar-
vessevõtmiseks, järgides Sihtasutuse eesmärki.
6. Sihtasutusi lõpetamine
6.1. Sihtasutuse tegevuse lõpetab Asutaja seaduses 
sätestatud alustel. Asutaja võib lisaks otsustada Siht-
asutuse lõpetamise juhul, kui Sihtasutuse eesmärgi 
saavutamine on muutunud ebaotstarbekaks. 
6.2. Sihtasutuse likvideerijateks on juhatuse liikmed.
6.3. Sihtasutuse likvideerimisel allesjäänud vara lä-
heb Asutajale. 

26. juuni 2007 nr 66
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine: Kelnase küla kinnistu Liiva
“Planeerimisseaduse” § 10 lõike 5 ja lõike 7 ja Viimsi 
Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 keh-
testatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2, 
§ 9 lõike 7 alusel, lähtudes Imbi Sööt’i 18.04.2005.
a taotlusest, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepa-
nekut, Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavo-
likogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas, Kelnase 
külas, kinnistul Liiva maa kasutamise sihtotstarbe 
muutmiseks üldplaneeringujärgsest liivikust, siht-
otstarbeta maast osaliselt väikeelamumaaks ning 
tingimuste väljaselgitamiseks kinnistu jagamiseks ja 
ehitusõiguse määramiseks suvilate ehitamiseks ning 
teemaa määramiseks, vastavalt käesolevale otsusele 
lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr. 279 
(lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise 
kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud 
taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise 
tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja 
pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne 
detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui 
detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab de-
tailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

26. juuni 2007 nr 67
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine
Metsakasti küla, kinnistu Vana-Jäätma I
“Planeerimisseaduse” § 10 lõike 5 ja lõike 7, Viimsi 
Vallavolikogu 12.04.2005.a määrusega nr 19 keh-
testatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 2, 
§ 9 lõike 7 alusel, lähtudes OÜ Kivinuka Kinnisvara 
21.05.2007.a taotlusest nr 270 ning arvestades Viim-
si Vallavalitsuse ettepanekut, Vallavolikogu maa- ja 
planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni sei-
sukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Metsakasti 
külas, kinnistul Vana-Jäätma I, üldplaneeringujärgse 
maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks metsamaast 
väikeelamumaaks ja perspektiivsest väikeelamute 
maast osaliselt metsamaaks ning tingimuste väljasel-
gitamiseks maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi 
ehitusõiguse määramiseks väikeelamute ehitamiseks, 
juurdepääsuteede ja rohevõrgustiku koridori lahenda-
miseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemi-
le (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr. 270 
(lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise 
kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud 
taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise 
tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja 
pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne 
detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui 
detailplaneering ei ole  tähtaegselt esitatud, kaotab 
detailplaneeringu lähteülesanne kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

26. juuni 2007 nr 68
Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme kü-
las, kinnistud Miku V, Koltse III, Põldmäe III
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõi-
ke 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 24 lõike 5, 
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 
kehtestatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punk-
ti 7 alusel, arvestades, et detailplaneeringu avalikul 
väljapanekul ajavahemikul 10.- 24.04.2007 detail-
planeeringu kohta kirjalikke küsimusi esitanud Hel-
mut Mänd nõustus planeeringu lahendusega, samuti 
asjaoluga, et Harju maavanem on järelevalve käigus 
nõustunud muudatustega üldplaneeringus (HMV 
04.06.2007.a kiri nr. 2.1-13/2916), Viimsi Vallavoli-
kogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2005 kor-
raldusega nr. 244 algatatud ja Hendrikson & Ko OÜ 
poolt koostatud Viimsi vallas Leppneeme külas, kin-
nistute Miku V, Koltse III ja Põldmäe III detailplanee-
ring (Töö nr. 671/05).
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
NB! Otsustes nimetatud lisadega saab tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi val-
lavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

26.06.2007 istungi määrused

26. juuni 2007 nr 21
Viimsi valla aleviku- ja külavanema statuut
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 58 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Viimsi valla aleviku- või külavanem (edaspidi 
- Vanem) on vähemalt 18-aastane aus, sõnapidaja ja 
aktiivne aleviku- või külaelanik, kes kaitseb ja esin-

dab aleviku- või küla, mille Vanemaks ta on , elanike 
huve.
(2) Vanem on Vanema ülesannete täitmisel ametiisik 
ning temale laienevad ametnikele kehtestatud nõu-
ded.
(3) Vanemal on keelatud Vanema ametiseisundit ära 
kasutada iseenda või teiste isikute poliitiliste, isikli-
ke- või muude huvide rahuldamiseks või realiseeri-
miseks.
(4) Vanema töö on ühiskondlik töö ja ei kuulu tasus-
tamisele. Vanema võimalike kulude kompenseerimise 
korra kinnitab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - Valla-
valitsus).
(5) Vallavalitsuse poolt antud ülesannete täitmine 
Vanema poolt sätestatakse Vanema ja Vallavalitsuse 
vahelise lepinguga.
(6) Vanema ning tema asendaja kohuseid võib täita 
ainult selles alevikus või külas oma elukoha regist-
reerinud isik.
(7) Vanema äraoleku ajaks määrab Vanema asendaja 
Vanema ettepanekul Vallavalitsus.
(8) Vanema volitused lõpevad:
1) tähtaja möödumisega;
2) aleviku- või külaelanike poolt Vanemale käesole-
vale statuudile vastava umbusalduse avaldamisega ja 
uue Vanema valimisega;
3) Vanema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõustu-
misega kriminaalasjas;
4) Vanema loobumisega ametist;
5) Vanema elama asumisega teise asulasse;
6) Vanema poolt käesoleva statuudi § 2 lõikes 9. ja/või 
lõikes 14 nimetatud kohustuste täitmata jätmisega;
7) Vanema surmaga.
(9) Viimsi valla aleviku- või külaelanike kogunemi-
sed jagunevad:
1) aleviku- või külaelanike üldkoosolek;
2) aleviku- või külaelanike üldnõupidamine.
§ 2. Vanema kohustused
(1) Esindada ja kaitsta aleviku- või küla elanike 
huve.
(2) Korraldada infovahetust Viimsi Vallavolikogu 
(edaspidi - Vallavolikogu), Vallavalitsuse ning alevi-
ku- või külaelanike vahel.
(3) Esitada kirjalikult alevikku või küla puudutavad 
probleemid ja küsimused Vallavolikogule või -valit-
susele arutamiseks. 
(4) Teavitada Vallavalitsust alevikus või külas elava-
test abivajajatest ning võimalusel korraldada nende 
abistamist.
(5) Mitte sekkuma Vallavolikogu ja/või -valitsuse te-
gevusse ning mitte tegelema Vanemana küsimustega, 
mis ei puuduta alevikku või küla.  
(6) Olla aleviku- või külaelanikele ja Vallavalitsusele 
alati sidevahendite kaudu kättesaadav.
(7) Näidata üles aktiivsust ja propageerida aleviku- 
või külaelanike omaalgatusvõimet, juhtida ja organi-
seerida alevikus või külas üritusi ja ühistegevust. 
(8) Olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste ale-
viku või küla ja kodukandi liikumist puudutavate õi-
gusaktide, päevakajaliste probleemide ja üritustega. 
(9) Vanemaks valimisest alates ühe aasta jooksul 
koostada ja hiljem kaasajastada vähemalt iga kahe 
aasta tagant 1. märtsiks aleviku või küla arengukava 
ja esitada see aleviku või küla üldkoosolekule vastu-
võtmiseks ja seejärel Vallavalitsusele kinnitamiseks. 
Arengukava koostamisel ja kaasajastamisel on Va-
nem kohustatud konsulteerima Vallavalitsuse vas-
tavate ametnikega ja arvestama Vallavolikogu poolt 
kehtestatud valla arengukava ja selle tegevuskava.
(10) Tutvuda valla arengukavaga ja vajadusel esitada 
ettepanekud Vallavalitsusele arengukava muutmiseks 
hiljemalt iga aasta 1. aprilliks.
(11) Jälgida Viimsi valla avaliku korra eeskirjast, 
heakorra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise 
eeskirjast kinnipidamist ning korraldada heakorratöid 
alevikus või külas.
(12) Teatada alevikus või külas ilmsiks tulnud kor-
rarikkumistest ja kuritegudest valla konstaablile ning 
toimunud olulistest sündmustest vallavanemale või 
abivallavanematele.
(13) Toimetada isikutele kätte teateid koormiste mää-
ramise kohta.
(14) Kutsuma üks kord aastas, esimese poolaasta 
jooksul, kokku aleviku või küla üldkoosoleku Vane-
ma eelmise aasta tööaruande ärakuulamiseks.
(15) Teavitama eelnevalt Vallavalitsust oma kavatsu-
sest asuda elama teise asulasse vähemalt kaks kuud 
ette.
(16) Vanema kohalt tagasi astumisel kutsuda kokku 
üldkoosolek uue Vanema valimiseks.
§ 3. Vanema õigused
(1) Osaleda sõnaõigusega Vallavolikogu ja -valitsuse 
istungitel, Vallavolikogu komisjonide koosolekutel 
ning Vallavalitsuse poolt määratud ajal toimuvatel 
igakuulistel Vanemate nõupidamistel, kus arutatak-
se ja otsustatakse aleviku või küla eluolu ja arengut 

puudutavaid küsimusi, sealhulgas valla arengukava 
aruteludel.
(2) Saada ning vahendada Vallavolikogult ja -valitsu-
selt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni. 
(3) Esitada Vallavolikogule (sh. Vallavolikogu ko-
misjonidele) ja -valitsusele kirjalikke järelepärimisi, 
millele Vallavolikogu (sh. Vallavolikogu komisjonid) 
ja -valitsus on kohustatud vastama õigusaktides sätes-
tatud korras. 
(4) Kutsuda kokku aleviku- või külaelanike üldkoos-
olekuid ja üldnõupidamisi.
(5) Korraldada aleviku või küla ajaloo jäädvustamist.
(6) Teha ettepanekuid valla eelarve projekti koostami-
se käigus antud alevikku või küla puudutavate prob-
leemide lahendamisele orienteeritud projektide rahas-
tamiseks, vastavalt küla või aleviku arengukavale. 
(7) Teha koostööd naaberaleviku või -küla Vanemaga 
küsimustes, mis puudutavad vahetult mõlemat alevik-
ku või küla. Muud Vanemate omaalgatuslikud koos-
töövormid või ettevõtmised (nagu ühisnõupidamised, 
ühisavaldused, ühised teabenõuded jms) ning nende 
tulemid omavad Vallavolikogu või -valitsuse jaoks 
vaid informatiivset iseloomu ja ei ole ametlikuks me-
netlemiseks kohustuslikud.
(8) Saada metoodilist- ja mõistlikku finantsabi Valla-
valitsuselt käesoleva statuudi § 2 lõikes 9 nimetatud 
kohustuste täitmiseks.
§ 4. Vanema ametimärk
(1) Ametikohuste täitmisel kannab Vanem või tema 
asendaja ametimärki.
(2) Ametimärk antakse välja Vanema ja Vallavalitsuse 
vahel lepingu sõlmimisel.
(3) Vanem võib ametimärki kanda ainult oma volitus-
te kehtivuse ajal.
(4) Volituste lõppemise korral, kui need on kestnud 
vähemalt 2 aastat, ei pea Vanem ametimärki tagasta-
ma.
(5) Volituste kestuse korral alla 2 aasta peab Vanem 
ametimärgi tagastama Vallavalitsusele.
§ 5. Vanema vastutus
(1) Vanem vastutab isiklikult oma ametikohustuste 
täitmise eest, mis on käesoleva statuudiga ette näh-
tud.
(2) Vanem kannab vastutust süütegude eest Eesti Va-
bariigi seadusandlusega sätestatud korras.
§ 6. Vanema valimine
(1) Vanem valitakse demokraatlikul viisil aleviku või 
küla üldkoosolekul 2 aastaks. Lubatud on Vanema 
korduv tagasivalimine.
(2) Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada Rahvas-
tikuregistris oma elukoha antud alevikus või külas 
registreerinud vähemalt 18-aastane isik.
(3) Vanema kandidaadiks võib olla iga vastava alevi-
ku või küla täisealine elanik, kes vastab käesolevas 
statuudis toodud tingimustele. 
(4) Vanemaks kandideerija peab andma enne valimis-
tel kandideerimist Vallavalitsusele kirjaliku nõusole-
ku kandideerimiseks.
(5) Vanema kandidaadid registreeritakse Vallavalitsu-
ses, kandidaatide registreerimine lõpeb 1 (üks) nädal 
enne üldkoosoleku toimumist.
(6) Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava alevi-
ku või küla teadetetahvlil ja muudes avalikes kohta-
des ning Viimsi valla kodulehel 1 (üks) nädal enne 
valimiste toimumist.
(7) Vanema valimised viib läbi aleviku- või külava-
nema valimise 5-liikmeline komisjon, mis valitakse 
aleviku- või küla üldkoosolekul vahetult enne Vane-
ma valimiste algust.
(8) Vanema valimiste tulemused fikseeritakse pro-
tokollis ja sellele lisatakse üldkoosolekul osalenute 
registreerimisleht ning esitatakse Vallavalitsusele 10 
(kümne) kalendripäeva jooksul, arvates koosoleku 
toimumise päevast.
(9) Protokolli ja üldkoosolekul osalenute registreeri-
mislehe esitab Vallavalitsusele aleviku- või külavane-
ma valimise komisjon.
(10) Vanema valimisi jälgib volikogu esimees või tema 
poolt määratud isik ja üks Vallavalitsuse liige.
§ 7. Vanema umbusaldusmenetlus
(1) Alevikuvanema umbusaldamise avaldamise alga-
tamiseks on tarvis vähemalt 5% vastava aleviku täis-
ealiste elanike kirjalik nõusolek. Täisealiste elanike 
arv fikseeritakse Vallavalitsuse registripidaja poolt 
käesoleva statuudi § 7 lõikes 4 nimetatud toimingu 
päeva seisuga.
(2) Külavanema umbusaldamise algatamiseks on tarvis 
vähemalt 20% vastava küla täisealiste elanike kirjalik 
nõusolek. Täisealiste elanike arv fikseeritakse Vallava-
litsuse kantselei poolt käesoleva statuudi § 7 lõikes 4 
nimetatud toimingu päeva seisuga.
(3) Umbusalduse avaldamine Vanemale peab olema 
motiveeritud, vormistatud kirjalikult ja allkirjastatud 
umbusaldajate poolt.
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(4) Umbusalduse avaldamise algatamise kirjalik ja 
motiveeritud ettepanek esitatakse Vallavalitsusele re-
gistreerimiseks.
(5) Vanema umbusaldamiseks kutsub Vallavalitsus 
käesolevas statuudis ettenähtud korras kokku üld-
koosoleku ning paneb  umbusaldamise üldkoosoleku 
päevakorda.
(6) Vanem loetakse umbusaldatuks, kui selle poolt on 
vähemalt 2/3 üldkoosolekul osalenutest, kusjuures 
alevike puhul mitte vähem, kui 10% vastava aleviku 
täisealistest elanikest ja külade puhul mitte vähem, 
kui 40% vastava küla täisealistest elanikest.
§ 8. Aleviku- või külaelanike üldkoosolek
(1) Aleviku- või külaelanike üldkoosolekul arutatakse 
aleviku või küla seisukohalt olulisi küsimusi, samu-
ti kuulatakse üks kord aastas Vanema tööaruannet ja 
vajadusel avaldatakse umbusaldust Vanemale ning 
valitakse uus Vanem.
(2) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku toimumise 
aeg, koht ja päevakorrapunktid peavad olema ette tea-
tatud vähemalt 1 (üks) kuu.
(3) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku (sh ka 
Vanema usaldamist või umbusaldamist otsustav üld-
koosolek) toimumise aja, koha ja päevakorrapunktid 
teatab Vallavalitsusele vastava aleviku või küla Va-
nem või tema asendaja ning Vallavalitsus korraldab 
vastava info avaldamise ajalehes “Viimsi Teataja” ja 
Viimsi valla veebilehel.
(4) Juhul, kui Vanem ei kutsu üldkoosolekut kokku 
käesoleva statuudi nõuete kohaselt, kutsub üldkoos-
oleku kokku Vallavalitsus vähemalt 5 (viie) alevi-
ku- või küla elaniku ühiselt allkirjastatud avalduse 
alusel.
(5) Päevakorda saab punkte lisada 1 (ühe) nädala 
jooksul arvates aleviku- või külaelanike üldkoosoleku 
esmase teate avaldamisest. Päevakorda punkti lisami-
se ettepanek peab olema kirjalik ja sellele peavad alla 
kirjutama aleviku puhul mitte vähem kui 5% ja kü-
lade puhul mitte vähem kui 10% vastava aleviku või 
küla täisealistest elanikest.. Päevakorrast saab punkte 
maha võtta punkti päevakorda pannud isik või isikud 
kuni koosoleku toimumiseni. Päevakorda punktide 
lisamise kirjalikud ettepanekud esitatakse Vallava-
litsusele, kes viib statuudile vastavas korras esitatud 
muudatusettepanekud päevakorda ja avaldab statuudi 
§ 8 lõikes 3 sätestatud korras.
(6) Aleviku- või külaelanike üldkoosoleku otsus on vas-
tuvõetud, kui selle poolt on vähemalt 50% + 1 koosole-
kul osalenutest, kusjuures aleviku puhul mitte vähem 
kui 5% ja külade puhul mitte vähem kui 10% vastava 
aleviku või küla täisealistest elanikest.
§ 9. Aleviku- või külaelanike üldnõupidamine
(1) Aleviku- või külaelanike üldnõupidamisel aru-
tatakse alevikus või külas jooksvalt esile kerkivaid 
probleeme, samuti võetakse vastu otsuseid aleviku- 
või külaelanike üldkoosolekute kokkukutsumise va-
jaduse kohta ning üldkoosoleku päevakorrapunktide 
kohta.
(2) Aleviku- või külaelanike üldnõupidamiste kok-
kukutsumise kohta teeb, aleviku- või külaelanike 
nõusolekul või reaalsest vajadusest lähtuvalt, otsuse 
vastava aleviku või küla Vanem.
§ 10. Rakendussätted
(1) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja ja Viimsi valla veebilehel.
(2) Käesolev määrus jõustub 10. päeval pärast avalda-
mist ajalehes Viimsi Teataja.
(3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 8. 
märtsi 2005. a määrus nr 11 “Viimsi valla aleviku- ja 
külavanema statuut”.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

26. juuni 2007 nr 22
Alkohoolse joogi jaemüügi piirangute ja kitsen-
duste kehtestamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1,  “Alkoholiseadu-
se” § 42 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel ja kooskõlas 
“Spordiseaduse” § 20 lõigetega 1 ja 2 ning Viimsi 
Vallavolikogu 09.12.2003.a määrusega nr 37 “Viimsi 
valla avaliku korra eeskiri”.
§ 1. Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes ala-
tes kella 20.00-st kuni kella 07.00-ni.
§ 2. Väljaspool siseruume toimuval avalikul üritusel 
ja spordiürituse loa alusel toimuval spordiüritusel on 
lubatud kaubelda ainult lahja alkohoolse joogiga.
§ 3. Keelata alkohoolse joogi jaemüük suletuna tar-
bijapakendisse toitlustusettevõttest ja majutusettevõt-
test väljaviimiseks.
§ 4. Ajutistes ehitistes asuvates kauplustes on lubatud 
kaubelda ainult vähese etanoolisisaldusega alkohool-
se joogiga.
§ 5. Toitlustusettevõtte väljaspool siseruume asuvas 
hooajalises laienduses on lubatud alkohoolse joogi ser-
veerimine ainult toitlustusettevõtte siseruumist.

§ 6. Lahja alkohoolse joogi reklaam lähemal kui 300 
meetrit hoonest, kus asub koolieelne lasteasutus, 
lasteaed-algkool, põhikool, gümnaasium, kutseõp-
peasutus, huvialakool või muu noorsootööasutus on 
keelatud.
§ 7. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11. 
oktoobri 2005 määrus nr 34 “Alkoholiga kauplemise 
aja piiramine”.
§ 8. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
Viimsi valla veebilehel.
§ 9. Määrus jõustub 1. augustil 2007.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

26. juuni 2007 nr 23
Mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise 
kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Viimsi valla 
eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks mittetulun-
dusühingutele ja seltsingutele toetuste taotlemise, 
taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetus-
te kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edas-
pidi kord).
(2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on Viimsi 
valla keskkonnakaitse, kultuuri, spordi, noorsoo- ja 
sotsiaaltöö ning elanike tervise edendamiseks läbivii-
dav tegevus, samuti külade ja alevike elanike ühiste-
gevus mittetulundusühingu vormis.
(3) Viimsi valla eelarvega eraldatakse vahendid mitte-
tulundusliku tegevuse toetamiseks.
(4) Investeeringuteks antakse toetust mittetulundus-
ühingule, mille lõpetamisel antakse pärast võlausal-
dajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle sa-
malaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või 
sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, 
riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
(5) Toetusest ei tohi maksta mittetulundusühingu või 
seltsingu liikmetele töötasu.
§ 2. Toetuse liigid
Toetuse liigid on:
1) tegevustoetus;
2) projektipõhine toetus.
§ 3. Tegevustoetus
(1) Tegevustoetust antakse:
1) Viimsi valla alevikule või külale, kus elanikud on 
moodustanud mittetulundusühingu (edaspidi küla-
selts), mille peamine põhikirjaline eesmärk on alevi-
ku või küla elu edendamine;
2) mittetulundusühingule (v.a külaselts) või seltsingu-
le (edaspidi ühing) põhikirjaliste või seltsingulepin-
gus sätestatud eesmärkide täitmiseks, mille mittetu-
lunduslik tegevus on kestnud vähemalt 2 aastat.
(2) Tegevustoetuse suuruse kalendriaastas külaseltsile 
määrab vallavalitsus iga aasta 1. veebruariks lähtudes 
1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud alevi-
ku või küla elanike arvust.
(3) Tegevustoetus kantakse taotluse alusel külaseltsi 
arveldusarvele hiljemalt 15. veebruariks.
(4) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab ühing hilje-
malt iga aasta 15. jaanuariks taotluse, millele tuleb 
lisada alljärgnev:
1) jooksvaks aastaks kavandatava tegevuse kirjeldus 
ning tulude ja kulude eelarve;
2) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete nime-
kiri.
(5) Ühingule tegevustoetuse määramise otsustab val-
lavalitsus hiljemalt 1 kuu jooksul taotluse esitami-
sest.
§ 4. Projektipõhise toetuse taotlemine
(1) Projektipõhise toetuse saamiseks tuleb esitada 
vormikohane taotlus järgmisteks tähtaegadeks: 1. 
veebruar, 1. mai, 1. oktoober. Projektipõhise toetuse 
taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.
(2) Taotlusele tuleb lisada alljärgnev:
1) seltsinguleping esmakordsel taotlemisel, kui taot-
lejaks on seltsing;
2) kavandatava tegevuse kirjeldus ning tulude ja ku-
lude eelarve.
(3) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul 
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtaega-
deks esitatud dokumentide vastavust korras sätesta-
tud nõuetele. Puuduste esinemisel teatab vallavalitsus 
sellest taotlejale viie tööpäeva jooksul ning annab 
puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva. Kui 
taotleja ei kõrvalda tähtajaks puudusi, tagastatakse 
talle esitatud dokumendid ning menetlus projektipõ-
hise toetuse saamiseks lõpetatakse.
§ 5. Projektipõhise toetuse määramine
(1) Taotluse vaatab läbi vallavalitsus.
(2) Projektipõhise toetuse määramisel lähtub vallava-
litsus järgmistest kriteeriumitest:
1) tegevuseks on olemas taotleja oma- või kaasfinant-
seering vähemalt 10 % ulatuses taotletava toetuse ko-
gumahust;

2) kavandatava tegevuse kestvus on reeglina kuni üks 
aasta;
3) tegevus vastab korra paragrahv 1 lõikes 2 toodule;
4) tegevus, millele toetust taotletakse, toimub üld-
reeglina Viimsi valla haldusterritooriumil;
5) fondist eelnevalt saadud toetuste kohta on taotleja 
esitanud aruanded.
(3) Vallavalitsus vaatab tähtaegselt esitatud taotlused 
läbi kuni kolme (3) nädala jooksul ning teeb otsuse 
projektipõhise toetuse andmise, suuruse ja saamise 
tingimuste kohta.
(4) Projektipõhise toetuse saajate nimekiri avaldatak-
se Viimsi valla veebilehel viie (5) tööpäeva jooksul 
vastava otsuse tegemise päevast arvates. Projektipõ-
hise toetuse mitteandmise otsusest teavitab vallavalit-
sus taotlejat kirjalikult kümne (10) tööpäeva jooksul 
vastava otsuse tegemise päevast arvates.
(5) Projektipõhine toetus kantakse üle taotluses mär-
gitud arveldusarvele või makstakse välja vallavalitsu-
sele esitatud kuludokumentide alusel.
§ 6. Aruandlus
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama järgmise aas-
ta 15. jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal valla 
eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise koh-
ta. Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.
(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi 
lõikes 1 nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus 
kahe aasta jooksul mitte toetada taotleja mittetulun-
duslikku tegevust. Vastav teave avaldatakse Viimsi 
valla veebilehel.
(3) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jook-
sul kasutamata jäänud toetuse Vallavalitsusele tagasi 
kandma (v.a juhul, kui taotluses ettenähtud tegevus 
jätkub järgneval eelarveaastal) või esitama 31. det-
sembriks avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi 
üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.
§ 7. Rakendamine
(1) 2007. aastal on ühingul õigus esitada 2008. aasta 
tegevustoetuse taotlus 1. septembriks.
(2) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja 
Viimsi valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikus-
tamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

26. juuni 2007 nr 24
Metsaseadusest tulenevate ülesannete delegeerimine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse” § 22 lõike 2 alusel, arvestades “Metsa-
seaduse” § 35 lõike 3 punkte 1 ja 2 ning arvestades 
võimalikku tekkivat suurt tuleohtu metsades, millele 
on vajalik väga operatiivselt reageerida, on mõistlik 
anda delegatsioon vallavalitsusele metsa kasutamise 
ja metsas viibimise keelamiseks loodusõnnetuse en-
netamiseks suure tuleohu korral.
§ 1. Anda metsaseaduse § 35 lõike 3 punktidest 1 ja 2 
tulenevatest kohaliku omavalitsuse õigustest, avalik-
õigusliku isiku omandis olevas metsas ja piiramata 
või tähistamata erametsas viibimise keelu ning metsa 
kasutamise puidu saamiseks, kõrvalkasutuseks, ja-
hinduseks, teadus- ja õppetööks ning rekreatsiooniks 
keelu kehtestamine, erakordselt suure tuleohu korral, 
Viimsi Vallavalitsusele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu 14.08.�007 
 istungi õigusaktid

14.08.2007 istungi otsused
nr 70 Munitsipaalmaa võõrandamine aktsiaseltsile 
Viimsi Vesi: Haabneeme alevik, kinnistu Bastioni
nr 71 Aadu III, Kikerpuu tee ja Kraaviääre kinnistute 
omandamine
nr 72 Prangli saarel asuva Sadamatee kinnistu oman-
damine
nr 73 Teekinnistu moodustamine ja teekinnistu oman-
disse võtmine Rohuneeme külas, Tammiku maaüksu-
sel
nr 74 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine: Leppneeme küla, Lillemäe I maaüksus
nr 75 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule 
väljapanekule suunamine: Haabneeme alevik, kinnis-
tu Uuetoa III
nr 76 Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme 
alevik, maaüksus Kuuse
nr 77 Detailplaneeringu kehtestamine: Naissaare kü-
las, Schmidti kinnistu ja Schmidti kinnistu ning küla-
sadama vaheline maa-ala

nr 78 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esime-
he ja liikmete valimine

14. august 2007 nr 70
Munitsipaalmaa võõrandamine aktsiaseltsile 
Viimsi Vesi: Haabneeme alevik, kinnistu Bastioni
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 6 lõikest 1, muinsuskaitseseaduse § 18 lg-st 6, § 19, 
§ 27 lg-st 2, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määru-
sega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006 määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimääruse” § 92 lg-st 
1, lg 3 p-st 5, lg 4 p-st 3, lg-st 5 ja 6, § 94 lg 1 p-st 3, 
§ 97 lg-st 1 ning § 98, kuulanud ära Viimsi Vallava-
litsuse seisukoha selle kohta, et Haabneeme alevikus 
kinnistul Bastioni asuva puurkaevu (nr 503/14798) 
sihtotstarbeline kasutamine, ekspluateerimine ning 
hooldamine on otstarbekas korraldada AS Viimsi Vesi 
kaudu, samas arvestades, et võõrandataval kinnistul 
Bastioni asub Peeter Suure Merekindluse rannakait-
sepatarei nr 13 (arhitektuurimälestis, reg nr 880097) 
ning arvestades vallavolikogu maa- ja planeerimisko-
misjoni ning eelarve- ja arengukomisjoni seisukohti, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võõrandada tasuta Viimsi valla omandis olev 
Haabneeme alevikus asuv kinnistu Bastioni, reg.osa 
nr 3618102, katastritunnus 89001:023:0002, sihtots-
tarve tootmismaa, pindala 13740 m2, maksustamis-
hind 4 809 000 krooni, ASile Viimsi Vesi, rg-kood 
10461699.
2. Võõrandamisel arvestada järgnevaga:
2.1. Võõrandataval kinnistul Bastioni asub Peeter 
Suure Merekindluse rannakaitsepatarei nr 13 (arhitek-
tuurimälestis, reg nr 880097) kaitsevööndiga 50 m;
2.2. Mälestise ja muinsuskaitsealal paikneva kinnis-
asja või ehitise võõrandamise leping peab sisaldama 
sätet, et tegemist on mälestise või muinsuskaitsealal 
paikneva kinnisasja või ehitisega;
2.3. Mälestise võõrandamisel või valduse üleminekul 
peab omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele 
omanikule või uuele valdajale;
2.4. Kuna võõrandatakse kinnisasi, millel asub kin-
nismälestis, on riigil ostueesõigus;
2.5. Kinnismälestise omanik või valdaja vastutab 
mälestise säilimise eest ning on kohustatud teostama 
kinnismälestise hooldamiseks kaitsekohustuse teati-
ses toodud töid, järgides Muinsuskaitseseaduses too-
dud sätteid, tagades Muinsuskaitseameti ning Viimsi 
Vallavalitsuse vastavate lubade olemasolu Muinsus-
kaitseseaduses toodud tegevuste teostamiseks.
3. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise õigu-
sega) kinnistu Bastioni ASile Viimsi Vesi tasuta võõ-
randamise lepingu sõlmimiseks ja allakirjutamiseks 
valla nimel ning teiste tehingute ja toimingute soo-
ritamiseks, mis on vajalikud kinnistu Bastioni tasuta 
võõrandamiseks ASile Viimsi Vesi. Munitsipaalmaa 
võõrandamise toimingutega seotud kulud tasub Viim-
si Vallavalitsus.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 71
Aadu III, Kikerpuu tee ja Kraaviääre kinnistute 
omandamine
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määru-
sega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006 määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimääruse” § 55 lõikest 
2 ning Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003 määrusega 
nr 34 kehtestatud “Teede valla omandisse võtmise ja 
avalikuks kasutamiseks määramise kord” punktidest 
8–13, tulenevalt avalikust huvist, arvestades OÜ Sto-
neholm 10.04.2007 avaldust nr 14-9/1231 ning Viim-
si Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1. Omandada tasuta OÜlt Stoneholm (rg-kood 
10845193) Randvere külas asuvad järgmised kinnis-
tud koos sinnakuuluvate rajatistega:
1.1. Aadu III, kinnistusregistri registriosa nr 6707402, 
katastritunnus 89001:010:2112, sihtotstarve transpor-
dimaa, pindala 15 378 m², maa maksustamishind 399 
828 krooni;
1.2. Kikerpuu tee, kinnistusregistri registriosa nr 
9751802, katastritunnus 89001:010:2036, sihtotstar-
ve transpordimaa, pindala 7485 m², maa maksusta-
mishind 1123 krooni;
1.3. Kraaviääre, kinnistusregistri registriosa nr 
9756202, katastritunnus 89001:010:2085 sihtotstarve 
sotsiaalmaa, pindala 2796 m², maa maksustamishind 
419 krooni.
2. Anda volitused Vallavanemale (edasivolitamise õi-
gusega) punktis 1 nimetatud kinnistute omandamise 
lepingu sõlmimiseks.
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Reinu tee ja tehnovõrkude väljaehitamiseks Leppnee-
me teeni ning Heino Engeli 31.07.2007 taotlusest nr 
290 (kiri nr 14-9/1844-3, 29.06.2007) ning arvesta-
des Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Vallavolikogu 
maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomis-
joni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Leppnee-
me külas Lillemäe I maaüksusel krundi kasutamise 
sihtotstarbe muutmiseks perspektiivsest väikeelamute 
maast hajaasustuses väikeelamumaaks, liiklusmaaks 
ja ärimaaks, kinnistu jagamiseks kaheks elamukrun-
diks ja teekinnistuks, krundi ehitusõiguse määrami-
seks kahe üksikelamu ning abihoonete ehitamiseks, 
vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 
1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr 290 
(lisa 2).
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada 
Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe 
aasta jooksul planeeringu lähteülesande kinnitamise 
kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud 
taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise 
tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja 
pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne 
detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui 
detailplaneering ei ole  tähtaegselt esitatud, kaotab 
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 75
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule välja-
panekule suunamine: Haabneeme alevik, kinnistu 
Uuetoa III
Planeerimisseaduse § 18 lõike 1, Viimsi Vallavoliko-
gu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud “Viimsi 
valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel, arvestades, 
et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähte-
ülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud 
vastavalt Harju maavanema 05.07.2007 kirjale nr 
2.1-13/3681, samuti arvestades Viimsi Vallavolikogu 
10.05.2005 otsust nr 34 “Viimsi valla asustusüksuste 
liigi nime ja lahkmejoonte kinnitamine”, millega on 
muudetud asustusüksuste lahkmejooni, võttes arvesse 
Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavo-
likogu otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 
Viimsi Vallavolikogu 14.09.2004 otsusega nr. 87 al-
gatatud Viimsi vallas Haabneeme alevikus (algatatud: 
Lubja külas), kinnistu Uuetoa III detailplaneering (töö 
nr 06-05; koostatud Loov Arhitektid OÜ poolt).
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 76
Detailplaneeringu kehtestamine: Haabneeme ale-
vik, maaüksus Kuuse
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 
1 punkti 33, planeerimisseaduse § 24 lõike 5, Viimsi 
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtesta-
tud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 7 alusel, 
arvestades, et detailplaneeringu avalikul väljapanekul 
ajavahemikul 01.–15.06.2007 ei esitatud detailpla-
neeringu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid, samuti 
asjaoluga, et Harju maavanem on järelevalve käigus 
nõustunud muudatustega üldplaneeringus (HMV 
05.07.2007 kiri nr 2.1-13/3987), võttes ühtlasi arvesse 
Viimsi Vallavolikogu 10.05.2005 otsuse nr 34 “Viimsi 
valla asustusüksuste liigi nime ja lahkmejoonte kinni-
tamin”, millega on muudetud asustusüksuste lahkme-
jooni, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 ot-
susega nr 7 algatatud ja Loov  Arhitektid OÜ poolt 
koostatud Viimsi vallas Haabneeme alevikus (algata-

tud: Lubja külas), maaüksuse Kuuse detailplaneering 
(töö nr 08-05).
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 77
Detailplaneeringu kehtestamine: Naissaare külas, 
Schmidti kinnistu ja  Schmidti kinnistu ning küla-
sadama vaheline maa-ala
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punkti 33, planeerimisseaduse § 24 lõike 5, 
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 
kehtestatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punk-
ti 7 alusel, arvestades, et detailplaneeringu avalikul 
väljapanekul ajavahemikul 27.12.2005–10.01.2006 
märkusi esitanud isiku ettepanekute alusel on detail-
planeeringut korrigeeritud ja Harju maavanem on 
järelevalve käigus andnud planeeringule oma heaks-
kiidu ning nõustunud muudatustega üldplaneeringus 
(HMV 28.06.2007 kiri nr 2.1-13/3599), Viimsi Valla-
volikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003 ot-
susega nr 23 ja 10.06.2003 otsusega nr 74 algatatud 
ja AB Luhse & Tuhal poolt koostatud Viimsi vallas 
Naissaare külas, Schmidti kinnistu ja Schmidti kin-
nistu ning Külasadama vahelise maa-ala detailplanee-
ring (töö nr 0320).
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 78
Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe 
ja liikmete valimine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lõike 1 punktist 20 ja § 48 lõikest 2 ning “Viimsi 
valla põhimääruse” § 18 lõike 1 punktist 20 ja § 24 
lõikest 2, arvestades Vallavolikogu revisjonikomis-
joni esimehe Gunnar Kobini avaldust tagasiastumise 
kohta (reg 13.08.2007 nr 7-1/2496), võttes aluseks sa-
lajase hääletamise tulemused revisjonikomisjoni esi-
mehe ja revisjonikomisjoni liikmete valimise kohta, 
Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Tunnistada Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni esimeheks valituks Sven Arop.
2. Tunnistada Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjo-
ni liikmeks valituks Gunnar Kobin.
3. Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punk-
tis 1 ja 2 loetletud isikutele ning avaldada ajalehes 
Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
28.11.2005 otsuse nr 76 “Volikogu alaliste komisjo-
nide esimeeste valimine” punkt 1.1 ja 13.12.2005 ot-
suse nr 86 “Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 
liikmete valimine” punkt 2.1.
5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

4.08.2007 istungi määrused

14. august 2007 nr 25
Viimsi valla 2006. aasta majandusaasta konsoli-
deeritud aruande kinnitamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, § 39¹ lõike 2, 
“valla- ja linnaeelarve seaduse § 26, raamatupidami-
se seaduse § 15, Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007 
määrusega nr 14 kehtestatud “Viimsi valla eelarve ja 
arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, 
muutmise ja täitmise kord” alusel.

§ 1. Kinnitada Viimsi valla 2006. aasta majandusaasta 
konsolideeritud aruanne (lisa 1).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avali-
kustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 26
Viimsi valla 2007.a eelarve muutmine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, valla- ja linnaeel-
arve seaduse § 23 ja § 24 ning Viimsi Vallavolikogu 
13.03.2007 määruse nr 14 “Viimsi valla eelarve ja 
arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, 
muutmise ja täitmise kord” § 8 lõike 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007 määru-
sega nr 1 vastuvõetud ja 12.06.2007 määrusega nr 18 
muudetud Viimsi valla 2007. a eelarvet alljärgnevalt:
1.1. Suurendada eelarve valdkondade kulusid 7 500 
000 krooni
1.1.1. osa 04 210 Maakorraldus 7 500 000 krooni
1.2. Vähendada eelarve valdkondade kulusid 7 500 
000 krooni
1.2.1. osa 01 114 Reservfond 5 100 000 krooni
1.2.2. osa 01 3202 Valla arengukava 20 000 krooni
1.2.3. osa 01 700 Valitsussektori võla teenindamine 
200 000 krooni
1.2.4. osa 04 740 Territoriaalne planeerimine 300 000 
krooni
1.2.5. osa 05 600 Muu keskkonnakaitse 20 000 kroo-
ni
1.2.6. osa 05 2001 Heitveekäitlus 1 050 000 krooni
1.2.7. osa 08 1022 Spordiväljakud 110 000 krooni
1.2.8. osa 09 2204 Vana koolihoone haldamine 700 
000 krooni
§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viim-
si valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avali-
kustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 27
Viimsi valla haridusasutuste arengukavade kinni-
tamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiu-
miseaduse § 31 lõike 3 ja koolieelse lasteasutuse sea-
duse § 91 lõike 3 alusel.
§ 1. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla 
koolide arengukavade kinnitamine ja muutmine.
§ 2. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla 
koolieelsete lasteasutuste arengukavade kinnitamine 
ja muutmine.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 28
Välisõhu kaitse seadusest tulenevate ülesannete 
delegeerimine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 22 lõike 2 alusel, arvestades, et välisõ-
hu kaitse seaduse § 78 lg-s 4 ja § 86 lg-s 2 nimetatud 
kohaliku omavalitsuse ülesanded nõuavad spetsiifilisi 
erialaseid teadmisi ning operatiivset tegutsemist, on 
vajalik anda delegatsioon Vallavalitsusele selliste kü-
simuste lahendamiseks.
§ 1. Anda välisõhu kaitse seaduse § 78 lõikest 4 ja § 
86 lõikest 2 tulenevate küsimuste lahendamise õigus 
Viimsi Vallavalitsusele.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning 
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees.
NB! Otsustes ja määrustes nimetatud lisadega on või-
malik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsi-
vald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi 
tee 1.

3. Vallavanemal või vallavanema poolt volitatud isi-
kul sõlmida punktis 1 nimetatud kinnistu omanda-
miseks leping hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates 
käesoleva otsuse jõustumisest.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 72
Prangli saarel asuva Sadamatee kinnistu omanda-
mine
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määru-
sega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006 määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimääruse” § 55 lõikest 
2 ning Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003 määrusega 
nr 34 kehtestatud “Teede valla omandisse võtmise 
ja avalikuks kasutamiseks määramise kord” punktist 
13, tulenevalt avalikust huvist ja 10.05.2002 sõlmi-
tud ühise tegutsemise lepingust nr 60 ning arvestades 
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavoli-
kogu otsustab:
1. Omandada tasuta OÜlt Selteret (rg-kood 10003666) 
Prangli saarel Kelnase külas Kordoni kinnistu, reg nr 
90441 koosseisus olev Sadamatee maaüksus (katast-
ritunnus 89001:002:0386, sihtotstarve tootmismaa, 
pindala 4017 m², maa maksustamishind 34 300 kroo-
ni) koos sinnakuuluvate rajatistega.
2. Anda volitused Vallavanemale (edasivolitamise 
õigusega) punktis 1 nimetatud kinnistu omandamise 
lepingu sõlmimiseks.
3. Vallavanemal või vallavanema poolt volitatud isi-
kul sõlmida punktis 1 nimetatud kinnistu omanda-
miseks leping hiljemalt kahe (2) kuu jooksul arvates 
käesoleva otsuse jõustumisest.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 73
Teekinnistu moodustamine ja teekinnistu oman-
disse võtmine Rohuneeme külas, Tammiku maa-
üksusel
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määru-
sega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega 
nr 17 muudetud “Viimsi valla põhimääruse” § 55 lõi-
kest 2 ning Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003 määruse-
ga nr 34 kehtestatud “Teede valla omandisse võtmise 
ja avalikuks kasutamiseks määramise korra” punktist 
13, arvestades Sulev Jaanuse 26.02.2007 avaldust nr 
11-10/684, Ivo Volkovi 05.03.2007 avaldust nr 10-
7/752 ning Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1. Sõlmida Ivo Volkoviga ja Sulev Jaanusega eelle-
ping enne detailplaneeringute kehtestamist planeerin-
gu alusel kinnistu jagamisel tekkiva transpordimaa 
tasuta omandamiseks ja asjaõigusleping peale katast-
riüksuse moodustamist Rohuneeme külas, Sadama 
tee 10 asuval Tammiku kinnistul, (reg nr 3110102, 
katastritunnus 89001:003:6260), maa ligikaudne suu-
rus 14 m² (vastavalt lisale).
2. Anda volitused Vallavanemale (edasivolitamise õi-
gusega) punktis 1 nimetatud eellepingu ja asjaõigus-
lepingu sõlmimiseks.
3. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Haldus-
kohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi 
Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse tea-
tavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

14. august 2007 nr 74
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine: Leppneeme küla, Lillemäe I maaük-
sus
Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 ja 7, Viimsi Valla-
volikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud 
“Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, 
lähtudes vajadusest võõrandada vallale transpordimaa 
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Koduloohuvilised 
kogunevad jälle
Viimsi koduloohuvilised alus-
tavad seekord uut hooaega 
ringsõiduga mööda poolsaa-
rt. 1. septembril kogunetak-
se kell 11 Viimsi koduloo-
muuseumi juurde, mis asub 
Pringi külas Nurme tee 3. 
Sealt suundutakse autodega 
mõnetunnisele ringile, et as-
jatundlike reisijuhtide saatel 
tutvuda poolsaare ajalooliste 
vaatamisväärsustega. Kõik 
senised ja uued huvilised on 
oodatud.

Möödunud hooaja viimasel ko-
gunemisel 5. mail oli kohalikel 
koduloohuvilistel külas Marju 
Vilbaste Tallinna linnamuuseu-
mi kodu-uurimise ringist. Küla-
line tegi põhjaliku ülevaate ringi 
tegevusest läbi aastakümnete.

Enne Teist maailmasõda 
tegutses 1933. aastal asutatud 
Tallinna ajaloo selts, mis para-
ku nõukogude võimu kehtesta-
misel Eestis pidi oma tegevuse 
lõpetama. Pärast sõda 1956. 
aastal õnnestus aktiivsete ko-
duloohuviliste initsiatiivil luua 
Tallinna linna arhitektuuri mä-
lestusmärkide majavalitsuse 
kaastöökomisjon, mille mitmed 
liikmed olid varem kuulunud 
Tallinna ajaloo seltsi ridades-
se. Paljud huvilised said jälle 
hakata tegelema linna ajaloo ja 
koduloo uurimisega.

Kuid juba mõne aasta möö-
dudes leidsid kodu-uurijad, et 
kodulinna mineviku ja täna-
päeva igakülgse uurimise ja 
tundmaõppimisega on võima-

lik kõige paremini tegeleda 
siiski koostöös Tallinna linna-
muuseumiga. 28. aprillil 1963. 
aastal asutatigi muuseumi juur-
de kodu-uurimise ring. Asu-
tajaliikmeid oli 44, kuid juba 
järgmise kahe aasta jooksul 
tõusis liikmete arv sajani ning 
selliseks jäi liikmeskonna suu-
rus aastakümneteks.

Liikmete lahkumine ja uute 
inimeste juurdetulek püsis sa-
mal tasemel. Esimeseks juhatuse 
esimeheks sai ajaloolane Volde-
mar Miller, kes tegutses sellel 
kohal aastakümneid. Praegu on 
eestvedajad Marju Vilbaste ja 
Irene Merik. Ringi tööst on osa 
võtnud paljud ajaloolased, raa-
matukogutöötajad, loodus- ja 
tehnikateadlased, ajakirjanikud, 
kirjandusteadlased, kirjanikud, 
õigusteadlased, juristid ning veel 
mitmete teiste elualade esinda-
jad. Liikmete hulka on kuulunud 
ka Aleksander Viidas Haab-
neemest. Tema sulest on 1992. 
aastal ilmunud raamat “Viimsi 
ajalugu. Esi- ja keskaeg”.

Ringi oluline töösuund on 
algusest peale olnud liikmete 
elulugude kogumine. 2000. 
aastal avaldati aastatepikkuse 
töö tulemusena “Tallinna Lin-
namuuseumi kodu-uurimise 
ringi bibliograafiline teatmik”, 
kuhu on koondatud kõikide 
aastatel 1963–2000 ringiga 
vähem või rohkem seotud ini-
meste (enam kui 200 isiku) 
eluloolised andmed.

Liikmed on pidanud oma 
tähtsamateks ülesanneteks Tal-
linna ajaloo-, kultuuri-, arhi-
tektuuri-, loodus- jt mälestiste 

Viimsi huvikeskuse uus hooaeg! Tule osalema!

säilitamist ning Tallinna lin-
namuuseumi kogude pidevat 
täiendamist minevikku ning 
olevikku käsitlevate materjali-
dega. Peamisteks tööviisideks 
on olnud liikmete uurimis-
tööde juhendamine ning aval-
damiseks ettevalmistamine 
(raamatuna või ajakirjandus-
väljaandes artiklina), ettekan-
dekoosolekute, vestlusringide 
ja ekskursioonide korraldami-
ne ning museaalse väärtusega 
esemete ja materjalide kogu-
mine. Olulisel kohal on olnud 
ka kodu-uurimise kui põneva 
huviala propageerimine.

Ringi tegevust iseloomustab 
suur järjekindlus. Algusaasta-
test peale toimuvad kogunemi-
sed igal neljapäeval. Varasemal 
ajal toimusid üritused aasta 
läbi, kuid viimastel aastatel on 
juunis-juulis tehtud suvevahe-
aeg. Iga viieaastase tegevuspe-
rioodi kokkuvõttena on korral-
datud teaduskonverents.

Aastakümnete jooksul on 
koostööd tehtud ka 1958. aas-
tal asutatud teaduste akadeemia 
kodu-uurimise komisjoniga 
ning alates 1990. aastast eelmi-
se järeletulija Eesti kodu-uuri-
mise seltsiga. Koostööd tehakse 
ka Eesti muinsuskaitse seltsiga 
ja Eesti genealoogia seltsiga.

Jääme lootma, et tulevikus 
tihenevad sidemed ka Viimsi 
kultuuriloo seltsi ja Tallinna 
linnamuuseumi kodu-uurimise 
ringi vahel.

Jaan Tagaväli
Viimsi kultuuriloo seltsi 
 koduloo-uurijate ringi esimees

Väikelaste muusikastuudio Tipsu ootab endisi ja uusi rõõmurulle, et koos 
piiluda läbi lõbusate rütmide, vahvate pillide ja toredate laulude-mängude 
muusika imelisse maailma.

 Tunnid toimuvad huvikeskuse lauluklassis.

• 1–2aastased tipsud T ja N kl 10.30-11.30, 11.45-12.45
 Selle hooaja tunnid algavad 18. ja 20. septembril.

• 2–3aastased tipsud K kl 10.30-11.30, 11.45-12.45
 Selle hooaja tunnid algavad 19. septembril. Juhendaja Ita-Riina Pedanik, tel 510 3458.
 Registreerumine: itariina@huvikeskus.ee
 Näide: laps Minni Muusika, sünd. 25.07.2006, vanus 1 a, ema Mari Muusika, tel 123 4567.

• Laulu-mänguring 3–5aastastele lastele K kl 17.15-18.00

• Lauluring 6–8aastastele lastele K kl 18.10-18.55
 Selle hooaja tunnid algavad 12. septembril huvikeskuse lauluklassis.
 Juhendaja: Maire Pedak
 Registreerumine: mairepedak@hot.ee
 Näide: laps Minni Muusika, sünd. 25.07.2002, vanus 5 a, ema Mari Muusika, tel 123 4567.

Laste ja noorte laulustuudio  Vabu kohti ei ole!  Juhendaja: Ita-Riina Pedanik, 
tel 510 3458

Tantsuklubi Sirius  Loomisel uus showtantsu grupp. Lisainfo huvikeskuse kodulehel.

Tantsuklubi Viira

• 3–4aastased E ja K kl 18.00-19.00
 Esimene tund toimub 3. septembril huvikeskuse treeningsaalis.

• 5–7aastased T ja N kl 18.00-19.00
 Esimene tund toimub 4. septembril huvikeskuse treeningsaalis.

• 8–10 aastased E ja K kl 16.30-18.00
 Esimene tund toimub 3 septembril huvikeskuse treeningsaalis.

• 11–14aastased T ja N kl 16.30-18.00
 Esimene tund toimub 4. septembril huvikeskuse treeningsaalis.
 Juhendaja: Kati Pedanik, tel 503 4302
 Registreerumine: pedanik1@hotmail.com
 Näide: laps Tiina Tants, sünd. 25.07.2002, vanus 5 a, ema Terje Tants, tel 123 4567.

Beebiklubi Loora

 Alla-aastaste väikelaste muusikatunnid toimuvad R kl 11.00-12.00.
 Selle hooaja esimene tund 21. septembril huvikeskuse lauluklassis.
 Juhendaja: Ita-Riina Pedanik, tel 510 3458
 Registreerumine: itariina@huvikeskus.ee
 Lisainfo: Krista Mulenok, tel 511 8080

Loovusring väikelastele

• 2,5–3,5aastased lapsed T kl 16.30-17.15

• 4–7aastased lapsed  T kl 17.30-18.15
 Juhendaja: Kristiina Puudersell, tel 5561 5413
 Registreerumine: kristiina.puudersell@mail.ee

Tarbekunstiring lastele

• T kl 15.00-16.30 siidi- ja tekstiiliring

• K kl 15.00-16.30 klaasi- ja keraamikaring
 Juhendaja Kristiina Puudersell, tel 5561 5413
 Registreerumine: kristiina.puudersell@mail.ee

Joonistamise ja skulptuuriring täiskasvanutele

 Juhendaja: Renaldo Veeber
 Lisainfo huvikeskuse kodulehel.

Täiskasvanute segarahvatantsurühm Valla-alune

 Juhendaja: Eevi Kiling, tel 5345 1130

Noortekapell  Juhendaja: Kalle Erm, tel 505 9043

Pillikoor Merimemm  Juhendaja: Aare Pehka, tel 5197 4181

Segakoor Viimsi  Dirigent: Vaike Sarn  Koorivanem: Helle Lusmägi, tel 515 9464

Rahvamuusikaansambel Pirita  Juhendaja: August Sarrap, tel 5335 8829

MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1

tel 606 6838
Lisainfot huviringidest ja sündmustest: 

www.huvikeskus.ee

Lapsed laulma!
Maire Eliste Laulustuudio kutsub lapsi ja noori arendama oma muusikalisi oskusi 
laulu, rütmika ja tantsu kaudu. Oodatud on lapsed alates 3. eluaastast kuni güm-
naasiumi lõpuni.
Eelkooliealistele töötab stuudios kaks rühma: kontsertrühm (A) ja ettevalmistav rühm 
(B). Kooliealistele on vaid A-rühm.
Lisakatsed vabadele kohtadele on reedel, 31. augustil Pirita vaba aja keskuses.
Kell 14 – eelkooliealised
Kell 15 – kooliealised
Õppetöö algab Püünsi Põhikoolis 4. septembril. Uudisena avame eelkooliealiste rüh-
mad ka Haabneemes Kaluri tee 5.
Lisainfo: www.mariel.ee

Kaasame uusi soliste, lauljaid, näitlejaid ja tantsijaid tsirkusemuusikali

Huvilistelt eeldame head viisipidamist ja soovi enesearendamiseks, valmisolekut lau-
lu-, tantsu- ja tsirkusetreeninguteks ning vanust 18–40 aastat.

Kokkusaamine pühapäeval, 9. septembril kell 15 Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1. 
Päevakorras vestlus ja hääleulatuse test. Võimalusel esita oma lemmiklaul!

Lisainfo:
MTÜ Komos koduleht: www.komos.ee

MTÜ Viimsi Huvikeskus koduleht: www.huvikeskus.ee
Muusika- ja projektijuht: Kalle Erm, tel 505 9043, kalle@huvikeskus.ee
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	Mare ja Egert Leetsarel 
sündis 15. juulil poeg 
Andreas.

	Riinu Värgil ja Marko 
Tuikil sündis 15. juulil 
tütar Kertu.

	Aida Kivil ja Risto Haugil 
sündis 17. juulil poeg 
Alari.

	Triinu ja Raido Lillel 
sündis 17. juulil tütar 
Eliise.

	Kadri Liivetil ja Vahur 
Rinnel sündis 18. juulil 
poeg Henri-Johannes.

	Anneli ja Toomas 
Dannebergil sündis 23. 
juulil tütar Birgit.
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	Marika Kõiv-Urmil ja 
Elmer Urmil sündis 27. 
juulil poeg Mark Elvis.

	Egle Abelil ja Hannes 
Pritsil sündis 28. juulil 
poeg Robert Oliver.

	Kristiina Leol ja Joel 
Jaagol sündis 28. juulil 
tütar Mia.

	Liis Soontagal ja Martin 
Indrek Milleril sündis 
4. augustil tütar Lilian 
Marie.

	Kristel Kristjuhanil ja 
Jaanus Rebasel sündis 4. 
augustil tütar Kristin.

	Margit ja Tarmo Moostel 
sündis 7. augustil tütar 
Kaisa Marleen.

Tere tulemast!

MTÜ Viimsi Huvikeskus võtab Viimsi 
noortekeskusesse tööle osalise 

koormusega (0,5 kohta)

noorsootöötaja
töö kirjeldus:

• noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele
• noorteürituste korraldamine ja elluviimine

• külastajate abistamine ja nendega suhtlemine

Eeldame:
• erialast haridust (noorsootöö, rekreatsioon, pedagoogika, 

sotsiaaltöö jne) või selle omandamist lõppfaasis

• väga head eesti keele oskust, 
vene keele oskust suhtlustasandil

• väga head suhtlus- ja meeskonnatöö oskust

• iseseisvust ning algatus- ja organiseerimisvõimet

• oskust toime tulla keerulistes olukordades 
ja pingelistes situatsioonides

• positiivset ellusuhtumist

• kogemust laste ja noortega töötamisel 
ning projektide juhtimisel

Pakume:
• eneseteostus- ja arenguvõimalusi

• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

• paindlikku graafikut

töökoormus:
osaline tööaeg ehk 0,5 kohta

tööle asumise aeg:
nii ruttu kui võimalik

CV saata hiljemalt 1. septembriks aadressile 
viimsink@huvikeskus.ee või Nelgi tee 1, Viimsi vald.

Info: 606 6826, noortekeskuse kohta vt www.huvikeskus.ee

Viimsi noortekeskus
otsib kohusetundlikku

koristajat
Koristatavat pinda on 180 m2. Tööaeg õhtuti pärast kella 
20 või hommikupoolikul enne kella 11, vajadusel ka 
nädalavahetustel. Huvilistel palume võtta ühendust tel 
606 6826 või tulla Viimsi noortekeskusesse, Nelgi tee 1.

Randvere noortekeskus 
avab uksed
Randvere külakeskus on 
valmis ning täitub tasapisi 
mitme asutusega. Alates sü-
gisest ootab maja ka noori, 
sest avatakse noortekeskus, 
mis hakkab paiknema hoone 
teisel korrusel.

Juriidiliselt on Randvere noor-
tekeskus MTÜ Viimsi Huvi-
keskus Viimsi Noortekeskuse 
allasutus ehk siis Viimsi noor-
tekeskuse filiaal. Praegu käib 
veel sisustamine ning töötaja 
otsimine, kes Randvere noor-
tega iga päev tegeleks ja suht-
leks. Loodame õige inimese 
üsna pea leida. Uuest aastast li-
sandub poole kohaga noorsoo-
töötaja. Mitmekesi on kergem 
meeldivaid ja sobivaid üritusi 
ja projekte korraldada.

Noortekeskusesse on oo-
datud 7–26aastased, et oma 
vaba aega mõnusalt sisustada: 
sõpradega suhelda, muusikat 
kuulata, lauamänge mängida. 
Kohapeale tuleb ka väike pil-
jardilaud, lauajalgpall, õhuhoki 
ja üks arvuti.

Peale igapäevase avatud 
tegevuse püüame ellu viia ka 
väiksemaid projekte. Suure-
maid ülevallalisi noorteüritusi 
hakatakse korraldama koos 
Viimsi noortekeskusega. Rand-
vere keskuse jaoks on üks suur 
ruum, mida on võimalik aga 
kergesti eri tegevuste jaoks lii-
gendada.

Siin saab mõnusalt õppida, 
sest alati on olemas noorsoo-
töötaja, kelle käest nõu ning 
abi küsida. Murede ja rõõmu-
dega võib julgelt tema poole 

Praegu on Randvere noortekeskuses veel tühi ruum, kui peagi täitub see 
mööbli ja muu inventariga. Annika Orgus (pildil) usub, et õige pea leitakse ka 
noorsootöötaja.

Möödunud suvest ja algavast 
õppeaastast Püünsi põhikoolis
Suvi on kohe-kohe lõppemas 
ja koolimajade sees ning 
ümber käib vilgas tegevus, 
et kõik oleks puhas, värske 
ja valmis, kui pärast kuude-
pikkust vaheaega heliseb 
taas koolikell ja saabuvad 
puhanud lapsed.

Selle suve suursündmus oli 
meie kooli jaoks X koolinoor-
te laulu- ja tantsupidu, kus lõid 
kaasa mudilaskoor ning kaks 
tantsurühma õpetajate Maiu 
Plumeri ja Hele Pomerantsi 
juhendamisel. Lisaks pakkusid 
kindlasti positiivseid emot-
sioone mitmed spordilaagrid ja 
reisid, mida iga laps eraldi ette 
võttis.

Algaval õppeaastal on Püün-
si põhikoolil oma õpilastele ja 
õpetajatele varuks mõned ül-
latused ja muudatused ja seda 
nii väliselt kui ka sisuliselt. 
Väljastpoolt saab koolimaja 
uue värske kuue ning mõned 
klassiruumid on samuti re-
monditud ja rõõmsavärvilised. 

Püünsi kooli mudilaskoor laulupeo rongkäigus.

pöörduda. Koos püütakse leida 
lahendusi või vajadusel otsi-
da abi. Alati on teretulnud ka 
omaalgatus ürituste ja tegevus-
te korraldamiseks, sest noored 
ju ise teavad kõige paremini, 
mida tahavad, et oleks lahe ja 
tore. Väga palju sõltub ka noor-
sootöötajast, kes erisuguseid 
võimalusi välja pakub ning 
noored tegevustesse kaasab.

Viimsi noortekeskus, mis 
on tegutsenud pea kuus aastat, 
on oma vajalikkust tõestanud. 
Ruumid jäävad küll kitsaks, 

kuid kooliperioodil külastab 
keskust kuni 40 noort päevas. 
Lisaks on olemas bändiruum 
ning köök, toimub loovring, 
lastelaagrid ja mitmed projek-
tid. Korraldatakse ka ülevalla-
lisi üritusi, nagu Viimsi Maas-
tik, Suur Päev, Bänd Zoo Fest, 
Lumelinn jpt.

Loodame, et keskus hakkab 
olema Randvere noorte jaoks 
mõnus koht, kus koos käia ning 
ideid ellu viia. Esialgsete plaa-
nide järgi on uksed lahti Viimsi 
noortekeskusega samadel ae-

gadel: esmaspäevast reedeni 
kella 14–20ni. Millal täpselt 
Randvere noortekeskus ava-
takse, selgub siis, kui töötaja 
on leitud, ilmselt septembrikuu 
jooksul. Kohtumiseni Randve-
re noortekeskuses!

Annika Orgus 
Viimsi noortekeskuse juhataja

Lisaks on uuenenud klassiruu-
mide mööbel ning täiustunud 
arvutiklass.

Sisulistest muudatustest on 
hea meel tõdeda, et meie koo-
lis hakkab tööle tennisetreener, 
kelle käe all saavad kehalise 
tundides õppida kõik lapsed. 

Kindlasti toovad värskeid tuuli 
ja uusi mõtteid ka esimest aas-
tat meil töötavad õpetajad.

Uue taustal ei taha me kind-
lasti ära unustada vanu ja juba 
oma headust tõestanud asju, 
kooli traditsioone ja eripärasid. 
Oleme valmis jälle alustama. 

Toredat ja meeldejäävat uut 
kooliaastat kõigile õpilastele ja 
õpetajatele!

Tiina Karu
Püünsi põhikooli huvijuht
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Valla Seenioride Nõukoja toimkonnad ootavad 
vastuvõtule eakaid vallaelanikke alljärgnevalt:

• 6. septembril kl 10–12 majandus- ja finantstoimkonna liige

• 13. septembril kl 10–12 tervishoiu- ja eakateabi 
toimkondade liikmed

• 20. septembril kl 10–12 teede- ja transporditoimkonna 
liige

• 27. septembril kl 10–12 sotsiaalabitoimkonna liige

Vajame infot inimestest, kes pärast vastavat väljaõpet on 
nõus hooldama kodudes abivajajaid. Teata endast telefonil 

601 1660.

Seenioride nõukoja eesistuja Anne Vahemäe kontaktid:

tel 601 1660, 517 5422
e-post anne.vahemae@mail.ee

Eakad on tegusad ka suvel
Peagi mööduv suvi oli val-
la eakate elu korraldavale 
Viimsi pensionäride ühendu-
sele ja ühendust toetavale 
aktiivile tegus ja uusi tead-
misi pakkuv.

Uus avatud Randvere päeva-
keskus sai oma esimesed kü-
lastajad juba 17. juunil, kui 
Randvere külapäevadel avati 
uus Randvere keskus. Avatud 
oli ka päevakeskuse tuba, mis 
pakkus külastajatele suumagu-
sat ja klaasikese mineraalvett.

Küla eakad kogunesid oma 
vastavatud tuppa 25. juunil, et 
seada plaane ja tegemisi sügi-
seks. Suur rõõm oli nägusast 
ja kenasti sisustatud ruumist. 
Alustada sooviti tervisevõim-
lemise, ühislaulmise, näputöö 
ja aiandusteadmiste hankimi-
sega. Sooviti ka lihtsalt koos 
näputööd teha ja juttu ajada. 
Juunis tundus sügis veel kau-
gel olevat, kuid nüüd on ta õige 
pea käes. Soovime Randvere 
eakatele tegusat kooskäimist ja 
ajaviidet!

Pensionäride ühenduse ju-
hatus pani juba varakevadel 
paika kohtumise Prangli saare 
eakatega. Vallaga sidet pidav, 
saarelt pärit Helgi Klasberg 
soovitas saarele sõita juulikuu 
alguses, sest siis oli jaanipäe-
va melu möödas ja kohalikel 
hingetõmbeaeg. Nii koguneski 
varem kokkulepitud 4. juulil 
kell 9 esimese paadi välju-
misele Leppneeme sadamast 
pensionäride ühenduse juhatus 
ja seenioride nõukoda, et sõita 
üle vee. Ilm oli ilus ja paadi-
reis kujunes kenaks elamuseks. 
Saarel ootas meid nostalgilise 
veoauto juht Taavi, kes muutis 
meie sõidu põnevaks.

Ronisime lahtisesse au-
tokasti, (mis tuletas meelde 
lapsepõlve ringreise), milles 
ootas pehme diivan, ja õige 
pea loksusime üleüldise rõk-
kava naeru saatel rahvamaja 
ette, kus meid juba oodati. 

Kenad inimesed rahvamajast 
ja raamatukogust olid meie 
vastuvõtuks valmis. Tasapisi 
hakkasid saabuma ka eakad. 
Kokku tuli 11 inimest. Üldse 
on neid saarel 32. Hõlpsasti 
leidsime ühise keele ja saime 
ülevaate vanemas eas saareela-
nikke puudutavatest muredest 
(prügiveoga seonduv, juuksu-
riteenuse puudumine, apteegi 
vajadus, kohapealse elektriku 
vajadus, tormikahjustuse taga-
järjel elektriliinidele langenud 
puud, veetrasside poolelijää-
nud ehitus, pood ja müüja, 
taara vastuvõtu puudumine, 
krossiraja müra ja tolm, koo-
liteenija talvise varustuse puu-
dumine).

Andsime ülevaate oma tege-
mistest ja mitmetest lahenda-
tud probleemidest, millest on 
osa saanud nii mandril kui ka 
saarel elavad eakad (alates 65. 
eluaastast juubelitoetus koos 
kena õnnitluskaardiga, eakate 
500kroonine aastatoetus, või-
malus kasutada soodustingi-
mustel Viimsi spaa ujulat koos 
vesiaeroobika treeninguga ning 
mängida tasuta bowling’ut Pi-
rita rannahoones jne).

Viimsi päevakeskuse juha-
taja Lehte Jõemaa tutvustas 
päevakeskuse võimalusi ning 
seeniorite nõukoja esinaine 
Anne Vahemäe nõukoja tege-
misi. Kohtumine kujunes sü-
damlikuks ja sisukaks. Lausa 
pisarateni liigutas etteteadmata 
hüvastijätt paadi lahkumisel, 
kui meid tuli koduaialilledega 
tänama ja ära saatma kauaaeg-
ne saare koolidirektor Helju 
Pärnamäe.

Hiljem tegime ringreisi 
saarel. Huvitavamaks kujunes 
kaasavõetud lillede asetamine 
Eestiranna mälestusmärgi juur-
de, mille pardal oli olnud ka 
Viimsi teadjamehe Kaljo Ala-
küla isa. Endast mõistetavalt ei 
hoidnud ta oma teadmisi vaka 
alla. Minevik jõudis ehedal ku-
jul ka tänapäeva.

osavõtjaid jäi üheksa liikme võr-
ra vähemaks. Ilmataadile meie 
ettevõtmine meeldis ja nii saatis 
meid terve päeva kena suveilm.

Harju-Madise kalmistul.

Kohtumine Prangli eakatega on täies hoos.

“Limusiiniga” saart vallutamas.

Punase kivi energiat kogumas.

Keila-Joa hüdroelektrijaamas 
energiaprobleemidega tutvumas.

Tagasi sõites näitas meri 
oma tõelist palet, paat viskles 
lainetes nagu pähklikoor, üle-
val paadilael olijad said kaelani 
märjaks. Imestama pani mõni 
nutikas reisija, kel oli taipu 
kaasa võtta kuivad vahetusrii-
ded. Enamik lahkus Leppnee-
me sadamast kaamete nägude-
ga, kurk kibe ja keel raske.

Saare eakate mured olid 
arutlusel ühenduse ja nõukoja 
ühisel 9. augusti nõupidami-
sel. Otsustati uurida võimalusi 
nende abistamiseks. Uuesti ko-
guneme 23. augustil, kui sei-
sukohad selged ja ettepanekud 
olemas. Kohale kutsume ka 
Prangli saarevanema, Viimsi ja 
Prangli esindajad. Tore kui ka-
vandatud abi eakate saareelani-
keni jõuaks!

Augustikuu esimesel päeval 
sai teoks ühenduse aktiivi eks-
kursioon Läänemaale, et tutvu-
da vaatamisväärtuste, mõisate 
ja ajalooga. Ilmselt ehmatas 
ekskursioonile tulijaid eelmise 
päeva kole ja vihmane ilm, sest 

Volli Kallion ühenduse ju-
hatusest oli aegsasti koos Loo-
duse Omnibussi meeskonnaga 
kokku seadnud marsruudi: 
Tallinn – Keila-Joa hüdroelekt-
rijaam – Paldiski tuulepark 
– Harju Madise kirik – Padise 
klooster – Mihkli talu (lõuna) 
– Ungru loss – Haapsalu loss 
– Ants Laikmaa kodumuuseum 
Taeblas – Laitse mõis – Varbo-
la linnus.

Reis oli äärmiselt sisu-
kas, sest kaasas olid oma ala 
fanaatikud: reisijuhid Veljo 
Ranniku ja Rein Levo. Veljo 
Ranniku puistas aastaarve ja 
ajaloo üksikdetaile ning mõ-
nusaid vahepalu ainult talle 
omase mängleva kergusega, 
Rein Levo jälle energeetika 
eksperdina pani ennast kuu-
lama ka täieliku võhiku. Päev 
sai otsa enne kui seltskond vä-
sida jõudis, ometi kestis reis 
üle 12 tunni. 

Ees ootab sügishooaeg. 
Pensionäride ühenduse juhatus 
loodab ühist sisukat tööd, et 
kõik kavandatu ellu viia. Olge 
tegusad ja terved! Hoiame kok-
ku!

Viiu Nurmela
Viimsi pensionäride ühenduse 
juhatuse esinaine
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Viimsi valla 
kultuurikalender
september �007

20.08.–15.09 Viimsi 
Raamatukogus

Raamatunäitus “Abiks lapsevanemale”. 
Kui laps läheb kooli. Kooliküpsus.

30.08 kl 12 Viimsi keskkoolis

Suur Koolilaat. Saab müüa ja osta 
koolikaupa. Infot jagavad spordiklubide 
ja huviringide esindajad

01.09 kl 12 Püünsi põhikoolis

Kooliaasta avaaktus 1. ja 9. klassile

01.09 kl 11 Koduloomuuseumis

Viimsi Kultuuriloo Seltsi kodulooringi 
ekskursioon Viimsi poolsaarel. 
Kogunemine Koduloomuuseumis.

02.09 kl 14.30 EELK Randvere 
Peetri kirikus

Randvere kiriku 155. aastapäeva 
jumalateenistus

02.09 kl 11.30 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

Jumalateenistus armulauaga

03.09 kl 9 Püünsi põhikoolis

Kooliaasta avaaktus 2.–8. klassile

03.–17.09 Prangli raamatukogus

Raamatunäitus lastele “Teadmiste päev”

09.09 kl 11.30 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

Jumalateenistus armulauaga

09.09 kl 15 Viimsi huvikeskuses

Muusikali “Barnum” uute osatäitjate 
kokkusaamine

15.–30.09 Viimsi Raamatukogus

Raamatunäitus “Abiks õpetajale: uut 
pedagoogilises kirjanduses”

16.09 kl 11.30 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

Jumalateenistus armulauaga

21.09 kl 13 Viimsi päevakeskuse 
saalis

Viimsi päevakeskuse hooaja avamine

23.09 kl 11.30 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

Jumalateenistus armulauaga

30.09 kl 11.30 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

Jumalateenistus armulauaga

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö 
koordinaator

tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee

Sport
Seeniorid ei väsi!
Juulikuus Lätis Smiltene lähistel 
toimunud rogain’i ehk 24tunnise 
kontrollajaga võistkondliku orien-
teerumismatka Euroopa meistri-
võistlustel saavutasid Marje Viir-
mann, Eduard Pukkonen ja Mati 
Preitof segavõistkondade arvestu-
ses pronksmedali ja olid ühtlasi pa-
rim veteranide segavõistkond. Kui 
kaks esimesena mainitud võist-
konnaliiget ei kuulu meie sportlas-
te ridadesse, siis Mati Preitof on 
aastakümneid koduvalla spordiau 
kaitsnud nii orienteerumises kui ka 
suusatamises ning on praegu Haa-
bneeme alevikuvanema ametis. 
Palju õnne tubli tulemuse puhul!

Prangli spordipäevad
Nagu ikka augusti alguses peeti kas 
sel aastal saarel spordipäevi. Mõ-
ned aastad tagasi said tulemused 
kirja ühe päevaga, nüüd on üritus 
kahepäevane. Põhjuseks asjaolu, et 
kõige populaarsem võistlus lask-
mine ei toimu enam õhupüstoliga 
lepavõsa suunas, vaid kohal on 
Eesti Kaitseliit oma tõhusamate 
relvadega.

Kuna ohutustehnikanõuded on 
sellel alal eriti ranged, peeti ka 
võistlus endisel Vene piirivalve las-
ketiirualal Loo väljal, mis jääb saa-
re keskusest üsna kaugele. Tuul oli 
sel aastal puhkajatele soodne, kee-
gi ei kuulnudki, et saarel on sõda 
lahti. Tulistamine toimus automaa-
dist Galil AR, 100 m kauguselt 10 
lasku lamades. Eelmise aastaga 
võrreldes tuli laskjaid küll vähem, 
tulemused olid aga paremad.

Meeste mullused võitjad olid 
täpsema silmaga ka tänavu, nii Rei-
go Linholm kui ka Lembit Tamm-
saar tulistasid 99 silma. Kaitseliit 
kattis pärast võistlust omalt poolt 
auhinnalaua, kaks parimat igast 
vanuseklassist ning saarel elavad 
Kaitseliidu liikmed said vääriliselt 
hinnatud.

Teisel päeval kavas olnud ker-
gejõustikualadel sündis ka oma-
moodi noorterekord:  1aastane Li-
sett Lembinen jooksis 60 m ajaga 
33,87, ka tennispalliviskes tuli tubli 
tulemus 1.75. Hoota kaugushüppes 

Kõige kõrgemal positsioonil on Mati Preitof (vasakult esimene).

11. ja 12. augustil Kehras peetud maakonna 

meistrivõistlustel osales spordiklubi Viimsi HC poiste 

B-vanuseklassi võistkonnaga ja tõi koju meistritiitli ja 

kuldmedalid. Poisid treenivad Ain Pinnoneni juhendamisel.

pisipiigal tulemust kirja ei läinud: 
äratõuge tahab veel harjutamist.

Rahvusvahelist hõngu andis üri-
tusele poiste jalgpallimäng .Võist-
kond England (Ragnar Lembinen, 
Vahur Kahro, Ragnar Ventsel, Da-
nel Juhanson ja Joonas Tarnapovit-
sh) võitis võistkonda France tule-
musega 8 : 0. Saare meesteesindus 
oli  el suvel märkimisväärselt väi-
ke, sest palavas päevas vastaseid 
oodanud mandrimeeste võistkond 
sai võrkpallilahingut pidada vaid 
ühe meeskonnaga. Ootus tasus ära: 
Vahejärve Võrratud koosseisus 
Toomas Tali, Ken Tali, Jüri Hein-

la, Kristjan Leks, Meelis Ventsel, 
Marco Berg, Priit Paldis, Mauno 
Kauponen, Kalmer Kiiver, Enary 
Ventsel ja Andre Aduson võitsid 2 : 
0. Saaremehed seda kindlasti nii ei 
jäta ja järgmisel aastal on kõik jälle 
heas vormis ja kohal, et auhinnad 
üle mere tagasi ei läheks.

Tänan spordipäeval abiks olnud 
toredaid inimesi ja lahkeid võõrus-
tajaid! Protokoll on nähtav vallava-
litsuse kodulehel: www.viimsivald.
ee/sport/tulemused

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Naiste aeroobika Tiina Rebase 
juhendamisel alustab taas Püünsi 

koolis 3.septembril. Tunnid toimuvad 
esmaspäeval ja kolmapäeval kell 19.30.

Tiina Rebane, tel 5690 8100, 
tiina.rebane@gmail.com

Viimsi Kooli spordi-
kompleks taas avatud!

jõusaal

ujula

pallimängusaal

aeroobika

gümnastika

Ujula on argipäeviti avatud kl 7.00–8.30, pärast 
koolitunde kuni 22ni. Puhkepäeviti kl 11–21.

Lisainformatsiooni saab 
administraatorilt tel 623 5119.

Harjumaa 
meistrivõistlused käsipallis
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Teen 
rullmaterjalist 
 lamekatuseid.

Materjal soodsalt, 
tel 5646 9698.

	Müüa 4toaline korter Haa-
bneemes Mereranna teel, 
valminud 1987. aastal. 
Täielikult renoveeritud aas-
tal 2004, 2/5, üp 95 m2, 
planeering läbi maja, 5 m2 
lodža, garderoob, saun, 
keldriboks. Trepikoda reno-
veeritud 2006. a. Hind 2,37 
miljonit krooni. Tel 529 
3105.

	Kauplus Kodu Pluss Viim-
sis (Randvere tee 17) vajab 
tublisid ja hakkajad müüjad-
klienditeenindajad. Töö on 
graafi ku alusel tunnitasuga, 
osalise või täistööajaga ning 
väga paindlikku töögraa-
fi kuga. Tööks on klientide 
nõustamine ja teenindami-
ne, kauba vastuvõtmine, 
kaupluse avamine ja sulge-
mine jne. Huvilistel palume 
saata CV või/ja lühike ene-
setutvustus e-posti aadressi-
le info@kodupluss.ee.

KUULUTUSEd

	Pakun kodukoristuse tee-
nust. Kauaaegne kogemus, 
viimased kaks aastat tööta-
nud Soomes. Tel 5645 0296, 
Heli.

	Restaureerin täispuidust an-
tiikmööblit, asukoht Nõm-
mel, tel 5568 3629.

	Liuguksed ja riidekapid teie 
soovide ja mõõtude järgi. 
Abi kapi või garderoobi 
projekteerimisel. Tel 522 
1151, faks 685 2318, e-post 
nagusul@hot.ee.

	Otsime 10kuusele lapse-
le lapsehoidjat, kes tuleks 
meie koju hoidma. Tel 688 
9676.

	AS Laferme (Pirita tee 20) 
pakub tööd krundihoolda-
jale. Nõutav tööks vajalike 
masinate ja seadmete ka-
sutusoskus. Vajalik C-ka-

tegooria juhiluba, soovitav 
traktori või tõstuki juhiluba. 
Väga head töö- ja olmetin-
gimused. Info tel 640 5308, 
508 4801.

	Massaaž pingete ja vaevuste 
leevendamiseks. Ravi. Ko-
gemustega ja sertifi tseeritud 
naismassöör. Tel 510 6731.

	10-kuune rõõmus poiss soo-
vib endale hoolitsevat hoid-
jatädi paar korda nädalas. 
Tel 509 0241.

	Vajatakse abi aiatöödel ühel 
päeval nädalas. Maja asu-
koht Pringi külas. Tel 509 
0241.

	Suurte kogemustega lapse-
hoidja (õpetaja) hoiab Viim-
si kodus last, võib ka osalise 
tööajaga. Tel 623 2838.

RUUMI- JA 
MÕÕBLIKUJUNDUS
Sisearhitekt Hilda Ostonen
tel 56 646 323
h.ostonen@starman.ee

Mahetooted kÄtte 
linna sÕitmata
Kas tead, kust saab Viimsis osta mahekraami: Eesti mett ja kuivai-
neid, Pajumäe talu piimatooteid, GoodKaarma seepe, mahesiidist 
ja -puuvillast beebi- ja lasterõivaid, keemiata kasvanud viljadest val-
mistatud teed-kohvi, toiduõli, veine, mahla ja maiustusi ning maits-
ta igal teisipäeval põnevat mahekraami? Pisikeses ökopoes nimega 
Maa, mis pesitseb Kaluri tee 3 asuvas Grossi poe hoones. Siit saab 
kaugele sõitmata ka loodusest ja inimesest hoolivat kodukeemiat, 
kosmeetikat, aroomiõlisid ja muudki põnevat kogu perele.

Kes on kesklinnas juhtunud kauplusesse And Kaubamaja 
B-maja 1. korrusel või Müürivahe tänaval, peaks Maas pakuta-
vaga juba tuttav olema. Nimelt on Maa kahe Andi nn noorem 

õde. Kõigi kolme kaupluse omanik on 2004. aasta algusest Dr 
Hauschka looduskosmeetika ja Jaapani viirukite maaletoomisega 
alustanud perefi rma OÜ Loodusjõud, mille südameasjaks on tuua 
Eestisse tippklassi öko-, tervise- ja heaolutooteid Euroopa juhti-
vatelt mahefi rmadelt.

Peale sünteetika- ja lisaainevaba toidu- ja joogipoolise ning 
kosmeetika kuuluvad valikusse ka näiteks Birkenstocki jalasõbrali-
kud sandaalid või Falto seljasõbralikud kontoritoolid.

Kaupluses Maa on tegijatel aga soov aidata just kodumaistel 
mahepõllumeestel müüa ja tutvustada oma kaupa. Kuna valik 
täieneb pidevalt, tasub uudistama tulla alati!

OÜ Viimsi SPA pakub tööd

hooldelukksepale 
ja majahoidjale
CV koos sooviavaldusega palume saata 
aadressile OÜ Viimsi SPA, Randvere tee 11, 
74001 Viimsi vald, Harjumaa või e-postile 
viimsispa@viimsispa.ee. Tel 606 1116.

Viimsi Vallavalitsus
kuulutab välja kirjaliku enampakkumise ruumi (31,7 m2) üürimiseks 
Viimsi vallas asuvas Randvere keskuses asukohaga Kibuvitsa tee 1 

alljärgnevatel tingimustel:

• Ruum antakse üürile apteegiteenuse osutamiseks tähtajaga 5 aastat.

• Üürihinna alampiir on 160 kr/m2.

• Enampakkumises osalemiseks tuleb pakkumine esitada kirjalikult kinnises ümbrikus 
märgusõnaga „Konkurss” enampakkumise korraldajale või saata aadressile Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik. Arvestama tuleb sellega, et pakkumine peab jõudma korraldajani nõutud 

tähtajaks.

• Pakkumiste esitamise tähtaeg on 05.09.2007.

• Pakkumised avatakse 06.09.2007 kell 10.

Pakkumine peab sisaldama:

• pakutavat hinda (sõnade ja numbritega, vastuolu korral lähtutakse sõnades väljendatud 
hinnast)

• pakkuja nime, registri- või isikukoodi, aadressi, telefoni, arvelduskonto numbrit, 
kontaktisiku numbrit

• füüsilisel isikul koopiat passist või ID-kaardist

• füüsilise ja juriidilise isiku esindajal volitust ja isikut tõendavat dokumenti

• juriidilise isiku puhul kehtivat registriosa väljavõtet

• maksuameti tõendit maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumise kohta

• pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja

Lisainformatsiooniks pöörduda abivallavanem Endel Lepiku 
poole, tel 606 6804, e-post endel@viimsivv.ee

VÄIKE JA KODUNE KAHERÜHMALINE

EraLastEaED PÄÄsUPoEG
OOTAB OMA KOLLEKTIIVI 

• ÕPEtajat 
(palk vastavalt kvalifi katsioonile ja lisaks preemiad) 

• ÕPEtaja aBi
(hea palk, rõõmus kollektiiv, sobib ka lapsesõbralikule pensionärile)
NB! Töökoht kodu lähedal, kus on väikesed rühmad ja tööaeg kokkuleppel
OOTAME LAPSI JA VANEMAID LASTEAIAGA TUTVUMA IGAL TÖÖPÄEVAL 09.00 – 13.00
Kandideerimiseks palume saata CV e-postile paasupoeg@yahoo.com 
või tulla lasteaeda, Pringi küla, Paakspuu tee 10
INFO TELEFONIDEL 6232833 /5512055

Õnnitleme kuldpulma puhul 
Veeli-Maret ja Maido Valki.
Õnnitleme kuldpulma puhul 
Veeli-Maret ja Maido Valki.
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Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünni-
päevi või  firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel 
ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, 
www.elavatule.ee

Tule veeda lõbus sünnipäev või 
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!

Meil on pakkuda mitmesuguseid pakette 
nii lastele kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee

www.bowlingclub.ee

EHITUSGEODEESIA
www.geomap.ee
geomap@geomap.ee
662 0708

1. Kinnistute jagamine
2. Geodeetilised alusplaanid
3. Hoonete märkimine

Müüa lõhutud 
 küttepuud.

Tellimine tasuta 
 lühinumbril 1667.

www.talumaa.ee

20

MB-409 TAGALUUK-TÕSTUK

Kaubaruumi
maht 16m3

VEOTEENUS

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.

Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

KUUMAD PIZZAD OTSE AHJUST !
TULE JA PROOVI !

Kaluri tee 3

Tel: 60 48 600

endale

perele

sõbrale

külalisele

sünnipäevalisele

suurele ja väiksele

P- N 11- 22
R, L 11- 23Ü
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!
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H A M B A R A V I
P R A K S J A K Ü Ü T S

Hambaravi Proteesitööd
Kirurgia Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

Tegevus:

kiviteed,
piirdeaiad, 
haljastustööd
Kontakt: 5617 4017, info@aireco.ee

MULD
Müüa sõelutud mulda ja täite-

pinnast. Koos transpordiga ja 

ilma, Tallinnas ja Harjumaal. 

Info ja tellimine telefonil

1688

Viimsi Keskkool
vajab

KOKKA
konkurentsivõimeline töötasu, 
transpordi kompensatsioon.

Info telefonil: 
53302000, 6207 415 Riina

www.comfocasa.com
tel: 52 44 113

Avamishinnad kuni septembri lõpuni!!!
kvaliteetne kodutekstiil internetist

www.comfocasa.com

Piirdeaedade 
(võrk, paneel, 
puit ja kivi) ja 
väravate müük 
ning paigaldus.

Tel: 526 7320 ja 
507 6941 e-post: 
Heidmets@hot.ee

TEOSTAME  SÕIDU- JA PAKIAUTODE 
KERE- NING VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE 
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE

E-R  9.00 – 18.00
AMPRI TEE 9/1, VIIMSI VALD, TEL. 55530501

info@sambora.ee, www.sambora.ee

Kodu Pluss on uus rikkaliku valikuga kodukaupade kauplus Viimsis Randvere tee 17 (Fortumi maja). 
Kaubavalikus on köögi-, koristus- ja majatarbed, lauanõud, aiakaubad, kodutekstiil, dekoor jne.
Paljudes praktilistes kodutöödes asendamatute abivahendite kõrval leiab värvikaid ideid sisekujundusele 
vürtsi lisamiseks.
Tuntumatest kaubamärkidest on esindatud Tescoma, Metaltex (köögikaubad), Colorique (dekoor), Deroma 
(aiakaubad), York (koristuskaubad).
Kauplus pakub oma püsiklientidele 10% soodustust. Kuigi hinnaklassi poolest sobib kauplus väga laiale 
tarbijarühmale, on klienditeeninduse eesmärk täita iga kliendi soov.
Kauplus on avatud tööpäeviti kl 10–19 (suvel).
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LU ENM

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072

Dr. Pille Jõevee

www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Haiglaravi, 
sh operatsioonid
Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Sünnitusabi

OÜ R. R. Merisaar
müüb laias valikus

suvelilli, puid, põõsaid, 
marjapõõsaid ja pereõunapuid.
Samas müügil ka väetised, mullad ja muruseemned.

Asume Kaluri tee 3/5 (Viimsi haigla juures asuval müügiplatsil).
Tule vaatama ja ostma! Oleme avatud iga päev kl 9–20. Tel 5656 4079.

Sinu rõõmuks! 

Kõik ilus Sinu kööki, 

aeda ja koju!

Selle flaieriga kõik 

kaubad -20%

Uus kauplus HAABNEEMES, RANDVERE TEE 17 (Fortumi maja)
Suvel avatud E-R 10.00 – 19.00
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