Kalapäeval „Kilust Haugini” näeb ehedat kalurielu. >> Loe lk 5.

nr 29 (259)

Tiraaž 7190

7. juuni 008

Viimsi rulluisutajad
on jätkuvalt tublid.
Loe lk 1.

Värske aukodanik sai
jaanitulel märgi ja
tunnistuse
Äsja Viimsi valla aukodaniku tiitli pälvinud
Ants-Hembo Lindemannile andis vallavanem
Urmas Arumäe 22. juunil Kelvingi küla jaanitulel üle aukodaniku märgi ja tunnistuse.
Lindemann oli aastatel 1990–1995 taasasutatud Viimsi valla esimene vallavanem ja hiljem
mitme Viimsi vallavolikogu koosseisu liige. Vallavolikogus on ta ka praegu.
Lindemann on Viimsi muinsuskaitse seltsi
asutajate ja aktiivsete liikmete hulgas, samuti tegev Laidoneri fondi asutamisel ning tegutsenud
algusest peale kindral J. Laidoneri seltsis. Suuresti tänu tema abile on olemas Aleksander Viidase
raamat „Viimsi ajalugu. Esi- ja keskaeg”.
Lindemann on tegusalt edendanud Kelvingi
külaelu, olnud MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud eestvedaja. Kelvingi küla saavutas 2005. aastal Harjumaa ilusa küla konkursil esimese koha ning järgmisel aastal osutus küla Eesti Vabariigi Presidendi
konkursi „Kaunis Eesti kodu 2006” võitjaks.

VT

Valmis Äigrumäe
asumi ligipääsutee

Kaitseväe leitnant Kalle Leppik ja Kaitseliidu Rävala kompanii pealik Redjart Väljaots vallavanem Urmas Arumäele tõrvikut
üle andmas. Tagaplaanil õhtujuht Leino Einer (foto Alar Mik).

Viimsi jaanitulest tundis
rõõmu umbes 2000 inimest
Igal aastal korraldatakse 23. juunil Harjumaal võidupüha ja Harju
maakaitsepäeva üritusi. Tänavused XIII Harju maakaitsepäeva peaüritused toimusid Tallinna lauluväljakul. Harju maavanem andis siis
sümboolse võidupühatule kõigile Harjumaa linnapeadele ja vallavanematele, kes selle oma koduvaldadesse toimetasid.
Viimsi
võidutule
eskortisid
23. juuni õhtul Viimsisse Kaitseväe leitnant Kalle Leppik ja Eesti
Kaitseliidu Rävala kompanii pealik
Redjart Väljaots. Võidutuli viidi
kõigepealt Viimsi valla aukodanike
kodudesse ning seejärel anti sümboolselt üle Viimsi vallavanema-

le Urmas Arumäele. Vallavanem
omakorda ulatas tule Viimsi valla
külavanematele ning seejärel süütas merekaldal vabaõhumuuseumis
jaanitule. Tänavu süttis jaanilõke
koos efektse tuleetendusega.
Jaaniõhtu lustlikus meelelahutusprogrammis esinesid ansambel

Sinu naine, Erich Krieger ja Niki.
Õhtut juhtis Leino Einer. Jaanitulele oli rahvast tulnud tublisti nagu
ikka, tänavu kokku umbes 2000
inimest Viimsist ja kaugemalt.
23. juuni oli kogu Eestis väga
vihmane ning osalejaile sai katsumuseks samal päeval toimunud
võidupühaparaad Tallinnas lauluväljaku juures. Kuid õhtuseks
jaanitule toimumise ajaks kinkis
ilmataat päikest. Alles tund pärast
südaööd kiskus taas vihmaseks.

Lisaks traditsioonilisele Viimsi jaantulele vabaõhumuuseumis
korraldatakse mitmel pool vallas
ka kohalikke külajaanipidusid.
Sel aastal toimusid need 22. juunil Tammneemes ansambel Limiti
saatel, Leppneeme sadamas, Kelvingis ansambel Hollari saatel ning
23. juunil Prangli saarel ansambli
MTJ saatel.

Ott Kask
Viimsi valla kultuuri- ja spordiameti
juhataja

Valminud on selle aasta esimene teedeehituse
kavas olev valla tee. Äigrumäe asumi ligipääsutee ehitustöödega alustati juba tänavu märtsikuus.
Selle aasta alguses saime riigi käest positiivne
otsuse Äigrumäe asumi teealuse maa munitsipaalomandisse saamisest. Enne kuulus teealune
reformimata maa riigile.
Äigrumäe asumi ühendustee algab Muuga ja
Altmetsa tee ristmikust.
Rajatav Äigrumäe asumi ühendustee on 520 m
pikk ning 6 m lai ning seda mööda tekib juurdepääsuvõimalus rajatavale Äigrumäe elamukvartalile ning kogu piirkonnale avalikult kasutatavalt
Muuga teelt.
2008. aasta I etapina ehitati Äigrumäe tee
valmis tolmuvaba katendiga, st tee kaeti freesasfaldiga. Äigrumäe asumi ligipääsutee ehitus
läks vallale maksma 2,5 mln krooni ning ehitaja
oli OÜ Baltroad.

Jan Trei
abivallavanem

Viimsi vallavalitsus teatab, et 1. juuliks
2008 välja kuulutatud Äigrumäe küla,
Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt
Muuga küla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu
jääb ära. Uuest avaliku arutelu toimumise
ajas teatab Viimsi vallavalitsus edaspidi.
Kuigi üldplaneeringu avalik arutelu lükkub
edasi, toimub üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu välja kuulutatud ajal
(01.07.2008 kell 14).
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Puhkust on vaja nagu töödki
Peagi algav juuli on eestlastele põhiline
puhkustekuu. Puhkamine on tegelikult
üks küllalt tõsine asi, kuna selleta ei suuda
meist enamik argipäevade pingetele vastu
panna. Juulis on puhkusel ka Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Teataja, kuid ega sellepärast
vajalikud tegemised tegemata jää.
Puhkusele vastu vaadates võib asjaliku jutu
asemel ka veidi vaielda ja filosofeerida. Vastavalt tujule ja ilmale. Suviselt.
Kui hakata igieestlaslikule käibevalele „Tee
tööd, siis tuleb ka armastus” vastu vaidlema,
võib juba ette aimata hõimlaste altkulmu pilke
järgmisel suguvõsa kogunemisel. Mis ehk seekord ei olegi matus, vaid hoopis pulm.

Vahekorrad töö ja puhkuse vahel
Vahekorrad töö ja puhkuse vahel on üks konfliktide põhjus, mis alates iseendast, perekonnast,
suguvõsast, rahvusest ja riigist jõuab ühe hetkel
lausa globaalsete maailma raputavate konfliktideni. Et miks nemad pole nagu meie. Usin skandinaavlane, laisk neeger ja nii edasi. Teate ju küll.
Tegelikult on probleem piisavalt tõsine igal
pool, ent võimendub see loomulikult neis ühiskondades, mis ühest arenguastmest teise astudes mantlit vahetavad. Näiteks Eestis. Kus
kõrvuti mängivad eri pillid ise ajastutest ja
kultuuridest, ajades vahel segadusse isegi selle
paljukiidetud terve talupojamõistuse.

Parem rannaliival kui haiglavoodis
Aga segadusse ei maksa sattuda. Kes ei tööta,
see ei söö, aga kes ei söö, see ei tööta kah. Ja
ühel hetkel jõuab ikkagi kohale teadmine, et
kes ei puhka, see ei tööta. Mõistlikum on sellele mõtelda pigem rannaliival kui haiglavoodis.
Töökultuse vilju maitstakse ju täpselt samuti kahel vastakal viisil – ühel pool ilusad asjad,
teisel pool läbi põletatud närvid. Keegi, kellest
kõik oleme kuulnud, tegi nii palju tööd, et sai
neljakümneselt infarkti. Matustel räägitakse temast nagu kangelasest, aga võib rääkida ka kui
luuserist. Kes ei pidanud vastu, murdus. Kus-

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil juri@viimsivv.ee ja
nele@viimsivv.ee. Kaastöid võib tuua
ka otse toimetusse või saata postiga
aadressile Nelgi tee 1, 74001 Viimsi,
Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus.
Juulis lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Jüri Leesment,
tel 606 6833
Toimetaja-reklaamikonsultant:
Nele Šverns, tel 606 6864
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas
Trükki toimetanud:
Eesti Ekspressi Kirjastuse AS
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 15. augustil.

Viimsis on puhkamiseks mõnusaid paiku ja üritusi.
juures enda, mitte teiste süül. Samuti nagu narkar või alkohoolik.
Millegipärast on just töönarkomaanidest vanemate lastel oht
sattuda mingil murdehetkel meelemürkide mõjuvalda. Ja ei osata
seda põhjust siis kusagilt otsida.
Nii tublid vanemad, aga näe, mis
lapsest sai.

Loomulikult tuleb tööd teha
Samas peab umbes taolise lause
nagu „selleks, et midagi saada, tuleb tööd teha”, vahepeal lausa ko-

hustuslikult ära mainima, sest muidu mõni mõtleb – oh ei tea mida.
Loomulikult tuleb, täiesti nõus.
Aga nagu väidetakse, et töö olevat
ahvist inimese teinud, maksab peale passida, et ta inimesest hobust ei
teeks.
Arenenumates riikides mõõdetakse heaolu ja elatustaset
juba pikemat aega mitte ainult
teenitud raha ja hüvede hulgaga, vaid ka vaba aja pikkusega.
Ajaga, mis jääb endale ja oma
lähedastele.

Muidugi on meil kõigil hetki, et
tuleb ennastunustavalt tööd rabada. Vahel lausa selleks, et ellu jääda. Aga see ei pruugi olla see kõige
loomulikum eluvorm. Välistamata
olukordi, kus tõesti teisiti ei saagi,
kujutletakse oma tegutsemist tihti
lausa asendamatuna. Paraku on
neid asendamatuid kõik kalmistud
täis…
Tööandja, kes ei mõtle sellele,
kas tema tublidel töötajatel on üldse võimalus ennast välja puhata,
sööb tegelikult ju iseenda tagant
salaja talvevarusid.

Lahutamatud pooled
Igal juhul on tegu teemaga, mille
puhul ei maksa arvata, et kellegi
arvamus teisi millekski kohustab. Arvamus ongi arvamus, mitte
seadus või määrus, elame ju vabal
maal.
Tulemuslik töö ja päikseline
puhkus on ühe terviku, mille nimi
juhtumisi ja jumalikult inimene,
lahutamatud pooled.

Jüri Leesment

Veel sotsiaaltoetustest Viimsi vallas
16. mai Viimsi Teatajas oli juttu
sotsiaaltoetustest Viimsi vallas.
Kuna siis lehte kõik toetused ei
mahtunud, lisame need nüüd.

Sissetulekust
mittesõltuvad toetused
Eakate tähtpäevatoetus: makstakse
65-, 70-, 75-, 80-, 85- ja 90aastastele ning vanematele vallaelanikele sünnipäeva puhul (kuld- või
briljantpulmade puhul avalduse
alusel). 65- kuni 85aastastele juubilaridele saadetakse koju õnnitlusteatis rahvastikuregistris registreeritud valla aadressil. Üle 90 aasta
vanustele makstakse toetust igaks
sünnipäevaks ilma avaldust esitamata. Üle 90 aasta vanustele viib
toetuse sotsiaal- ja tervishoiuameti
esindaja koju. Toetuse suurus on
300 krooni.

Matusetoetus: makstakse avalduse alusel Viimsi valla elaniku
surma korral. Toetuse suurus on
1000 krooni.
Hooldajatoetus:
makstakse sügava ja raske puudega isiku
hooldajale avalduse alusel. Sügava puudega isiku mittetöötavale
hooldajale 400 krooni kuus ja raske puudega isiku hooldajale 240
krooni kuus.

Sissetulekust sõltuvad
toetused
Toetusi makstakse Viimsi valla
elanikeregistris olevatele vähekindlustatud isikutele. Vähekindlustatuse praegu kehtiv piir on
3600 krooni esimese pereliikme
kohta (75% sellest iga järgneva
pereiikme kohta). Piiri muudetakse
pensionide tõusuga juunikuus.

Ühekordne ravimitoetus: kompenseeritakse osaliselt retsepti
ravimite, abivahendite, hambaravikulu. Avaldusi võib esitada kord
kvartalis. Toetuse suurus on kuni
2000 krooni.
Ühekordne erakorraline toetus:
erakorraliste suurte väljaminekute
osaliseks kompenseerimiseks, toimetuleku tagamiseks (õnnetused,
tulekahjud jms).
Maamaksutoetus:
makstakse Viimsi valla elanikule, kes on
omanud või kasutanud vallas elamumaad vähemalt kümme aastat.
Ühele isikule makstakse maamaksutoetust ainult ühe vallas asuva
maatüki maamaksu osas. Toetust
makstakse kuni 50% maamaksu
summast, kuid mitte rohkem kui
1500 krooni. Taotlusi võetakse
vastu alates märsist kuni 1. juunini. Avaldusele tuleb esitada lisaks

maksuteatise ja maksmist tõendava dokumendi koopia.
Lasteaia- ja koolitoidutoetus:
taotleda võivad vähekindlustatud
perekonnad, kolme ja enama lapsega pered, kelle laps käib koolis
väljaspool Viimsi valla territooriumi, tingimusel, et lapse mõlemad
vanemad on Viimsi valla elanikud.
Loetletud toetuste suurused
määrab sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel vallavalitsus. Avaldusi
toetusteks võetakse vastu sotsiaalja tervishoiuametis E 14.00–17.30
ja N 9.00–12.00; 14.00–17.00. Info
tel 606 6825. Vallavalitsus on kollektiivpuhkusel 07.–04.07.2008.
Kõigi juulikuus laekunud toetusavaldusi vaadatakse augustis.

Reet Järv
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja
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Viimsi noortel lahe rannapidu
Viimsi noored alustasid kuuma suve rannapeoga „Hawaii
Beach Party”, mis oli täis
muusikat, kuuma päikest,
sportlikku mõõduvõttu, surfi
ja tantsu.
7. juunil Haabneeme rannas
aset leidnud „Hawaii Beach
Party” kujunes ootamatult edukaks. Viimsi noortevolikogu
korraldatud ürituse eestvedaja
Gretel Alver nentis, et säärane huvi ürituse vastu teeb
vaid heameelt. „Loodetavasti
kujuneb sellest meeldiv traditsioon,” sõnas Alver.
Tegevusterohket päeva alustati sportliku mõõduvõtmisega
rannavõrkpallis. Viimsi karikavõistluste karikaid oli jahtima
tulnud kaheksa võistkonda.
Põnevust jagus juba alarühma
mängudes: kergelt alla anda
ei soovinud ükski meeskond.
Kolme parema hulka jõudsid
võistkonnad Cool Bros, P. D ja
Lambid. Esikoha võttis meeskond Lambid koosseisus Sten
Aken ja Keit Nestar, teisele
kohale jäi Cool Bros koosseisus Indrek ja Vahur Kiis ning
kolmanda auhinnalise koha
noppis P. D koosseisus Riho
Saar ja Ergo Sügis. Parimaid
premeeriti auhindadega.
Pärast võrkpalli jätkus pidu
surfiteemaliste töötubadega.
Hawaii Expressi koolitajad
valgustasid kõiki huvilisi purjelaua ning lohesurfi tagamaadest. Loodetavasti tekib nüüd

Viimsisse juurde surfilembeseid noori. Seejärel jätkus päev
Snickers Footbagi töötoaga
(footbag – ‘väike terast kotike’), kus noored poisid demonstreerisid oma oskusi ning
teadmisi.
Õhtu edenedes astus üles
aeroobikatreener Katrin Väli,
kes pakkus kõigile võimalust
õppida kuumi ladina tantse
otse liival. Väli treeningtund
oli populaarne nii naiste kui
ka meeste seas. Sellele järgnes
Billabongi moeetendus.
Lisaks eespool mainitule sai
veel taguda jalgpalli, nautida
tantsutüdrukute seksikaid etteasteid, peesitada kuuma päikese käes ning kõlgutada vaikselt
jalga mõnusate rütmide järgi.
Peo tipphetk saabus päikese
loojanguga, kui lavale astus
saatest „Eesti otsib superstaari” Norman Salumäe. Tema
esitatud lugude peale pidid
tüdrukud lausa hulluks minema. Pärast etteastet ei pääsenud
Norman ka pikast autogrammi
sabast. Kavaga astus üles ka
nooruke Kelly Tomson ning
päeva lõpetas Viimsi oma bänd
Mosaiik. Tund enne südaööd
lõppenud üritus kujunes igati
vahvaks ning noored oleksid
hea meelega rannas veel edasi
pidutsenud. Täname toetuse
eest Viimsi vallavalitsust ja
Hawaii Expressi.

Õhtune kontsert oli igati vahva.

Triin Rebane
Viimsi noortevolikogu

Koolitus puuetega
laste hoidjatele
Teadaolevalt on paljud lapsevanemad raskustes oma erivajadusega laste hoiu korraldamisega. Probleem on terav mitte ainult sellepärast, et majanduslikel põhjustel on vaja tööl
käia, vaid ka lapse arengut silmas pidades.
Koolitatud hoidja saaks varases eas lapsega
tegeldes kaasa aidata, et ta optimaalselt
areneks.
Koolitusi tööks erivajadustega lastega on
potentsiaalsetele lapsehoidjatele seni vähe
tehtud. Koostöös sotsiaalministeeriumiga korraldab perekasvatuse instituut kolm lapsehoidjate koolitust. Eesmärk on koolitada 50 eesti
ning 25 vene keelt kõnelevat lapsehoidjat,
kes asuksid tööle puuetega lastega. Koolitus
kestab augustist oktoobrini (kutseeksam on
novembri alguses) ja toimub Eesti eri piirkondades (valiku määrab koolitatavate elukoht).
Koolitus ja eksam maksab 300 krooni. Projekt
katab muud kulud, välja arvatud transpordikulu (sõit koolituspaika). Koolitusele saamise
eelduseks on omavalitsuse toetus (kirjalik)
ning kiri perelt, kes soovib koolitatavat pärast
tunnistuse saamist endale lapsehoidjaks. Kui
koolitatav tahab luua kas osaühingu või asuda
tegutsema FIE-na, peab ta kirjutama vastavasisulise avalduse.
Vastame hea meelega küsimustele ning ootame tagasisidet e-postil
kristin@pki.ee või telefonil 5647 7622. Info
vene keeles: Berit Kaschan, e-post pki@pki.ee,
tel 5808 0911 (E–R 10–13).

Viimsi lasteaia Piilupesa lapsed Teeme ise ära: talgud
käisid Põlvas V rahvamängude Laiakülas Altmetsas
festivalil „Kes aias”
23. mail toimus V Eesti
rahvamängude festival
„Kes aias 2008”, mille
eesmärk on hoida ja edasi
kanda kodukoha pärimuskultuuri. Toimumiskohaks
on olnud Põlva lasteaed
Mesimumm.
Piilupesa
lasteaiapere on festivalidel käinud algusest peale,
tänavu viiendat korda.
Selle aasta teemaks oli kivi.
Kaasas olid meil teemakohased mõistatused, liisusalmid, legendid (Maisiniidi
kivist), regilaul käsikivist,
laulumäng kivikuningast ja
mäng „Tere, kivinaaber!”
(kõik Jõelähtme kihelkonnast). Esinesime Hurda
kivi juures ja kontserdil
Mesimummi õuel.
Rahvamängude festivalil oli osalejaid 20 eri
maakonna ja suunitlusega koolieelsest lasteasutusest, sh Piilupesast 30
mudilast ja 12 õpetajat.

Laste muljeid
festivalist
„Me pidime hästi varakult
üles tõusma, et Põlvasse

Piilupesa lapsed ja õpetajad Kivi-vana,
Mesimummi ja korraldaja Ülle Podekratiga
kiviringi juures.
sõita. Vahepeal tegime
vahepeatuse söömiseks
veski juures muru peal.
Kui kohale jõudsime olime Mesimummi lasteaias
ja mängisime igasuguseid
mänge. Pärast esinesime
kohe kaks korda.” (Kaidi,
7 a).
„Mulle meeldis meie
laul: kaunis kohas mere
ääres ehitati kaunis maja,
mida lastele väga vaja.”
(Merili, 7 a)
„Mulle meeldis Mesimumm. Ta tuli meile vastu. Tahaks veel Põlvasse
minna.” (Cassandra, 6 a)
„Seal oli Kivi vanavana. Mulle ta nii väga
meeldis.” (Greeta, 7 a.)

„Seal oli suur kiik.
Vahva oli kiikuda selle
suure kiiguga.” (Kevin
Andris, 6 a)
„Mulle meeldis seal
kõik: bussisõit, kirikus käimine, Põlvas tantsimine,
Mesimummis mängimine,
rongkäik, bussisõit ja bussis
mängimine.” (Andreas, 4 a)
„Mulle meeldis see,
kui me laulsime. Kui me
mängisime, siis oli lahe.
See oli tore, kui kõikidel
olid rahvariided, mul ka.”
(Mia Riin, 5 a)
„Mulle meeldis Põlvas.
Tahaks veel minna.” (Viktoria, 7 a)

MLA Viimsi Lasteaiad

1. mail kell 10, paar päeva
enne ülemaalist puhastusaktsiooni, tõmbasid Laiaküla tublimad töökindad
kätte ja otsustasid midagi
ise ära teha. Olgu öeldud,
et meie külas on see juba
traditsioon. Sel aastal olime koos neljandat korda.
Objektideks said olemasolev laste mänguväljak,
kuhu ehitati palkidest piire ning puhkeala, kus tugevamad tegijad ja traktor müttasid kella kuueni
õhtul ning millest sai ranna võrkpalliplats.

Puhkeala korrastamisel oli
seekord ka väike tagamõte.
Sellest sai meie peoplats,
kuhu paar päeva hiljem
tõmmati uhke telk volbripeo tarbeks. Pidu nagu ka
koristusaktsioon toimus samuti traditsiooniliselt. See
on kasvanud välja volbriöö lõkkeõhtutest, päädides
viimastel aastatel suurejoonelisemate ettevalmistustega. Eelneva aastaga
sarnaselt esines seegikord
küla muusikutest (või siis
külamuusikutest) koosnev
meeleolukas ansambel Vedel Sült. Peo juhatas tuntud

lastelauludega sisse küla
lasteansambel Päikesekiir.
Iga pere võttis kaasa oma
suu- ja joogipoolise, mida
kõik proovida ja kiita said.
Ja nagu öeldakse: tants ja
tagaajamine kestis viimaste öötundideni.
Kõige lõbusam on sellistel üritustel loomulikult
lastel, sest saab koos olla
vanemate ja õuesõpradega
ega pea vara magama minema: kõik on ju õues ja
rokivad. Ainult nii saame
näidata eeskuju oma pere
pisematele: midagi ise ära
tehes ja kogukonna tunnet tugevdades. Mõeldes
praegustele ja kunagistele
küladele ning külakultuurile, on meil veel pikk tee.
Kuid see on seda väärt.
Nüüd, kus pidu ammu
läbi, laiub sama koha peal
ikka võrkpalliplats, mis
kindlasti suvel noorte ja vanade Altmetsa elanike seas
populaarseks saab. Tänusõnad siinkohal ka vallavalitsusele, kes pidas vajalikuks
aktiivset külaelu toetada,
ning muidugi ka kõikidele
tublidele elanikele, kes on
nõus oma külasse jätkuvalt
panustama.

Orgkomitee
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Muuseumigurmee
Me teame, et toit rahuldab kõik meie keha nõuded ainult siis, kui
tangu, jahu, piima, liha, kala, herne, oa ja kartuli kõrval esineb
ohtrasti marju ning aed- ja puuvilju. Viimased teevad meie toidu
täisväärtuslikuks ning aitavad kaasa sellele, et meie keha oleks
kaua terve ja töövõimeline.
Kuid me teame ka, et mõnda neist väärtuslikest toiduainetest saame väga lühikest
aega, mispärast on meie
toitlustusmajanduses olulise tähtsusega, et perenaised
oskaksid marju ja puuvilju
alal hoida ka talveks ja varakevadeks. Need hoidised on
väärtuslikud toiduna ainult
sel juhul, kui nendes võimalikult täiuslikult on säilinud
värskete marjade ja puuviljade omadused, värv ja maik.
Hoidistele ei tohi lisada palju kõrvalaineid, samuti peab
hoidiste valmistamine olema
odav ja lihtne. Kuidas neid
kõrgeväärtuslikke hoidiseid
valmistada maasikatest, selle kohta leiavad perenaised
lähemaid juhtnööre tänases
lehenumbris.

Metsmaasikasiirup

Klaaspurki, savikaussi või
kõrgesse puuanumasse pannakse kord suhkrut ja kord
maasikaid, kaalu järele võrdsed hulgad, kuni nõu täis
saab. Järgmisel päeval ujuvad
marjad punases, aromaatses
mahlas, mille hulka tarviduse
järele vee ja suhkru lisandusega võib suurendada. Saadud
mass segatakse ettevaatlikult.
Nõu kaetakse ja jäetakse
24 tunniks seisma. Pärast
seismist tuleb maasikate all
olev siirup kurnamise abil
marjadest eraldada. Hõlpus
on siirupit kätte saada, kui
nõu põhjas on avaus.
Siirup valatakse keetmatult pudelitesse, need suletakse otsekohe. Siirup ei tohi
olla liiga vedel, vedelale siirupile lisatakse suhkrut. Saadud siirup ei ole selge, selgib
aga paari kuu jooksul.

Nii mets- kui ka aiamaasikad
kaotavad keetes aroomi, sellepärast tuleb neid teisiti käsitada
kui muid marju.

Kuivatamine kodusel teel
on lihtne ega nõua kuigipal-

Aiamaasika kompott
Ained: 2 toopi maasikaid,
1–1,5 naela suhkrut.
Valmistus. Maasikatel väänatakse tupelehed välja (mitte
kunagi tõmmata: see purustab marja), kui tarvis asetatakse sõelale ning hoitakse
sellega külmas vees, kuni
marjad puhtad. Marjad nõrutatakse: kui marju ei loputata, saab hoidis parem. Maasikad asetatakse kihtamisi
suhkruga emailitud nõusse,
järgmisel päeval kuumutatakse tekkinud lahus kuni 75
kraadini, jahutatakse, marjad
asetatakse purki, valatakse lahusega üle, purgid suletakse
ja steriliseeritakse 80 kraadi
juures 20 minutit. Sarnane
kompoti valmistamise viis
annab väga häid tagajärgi.

Kuivatatud maasikad
ehk metsmaasikad

ju vaeva, vaid ainult sipelgahoolsust talve ettevalmistamiseks.
Kõige kasulikum on
kuivatamine päikese käes.
Puhastatud
maasikad
(aedmaasika puhul väiksemad marjad või peenendatud kujul) pannakse riidel
või võrgul päikese kätte
ja lastakse seista, seni kui
kuivad on, või juba hästi närbinult kuivatatakse
lõplikult toas või soojas
ahjus. Kuivatamine peab
toimuma parem kui kiirelt. Kuivatatult peenendatakse kohe jahuks ehk
pannakse tükkides kotti
või kinnisesse purki kuiva kohta. Talvel tarvitada
neid toitude valmistamiseks.
Samal viisil võib kõiki
marju kuivatada, aga igaüks
peab ise teadma, mida ta
saab linnast, turult osta, ja
mida ta ei saa: peab ise hoolt
kandma.

Viimsi Muuseumide lehenäitus
Juunikuu on jaanikuu. Iidsete traditsioonide kohaselt
süttivad iga aasta 23. juunil
peredes jaanilõkked. Nii ka
Viimsis, kus vallarahvas on
harjunud kokku saama Pringi
külas asuva Kingu rannatalu
õuel. Seekordsel lehenäitusel
peatumegi hetkeks Kingu talu
juures ja vaatame veidi ringi.

Enne: vaade Krügeri kalurielamule ja võrgukuuridele
1980. aastate keskel (Viimsi Muuseumide fotokogu).

Kingu talu restaureeriti aastatel
1976–1980 ning seal avati vabaõhumuuseum. Kui tavaliselt
on muuseum koht, kus käiakse
saalides ringi ja vaadatakse mitmesuguseid väljapanekuid, siis
siin on teisiti. Muuseumis käib
elu nagu ühele talule kohane:
heinategu, puuvaru hankimine,
taluhoonete kütmine ja remont,
väikesed põllutööd jne. Ei puudu taluõuelt ka viimsilastele tuttavaks saanud külapeod.
Üldistusi tuues saab vabaõhumuuseumi 28 tegevusaastat
jaotada kahe peremehe ajastuks:
kolhoosi- ja vallaaeg. Muuseumitalu peab juba teine põlvkond
ja selle lühikese aja jooksul on
peremees ehitanud uue roigasaia, pannud hoonetele roo- ja
laastukatused ning vahetanud
palke. Ka maastikupildis võib
märgata suuri erinevusi: muuseumiesistele heinamaadele on
ehitatud moodne autoparkla
ning hoovis kasvab heina asemel muru – vikat on asendunud
niiduki ja trimmeriga

Nüüd: vaade Krügeri kalurielamule ja võrgukuuridele
2008. aastal (Alar Miku foto).



27. juuni 2008

Kalapäev „Kilust Haugini”
Laupäeval, 26. juulil kell 12
kalapäev Viimsi vabaõhumuuseumis.
Kalapäev toimub Viimsi vabaõhumuuseumis juba neljandat
korda. Traditsiooniks kujunenud üritus tutvustab rannarahva
kombeid ja oskusi ning pakub
ehedat kaluriküla keskkonda:
kalalaat, oksjonid, rahvalikud
mängud ning muusika jms.
Esimesel kalapäeval oli umbes 400, eelmisel umbes 3000
külastajat, mis on märk ürituse
kasvavast populaarsusest.
Traditsiooniline rannakalurikultuur muutus ja hävis
nõukogude ajal. Kalapäev on
elamuspäev, mis pakub võimalusi vabaks algatuseks ja unustatud oskuste taasavastamiseks. Üritus rõhutab üheaegselt
paikkondlikku identiteeti, on
sellisena ka suhtlusmagnetiks,
hoiab jõus vanu ja loob uusi sidemeid teiste piirkondadega.
Päev algab traditsioonilise
kalapäevalauluga, mille esitaja
ning autor on Pauliine Kilu, legendaarse Eesti vabariigi rahvalauliku Mari Kilu lapselaps.
Osa saab võtta õpitubadest:
paadimeisterdamine Prangli
meistri käe all, leivaküpsetamine, sepatöö. Kingu talu
elumajas tutvustab perenaine
rannataluelu. Rehekambris näidatakse T. Meristu 1938. aasta
filmi „Hülgepüük”, mis jutustab Aksi hülgeküttide reisist
Botnia lahele. Taluõuel on üles
seatud lasteõu, kus juhendaja
käe all meisterdatakse esivanemate traditsioonide järgi mänguasju: männikoorest paadikesi, pulgaloomakesi, kaltsunukke jms. Laadaplatsil toimuvad
oksjonid, astuvad üles artistid,
müüakse kala, käsitööd, paate jm kalandusega seonduvat
– toimub laadamöll. Külas on
kalamüüjad, käsitöölised ja
muud kaupmehed Viimsist ja
kaugemalt. Suurel platsil valitseb laadamelu, nagu see sadakond aastat tagasi ühel rannakülade laadal kombeks oli.
Rehetoas räägib etnoloog Pille
Kippar kalandusest ja sellega

seotud kommetest. Kõik muuseumihooned on külastajatele
avatud. Muuseumi karjamaal
saab ratsutamas käia.
Päevajuhiks on meremees,
laevakapten Veikko Taluste,
kes juhatab kõiki osa saama
traditsioonilistest kalurilõbudest, nagu kalurisaapa loopimine, võrguköievedu, ankru
tirimine jm. Lapsed saavad
võistelda heeringatünni veeretamises, kalade õngitsemises,
pärlipüüdmises jms. Menüüs
on aukohal kodumaine kala.

Austusavaldus Arved
Haugile
Õhtu kulmineerub kontserdiga „Austusavaldus Arved Haugile”. Arved Haug on
põline randlane, pärit Viimsi
vallast Tammneeme külast.
Viimsi vabaõhumuuseumis on
ideaalne atmosfäär intiimse
suvekontserdi korraldamiseks,
koht seostub parimal moel Arved Haugi juurtega: meri, vanad kalurimajad, soe suveõhtu.
Kui varasematel aastatel on
kalapäeva lõpetanud rahvalik
simman, siis alates sellest aastast soovivad SA Viimsi Muuseumid ja Viimsi vallavalitsus
anda tõuke uue traditsiooni
tekkele. Loodame, et ühiste
pingutuste tulemusena kasvab
sellest kontserdist välja Arved Haugi lauluvõistlus, mille
lõppkontsert korraldatakse igal
aastal kindlal suvepäeval Viimsi vabaõhumuuseumis.
Kavas põhiliselt Arved Haugi muusika, sekka ka teiste heliloojate teoseid. Üles astuvad
Silvi Vrait, Vello Orumets, Kelli Uustani, ansambel Noorkuu
ja saateansambel Jaak Jürissoni juhatusel. Kontserdile on
sissepääs tasuta. Täpsem info
külastajatele ja kauplejatele SA
Viimsi Muuseumid kodulehel
www.viimsimuuseumid.ee ja
telefonil 606 6941.
Kauplema ja nautlema, auväärt
viimsilased!

Teie Viimsi Muuseumid

Kalakauplemine on põnev nii müüjale kui ostjale.
Kalapäeva korraldaja SA
Viimsi Muuseumid projektijuhi Elisabeth Kremenetskiga ajas juttu Külvi Kuusk.
Kalapäev on toimunud
juba õige mitu aastat.
Tallinn on siinsamas külje
all, seal toimub pidevalt
igasugu päevi: vanalinna, keskaja-, merepäevad.
Milleks kalapäev?
Kui Tallinn on merelinn ja ajaga kuidagi seljaga mere poole
jäänud, siis merepäev pingutab, et pöörata linna pilk taas
mere poole. Ütleksin, et Viimsi on juba oma asukoha tõttu
kolm korda rohkem mereline
kui Tallinn. Kui oled kolmest
küljest merega piiratud, siis
oleks raske sellest mitte mõjutatud olla. Kui vaadata saja
aasta tagusele kohalikule elule, siis just kalastamisel kogu
majandus rajaneski. Kalapäev
ei ole kindlasti mitte üksnes
kalaturg, üritus tutvustab ka

traditsioonilist
elu.

rannakaluri-

Meri küll, aga miks just
nimi „kalapäev”? Kas
tuleb tegemist kaladega?
Kalapäev on ikkagi kala päev.
Kalad ja meri on alati kokku
kuulunud ja veel mõned aasta
kümned tagasi oleks see küsimus pannud õlgu kehitama.
Tänaseks on meil Viimsis raske isegi värsket räime saada,
lestast rääkimata.
Milles küsimus? Kas kalu
ei ole? Või on kalurid välja
surnud? Või ehk tahavadki
kõik ainult külmutatud
heiki süüa?
Seda küll uskuda ei tahaks.
Kuid erilist äri küll kalade ümber kahjuks keerlemas ei näe.
Kuid võib-olla loeb mõni
tubli kalamees seda lehte.
Kas ta saab oma kalaga
kalapäevale kauplema
tulla?

Just see meie vaikne unistus
ongi. Et saaksime koos Viimsi
kalurite ja kaladega ühe laada
korraldada. Sellele mõeldes
saavad Viimsis tegutsevad
ettevõtjad ja eraettevõtjad
kauplemisloa
taotlemisel
50% hinnasoodustuse. Kutse
kehtib nii kalatöötlejatele kui
ka muudele kauplejatele.
Kas kalapäeval kalasuppi
ka saab?
Uhhaapotid on juba tulel ja
mis puutub menüüsse, siis
uhhaa ja heeringas täidavad
selles pikas nimekirjas vaid
kaks punkti.
Mida kalapäeval veel
tehakse?
Mina pean hakkama oma fileerimisoskust arendama, et
võistluse jaoks vormis olla. Nii
et Viimsi, ole valmis! 26. juulil
selgitame välja fileerimismeistri, kes hakkab meid meistriliigas esindama. Tulemas on ka
heeringasöömise võistlus.
Kulinaariaga on seotud
kaks õpituba. Erilise huviga

ootan leivategemise õpituba
Silberfeldti majas. Õnnestumise korral saab ka pätsi kaasa
soetada. Otepää sepp valmistab
töö kõrvalt ka oma raudnõudes
viikingiaegseid roogasid.
Nagu eelmistelgi aastatel
on kalapäev mõeldud ka lastele, kelle käsutuses on terve
Kingu taluõu: beebidele loovustuba, suurematele meisterdamine ja võistlusmängud.
Kalapäev „Kilust haugini”
– millest selline nimi?
Kalapäev algab traditsiooniliselt Pauliine Kilu kalapäevalauluga ja tipneb kontserdiga
„Austusavaldus Arved Haugile”. Viimsi väärikate põliste perekondade esindajad on
kinkinud kalapäevale niisama
väärika tunnuslause.
Kes kontserdil üles astuvad?
Silvi Vrait, Vello Orumets,
Kelli Uustani, ansambel
Noorkuu, kohalikud noored
talendid ja loomulikult ei
puudu ka kõige üllatavam üllatusesineja.

Tund elavat ajalugu: „Karjalapse päev”
Viimsi vabaõhumuuseumis
toimus juba viiendat korda
traditsiooniline elav ajalootund, milles seekord osales
üle viiesaja lapse. Vabaõhutunni eesmärk on ärgitada
noori märkama oma ümbrust ja väärtustama kodukohta ajaloomängu kaudu.
Igal aastal on üritus tutvustanud erinevat teemat, seekord
siis karjalapse päeva. Etnoloog
Pille Kippar pidas lühiloengu
karjalapse argipäevast ning
vastas küsimustele.
Vaieldamatult kõige soojema vastuvõtu osaliseks sai
teatritükk, mille trupp moodustati kõikidest kohaletulnutest.
Tammsaare teatri näitleja Mee-

lis Sekk lavastas kõik lapsed
näidendisse sisse. Etendus kandis nime „Karjapoisi hommik”
ja selle käigus selgus, et Viimsi
lapsed on absoluutsed määgimise ja kaagutamise meistrid.
Autentsemat laudasümfooniat
kui neil kahel päeval vabaõhumuuseumi õuel oleks raske ette
kujutada.
Veel valmis neil päevil
ohtrasti kaltsunukke ja pulgaloomi. Pulgaloomade vestjatel oli päris ohtlik amet ja nii
mõnigi kriimustas end, kuid
see ei vähendanud põrmugi
tööindu ja lahkudes oli igal
noorel mõni kunstitöö tasku
pista. Pulgaloomade kõrval
meisterdasid tulisemad noormehed endale sõjavarustust.
Annamegi siinkohal teada, et

Viimsis liigub nüüd ringi hulk
hambuni relvastatud poisse ja
nende kaitse all võime end
oma kodukohas hulga turvalisemalt tunda. Korrarikkumisi
ongi nagu viimasel ajal vähemaks jäänud.
Kingu talu iidsete võlude keskel on soodne jagada
noortele rohkem teavet esivanemate eluolust, suurendada emotsionaalset sidet oma
kodukoha minevikuga ning
säilitada eestlaste kultuurile
omaseid traditsioone (kohaliku materjali leidlikku ärakasutamist ja meisterdamist).
Nagu karjapoisid muiste said
ka Viimsi koolilapsed seekord koduleivaga keha kinnitada. Osalenud noortes oli
tunda ilmset huvi, loovust ja

soojust, millega oma kodusse
suhtutakse. Siinkohal tahaks
erilist austust avaldada kahele
noormehele, kes on nii entusiastlikud ajaloohuvilised, et
lükkasid hambaarstile mineku
edasi, et saaks ajalootunnis
osaleda. Muuseum on kõigi
külastajate üle väga rõõmus ja
ootab osa võtma teistestki üritustest, mille kohta leiab täpsemat infot meie kodulehelt
www.viimsimuuseumid.ee.
Ka muuseumipere ring
avardus: lisaks meie teenekale sõbrale Matile leidsime ka
juba teise – Mai Riinu. Tervisi
teile!
Ikka teie Viimsi Muuseumid.

Elisabeth Kremenetski

Värske leib Silberfeldti kalurielamu leivaahjust, mis
„maitseb peaaegu niisama hästi kui Tallinna peenleib”.
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Külakomöödia „Ranna rahva lood ja
laulud” – killuke omakandi kultuurilugu
19.-22. juunil elustusid Viimsi vabaõhumuuseumi õuel,
ajalooliste elamute keskel
peaaegu saja aasta tagused
sündmused. Eluhoonetes ja
õuel toimetasid inimesed,
kes sellelsamal murukamaral oma igapäevaelu elasid
kõikide vaevade kiuste ning
rõõmude ootuses. Viimsi
kooli rahvateater ei oleks
sellega üksi hakkama saanud, aitäh kõikidele sõpradele ja koostööpartneritele!

Etendusest saadav
tulu läheb Viimsi
kooli õpilaste
tunnustamiseks
Enne esietendust lepiti kokku,
et juhul kui etendusega saab ka
veidi kasumit teenida, siis see
raha paigutatakse Viimsi kooli
õpilaste kevadiste tunnustusürituste tarbeks. Sel kevadel
toimus see esimest korda ning
kokku tunnustati ligi 300 tublit ja andekat õpilast. Arvestati olümpiaadidel osalemist,
heade tulemuste saavutamist
spordivõistlustel ning kultuuri
üritustel. Õpilaste ja lastevanemate jaoks oli sellel üritusel
väga suur tähtsus. Paraku ei
võimalda kooli eelarve taolisi
ettevõtmisi korraldada: peab
leidma lisavõimalusi. Õpetajate rahvateater tundus selleks
lausa ideaalne.

Osatäitjad panustasid
etendusse
vabatahtlikult
Nii etenduses osalevad näitlejad kui ka muusikud (Viimsi
huvikeskuse kapell koosseisus
Mariko Kallas, Kairi Lehtpuu,
Kalle Erm, Merle Leipalu)
koos solistidega (Ita-Riina Pedanik, Andrus Kalvet, Edda
Jõgi, Rein Jõhvikas ja Hilja
Hallaste) lõid vabatahtlikult
punti, panustades selleks oma
vaba aega ja energiat. Samuti
leidus suur hulk inimesi, kes

Maido Saar (Jüri) ja Alar Mik (Juss) arutlemas evolutsiooniteooria tõenäosuse üle.
olid nõus ühel või teisel moel
näidendi kordaminekule kaasa
aitama: Vilve Roosioks, Peep
Kirbits, Sirje Sakkov, Sigrid
Üksi, Ene Raidmets, Rolan
Talmar, Alar Kikas, Rasmus
Reindoff, Ave Käige, Kristel
Värv, Ivi Talimäe, Raivo Piirsalu, Alice Remmel, Alo Lepik,
Urve Karner, Jaane Lend, Marko Tagaväli ja Hanno Remmel.
Lahked tänusõnad teile: ASelver, AS Grape, restoran Savoy (Viimsi peokeskus), Jussi
Õlletuba, Tallinna linnateater,
Kindral Laidoneri muuseum
ning Jõelähtme rahvamaja.
Suur tänu teile kõigile abi ja
toetuse eest!

Abikäe ulatasid nii
Viimsi vallavalitsus kui
ka paljud erafirmad
Vabatahtlik abi kulub alati ära,
kuid ilma reaalse rahata ei tee
ühtegi etendust. Selleks et katta materiaalsed kulutused, toetasid Viimsi kooli rahvateatrit
Viimsi vallavalitsuse kultuuri- ja hariduskomisjon, Eesti
Kultuurkapital ning kohaliku
omaalgatuse programm. Kõige
suuremad tänud Viimsi Muuseumide töötajatele, kelle valdustes etendused toimusid. Nemad aitasid igati kaasa sellele,
et teatritükk vastaks omaaegse-

„Kas me tõesti tegime selle tüki ära?”
le olustikule, ning abistasid nii
autentsete materjalide kui ka
rekvisiitidega.

Kolmekordne hurraa
kõikidele osatäitjatele

Kaido Rannik (Muru-Mart) ja Mart Felding (Jakob) – mehed omavahel.

Võimas aplaus aga läheb meie
toredale näiteseltskonnale ning
nende pereliikmetele, kes uskumatu vastupidavusega kannatasid ära need õhtud, mil
näitlejad keskendusid kõigele
muule kui pereelule. Mõni oli

vahel veidi mossis ja natuke
närviline, mõni käis kodus,
osaraamatud näpu vahel, ning
mõni tegi üsna uskumatuid
tantsusamme täiesti veidrates
kohtades.
Meie suur kummardus kuulub teile: Leelo Tiisvelt, Kaido
Rannik, Mart Felding, Annika
Remmel, Reet Lepp, Maido
Saar, Sulev Ennomäe, Merike
Ennomäe, Rein Tiisvelt, Kirsi
Rannaste, Margus Eek, Tiina
Sard, Meelis Lepp, Külli Alver,

Jaan Alver, Kersti Ojassalu,
Peeter Sipelgas, Lemme Randma, Veronica Kosenkranius,
Eha Rünne, Jana Saksing, Heli
Kroonsaare, Ita-Riina Pedanik,
Andrus Kalvet, Alar Mik, Arlo
Talmar, Grete Remmel, Liina
Ariadne Pedanik, Merit Lauri,
Marianne Kosenkranius, Max
Andreas Kosenkranius, Silver
Lepp ja Artur Lepp.

Annika Remmel
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Viimsi vallavalitsuse määrused
23. mai 2008 nr 31
Tee nimetuse ja aadressi määramine
Lubja külas

Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja Viimsi
Vallavalitsuse 17.04.2008.a korraldusega nr
226 kehtestatud Lubja küla kinnistu Loo osalise detailplaneeringu ning Rein Madissoon’i
19.05.2008.a avalduse aadressi määramise kohta:
§ 1. Määrata Lubja külas, Loo maaüksusest
moodustatud teele, mis algab Aiandi teelt, nimetuseks Aiandi põik.
§ 2. Määrata Loo maaüksusest moodustatud detailplaneeringu järgsele krundile nr 17 aadressiks Aiandi põik 1.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
30. mai 2008 nr 32
Aadresside määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
ja Viimsi Vallavalitsuse 25.01.2008.a korraldusega nr 42 kehtestatud “Tammiku talu kinnistu” detailplaneeringu ning Valter Gartvich´i
23.05.2008.a esitatud avalduse aadresside määramise kohta:
§ 1. Määrata Tammiku talu kinnistust moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Hundi tee 44 detailplaneeringujärgne krunt
positsiooniga 1.
2) Hundi tee 46 detailplaneeringujärgne krunt
positsiooniga 2.
§ 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

6. juuni 2008 nr 33
Suure tuleohu tõttu metsas viibimise keelamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 30 lõike 1 punkti 3 ja
“Metsaseaduse” § 35 lõike 3 alusel, arvestades
Riikliku Looduskaitsekeskuse 06.06.2008.a
pöördumist nr. 7-1/1923 ning metsades valitsevat suurt tuleohtu:
§ 1. Keelata viibimine Naissaarel metsades,
metsateedel ja -radadel ilma giidi või Riikliku
Looduskaitsekeskuse töötajata.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Endel Lepik, abivallavanem vallavanema
ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär

13. juuni 2008 nr 34
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad
lasteaedadesse ja Püünsi Kooli lasteaeda
laste vastuvõtmise, lasteaiakoha kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise kord

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 2 ja “Koolieelse
lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.
§ 1. Üldsätted
Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist, lasteaiakoha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist
Munitsipaallasteasutuse “Viimsi Lasteaiad”
(edaspidi: MLA Viimsi Lasteaiad) allüksusteks
olevates Viimsi Lasteaias Piilupesa, Pargi Lasteaias, Leppneeme Lasteaias ja Randvere Lasteaias (edaspidi: Lasteaiad) ning Püünsi Kooli
lasteaias (edaspidi: Püünsi Lasteaed).
§ 2. Lasteaeda vastuvõtmine
(1)
Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Lasteaia
teeninduspiirkonnad kehtestab Viimsi Vallavolikogu (edaspidi Volikogu).
(2)
Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks
teeninduspiirkonnad ja üldjärjekord.
(3)
Pärast Lasteaedadele ja Püünsi Lasteaiale määratud teeninduspiirkonnas alaliselt elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade
olemasolul lasteasutustesse lapsi väljastpoolt
Volikogu poolt kehtestatud teeninduspiirkondi.
(4)
Väljapool teeninduspiirkonda elavate
laste vastuvõtmisel lasteasutusse arvestatakse
avalduste esitamise ajalist järjekorda.
(5)
MLA Viimsi Lasteaiad sobitusrühm,
sõimerühm ja kooliks ettevalmistuse rühm teenindavad kogu Viimsi valla lapsi. Püünsi Lasteaed teenindab lapsi alates 3.eluaastast ning võimalusel eraldatakse koht erivajadusega lapsele;
koolieelikud saavad koha vanemas rühmas.
(6)
Laps võetakse lasteaiakoha saamise
järjekorda vormikohase avalduse alusel, mis
esitatakse koos sünnitunnistuse koopiaga MLA
Viimsi Lasteaiad juhatajale, vormistatakse sekretäri juures (Viimsi Lasteaias Piilupesa) ja registreeritakse vastavalt lasteasutuses kehtestatud korrale.
(7)
Lasteaia järjekord on avalikustatud
MLA Viimsi Lasteaiad koduleheküljel, kus vanusegrupiti (1.oktoober – järgmise aasta 30.september) on ära toodud lapse nimi. Järjekorda
muudetakse kaks korda aastas 1.aprilli ja 1.oktoobri seisuga ning vastavalt vajadusele jooksvalt kevadperioodil seoses kohtade eraldamise
ja rühmade komplekteerimisega.
(8)
Lasteaia järjekord on ühine kõigile
Lasteaedadele ja Püünsi Lasteaiale, kuid järjekorra avalduses võib lapsevanem märkida, kas
kohta soovitakse Piilupesa, Pargi,, Leppneeme,
Randvere Lasteaias või Püünsi Lasteaias. Võimalusel lapsevanema sooviga arvestatakse.
(9)
Järjekorra avalduses on vanemal õigus
märkida ära rühma eelistus (st kas sõime-, vanuse-, liit- või sobitusrühm), mida võimalusel
arvestatakse.
(10)
Kuni 3-aastaseid lapsi (vanus täitub
peale 1.oktoobrit) võetakse lasteasutuse sõimerühma.
(11)
Lasteaiarühma võetakse lapsi, kes on
vähemalt 3-aastased jooksva aasta 30. septembri
seisuga.
(12)
Liitrühma võetakse ühe pere lapsi, kes
on vähemalt 2.aastased jooksva aasta 30.septembri seisuga, kui üks pere laps juba kasutab
kohta liitrühmas või on lasteaiakoha saaja
(13)
Lasteaedadesse ja Püünsi Lasteaeda
võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema või hooldaja elukoht on rahvastikuregistri
järgi Viimsi vallas.
(14)
Eelisõigus on:
1) ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda;
2) ühe pere lastel saada koht liitrühmas;
(15)
Võimalusel võetakse eelisjärjekorras
lasteaeda:
1) lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et toetada nende kooliks ettevalmistust;
2) paljulapselise pere laps (peres on 4 või enam
last), juhul kui lapsevanem teeb avaldusse vastava märke;

3) Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi Vallavalitsus)
otsusega Vallavalitsuse hallatava asutuse või
vallavalitsuse töötaja laps;
4) laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on
erivajadustega ja/või vajab eripedagoogi (logopeed, psühholoog) abi või on suunatud lasteaeda
nõustamiskomisjoni otsusega.
(16)
Erandolukorras võetakse lapsi Lasteaedadesse ja Püünsi Lasteaeda Vallavalitsuse otsuse alusel.
(17)
Lasteaedade ja Püünsi Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine algab 1.märtsil, mil
Vallavalitsuse ametnik kontrollib jooksva aasta
1.märtsi seisuga lasteaia järjekorras oleva lapse ja vähemalt ühe lapsevanema registreeringut
rahvastikuregistris Viimsi valla aadressil ning
seejärel koostab MLA Viimsi Lasteaiad juhataja
esialgsed rühmade nimekirjad.
(18)
Juhul kui laps ja vähemalt üks lapsevanem jooksva aasta 1.märtsi seisuga ei ole
registreeritud rahvastikuregistris Viimsi valla
elanikeks lükkub avaldus antud vanusegrupi
järjekorra lõppu.
(19)
Lapsevanem, kes soovib lapse ümber
tõsta ühest Viimsi vallas asuvast lasteaiast teise või vahetada rühma, peab esitama kirjaliku
vormikohase avalduse MLA Viimsi Lasteaiad
juhatajale hiljemalt 1.märtsiks.
(20)
Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab kirjalikult teavitama Viimsi
Lasteaiad juhatajat hiljemalt sama aasta 1.märtsiks.
(21)
Lasteaiakoha saamisest teavitatakse
lapsevanemat või hooldajat hiljemalt 15.aprilliks kirjalikult.
(22)
Lasteasutuse teate alusel on lapsevanem omakorda kohustatud kirjalikult teavitama
lasteasutust lasteaiakoha soovist hiljemalt teatises märgitud tähtajaks.
(23)
Laps, kelle vanemad loobuvad pakutud
lasteaiakohast (va. sõime-ealine laps), arvatakse
järjekorrast välja.
(24)
Laps, kelle vanemad ei teavita lasteasutuse juhti lasteaiakoha soovist arvatakse järjekorrast välja.
(25)
Lapsevanemad, kes lükkavad lapse lasteaeda tuleku edasi (va sõime-ealised lapsed),
teavitab MLA Viimsi Lasteaiad juhatajat sellest
kirjalikult ning koht eraldatakse lapsele järgmisel õppeaastal rühmas või allüksuses, kus see on
võimalik; lapsevanema varasemat sooviavaldust
allüksuse osas antud juhul ei arvestata.
(26)
Lapsevanem, kes on loobunud kohast
või välja arvatud järjekorrast, kuid soovib lapse järjekorra hiljem taastada, peab esitama uue
avalduse, st vana järjekorra avaldust ei ennistata. Uuesti esitatud avaldus läheb järjekorra lõppu.
(27)
Rühmade eelkomplekteerimine lõpeb
1.juuniks ja komplekteerimine 5.septembriks,
mil MLA Viimsi Lasteaiad juhataja ja Püünsi
Kooli direktor kinnitavad oma käskkirjadega
rühmade koosseisud.
(28)
Lasteaiakoha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud 1. septembriks lepingut
lasteaiakoha kasutamiseks ja ei ole lepingu sõlmimata jätmise põhjustest lasteasutust kirjalikult
teavitanud, arvatakse rühma nimekirjast ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse
järgmine laps antud vanusegrupi järjekorrast.
(29)
Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma
avamisel.
(30)
Õppe-aasta sees võetakse vabade kohtade tekkimisel uusi lapsi lasteaeda vastavalt antud vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.
§ 3. Lasteaiakoha kasutamine
(1)
Lasteasutuse juht moodustab vastavalt
vajadusele ja võimalusele sõime- ja aiarühmi:
1) sõimerühm – kuni kolmeaastased lapsed;
2) lasteaiarühm – kolme- kuni seitsmeaastased
lapsed;

3) liitrühm – kahe- kuni seitsmeaastased ühe
pere lapsed;
4) sobitusrühm – erivajadusega lapsed koos
teiste lastega.
(2)
Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab Vallavalitsus lasteasutuse hoolekogu ettepanekul.
(3)
Lasteasutuse juht või Lasteaedade allüksuse tegevjuht sõlmib lapsevanemaga või
hooldajaga lasteaia koha kasutamise lepingu
(edaspidi Leping).
(4)
Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
1) lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
2) lapse tervisekaart;
3) erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma
võtmisel).
(5)
Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteasutuse juht või Lasteaedade allüksuse tegevjuht
lapsevanemale või hooldajale:
1) käesoleva korra § 3 ja 4;
2) lasteasutuse lasteaiatasu määrasid ja tasumise
juhist;
3) lasteasutuse kodukorda.
(6)
Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka
lasteaiakoha kasutamise tähtaja osas.
(7)
Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni
19.00, kuid soovitav on, et lapse päev lasteaias
ei ületaks 10 tundi; sõimerühm töötab kella 8.00
kuni 18.00.
(8)
Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist on lapsele ette nähtud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetajad koostöös lapsevanemaga arvestades lapse kohanemisvõimet ja -vajadust; kohanemisperioodi ajal
on soovitav laps viia lasteaiast ära enne lõunauinakut..
(9)
Suvel on soovitav võimaldada lapsele
puhkust vähemalt üks kuu (maksuvaba kuu).
Erivajadusega lapsed saavad suvel lasteaiakohta
kasutada sobitusrühma töötamise ajal.
(10)
Lasteasutuse aastaringse või hooajalise
tegutsemise otsustab Vallavalitsus lasteasutuse
hoolekogu ettepanekul.
(11)
Suvisel puhkeperioodil töötab vastavalt
vajadusele MLA Viimsi Lasteaiad üks allüksus
või allüksustes valverühmad. Jõulupühade ja
aastavahetuse perioodil töötavad allüksustes
valverühmad.
(12)
Püünsi Lasteaed on juulikuus suletud.
Sellel perioodil, vastavalt kokkuleppele MLA
Viimsi Lasteaiad juhtkonnaga, saab lasteaiakohta kasutada MLA Viimsi Lasteaiad valverühmas
tasudes lasteaiamaksu ettemaksuna.
§ 4. Lasteaiast väljaarvamine
(1)
Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
1) lapsevanema avalduse alusel või
2) meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa
tervisliku seisundi halvenemise tõttu viibida
lasteaias või
3) lapse kooliminekul, kusjuures lasteasutuse ja
lapsevanema vaheline leping lasteaiakoha kasutamise kohta lõpetatakse hiljemalt sama aasta
30.juunil, või
4) lasteasutuse juhi ühepoolse otsuse alusel,
kui:
a) lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt lasteasutuse kodukorda või lepingut, mille ta on
sõlminud lasteasutuse juhiga või
b) lapsevanem ei ole tasunud kaks (2) kuud lasteaiatasu (lasteasutuse juht on eelnevalt lapsevanemat kirjalikult teavitanud võlast) või
c) on maksmata 1 kuu lasteaiatasu väljastpoolt
Viimsi valda erandkorras lasteaeda võetud lapse
eest või
d) laps on lasteaiast puudunud kaks (2) kuud ja
lasteaeda ei ole pikaajalise puudumise põhjusest
informeeritud või
e) kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Viimsi valla elanikeregistrist.
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(2)
Lapse lasteaiast väljaarvamisel lasteasutuse juhi ühepoolse otsuse alusel kustutatakse laps lasteaia nimekirjast järgneva kuu 1.
kuupäeval, millest lasteasutuse juht teavitab
lapsevanemat või hooldajat kirjalikult vähemalt
viisteist (15) kalendripäeva ette.
§ 5. Rakendussätted
(1)
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 25. mai 2007. a määrus nr 38.
(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

13. juuni 2008 nr 35
Aadresside määramine Rohuneeme külas

Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja
Viimsi Vallavalitsuse 23.05.2008.a. korraldusega nr 303 kehtestatud “Kõrtsi maaüksuse” detailplaneeringu ning Sven Viileberg´i 29.05.2008.a
esitatud avalduse aadresside määramise kohta:
§ 1. Määrata Kõrtsi maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Sääre tee 16
detailplaneeringu järgne
krunt positsiooniga 1
2) Sääre tee 22
detailplaneeringu järgne
krunt positsiooniga 3
§ 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

13. juuni 2008 nr 36
Aadresside määramine Randvere külas

Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22
kehtestatud “Kohanime määramise korra” ja
Viimsi Vallavalitsuse 11.04.2008 korraldusega
nr 218 kehtestatud Randvere küla, Kiviranna tee
12 detailplaneeringu ning Jaak Tuulas´e ja Tiit
Tuulas´e 02.06.2008.a esitatud avalduse aadresside määramise kohta.
§ 1. Määrata Kiviranna tee 12 maaüksusest
moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad
aadressid:
1) Kiviranna tee 12 detailplaneeringu järgne
krunt positsiooniga 2;
2) Luua tee 11 detailplaneeringu järgne krunt
positsiooniga 1.
§ 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

13. juuni 2008 nr 37
Tee nimetuse ja aadresside määramine
Rohuneeme külas

Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr
22 kehtestatud “Kohanime määramise korra”
ja Viimsi Vallavalitsuse 29.04.2008.a. korraldusega nr 265 kehtestatud “Rohuneeme küla,
Länne maaüksus” detailplaneeringu ning Peeter
Möllits´a 02.06.2008.a. avalduse aadressi määramise kohta:

§ 1. Määrata Rohuneeme külas, Länne maaüksusest moodustatud teele, mis algab Sääre teelt,
nimetuseks Neeme tee.
§ 2. Määrata Länne maaüksusest moodustatud
elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) detailplaneeringu järgsele krundile nr 5 aadressiks Neeme tee 1
2) detailplaneeringu järgsele krundile nr 2 aadressiks Neeme tee 2
3) detailplaneeringu järgsele krundile nr 4 aadressiks Neeme tee 3
4) detailplaneeringu järgsele krundile nr 1 aadressiks Neeme tee 4
5) detailplaneeringu järgsele krundile nr 3 aadressiks Neeme tee 5
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Viimsi Vallavolikogu 10.06.2008
istungi õigusaktid
10.06.2008 istungi otsused
nr 44 Viimsi Valla Aukodaniku nimetuse andmine: Ants-Hembo Lindemann
nr 45 Isikliku kasutusõiguse seadmine
munitsipaalomandis olevale kinnistule
nr 46 Munitsipaalmaa võõrandamine
aktsiaseltsile Viimsi Vesi: Leppneeme külas, kinnistu Leppniidu tee 9
nr 47 Volituste andmine kinnistu omandamiseks ja notariaalse lepingu sõlmimiseks
nr 48 Volituste andmine kinnistute
omandamiseks notariaalse lepingu sõlmimiseks
nr 49 Detailplaneeringu vastuvõtmine
ja avalikule väljapanekule suunamine:
Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema
tee vahelise veehoidlaga piirnev ala
nr 50 Detailplaneeringu kehtestamine
ning kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine:
Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II ja Silla III
nr 51 Detailplaneeringu kehtestamine:
Leppneeme küla maaüksus Lillemäe I
nr 52 Detailplaneeringu kehtestamine:
Prangli saar Kelnase küla maaüksused
Nagimaa I ja Nagimaa II
nr 53 Teede valla omandisse võtmine
Altmetsa elurajoonis
nr 54 Sihtasutuses osalemine ning
nõusoleku andmine hoonestusõiguse üleandmiseks
nr 55
ne

OÜ Randvere Perearst toetami-

nr 56 Tammneeme küla Tammneeme
ranna-ala maaüksuse munitsipaliseerimine

10. juuni 2008 nr 44
Viimsi valla aukodaniku nimetuse andmine: Ants-Hembo Lindemann

Ants-Hembo Lindemann on Viimsi valla arenguks teinud väga palju. Ta oli aastatel 1990–
1995 taasasutatud Viimsi esimene vallavanem
ja hiljem mitme Viimsi vallavolikogu koosseisu
liige. Ka praegu on ta vallavolikogu liige. A.-H.
Lindemann oli Viimsi muinsuskaitse seltsi asutajate ja aktiivsete liikmete hulgas. Ta oli tegev
ka Laidoneri fondi asutamisel ning ta on algusest
peale olnud tegev Kindral J. Laidoneri seltsis.
Suuresti tänu tema abile on olemas 1992. aastal
avaldatud Aleksander Viidase raamat „Viimsi ajalugu. Esi- ja keskaeg”. A.-H. Lindemann
on tegusalt edendanud Kelvingi külaelu. Ta on
mitu aastat olnud MTÜ Kelvingi Tehnovõrgud
eestvedaja. Kelvingi küla saavutas 2005. aastal
Harjumaa ilusa küla konkursil esimese koha
ja järgmisel aastal osutus küla Eesti Vabariigi
Presidendi konkursi „Kaunis Eesti kodu 2006”
võitjaks. Arvestades eeltoodut ja võttes aluseks
Viimsi valla põhimääruse § 14 lõiked 1 ja 2 ning
Viimsi vallavolikogu 10. jaanuari 2006. aasta
määrusega nr 2 kinnitatud „Viimsi valla aukodaniku statuudi” punkti 2 ning arvestades Viimsi valla valimisõiguslike elanike ühisavaldust
(17.01.2008 nr 12-11/193 ja 03.04.2008 nr 1211/193-2), Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Anda Ants-Hembo Lindemannile (ik
33511010225) Viimsi valla aukodaniku nimetus.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
vallavolikogu esimees

10. juuni 2008 nr 45
Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnistule

Võttes aluseks “Asjaõigusseaduse” § 225, “Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse” § 152
lõike 2 ja § 154 lõike 3 ning “Viimsi valla põhimääruse” § 85 lõike 1 punkti 2, arvestades AS-i
Elion Ettevõtted (registrikood 10283074) avaldust, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Koormata tähtajaga 50 aastat, kuni
01.01.2009.a. tasuta ning alates 01.01.2009.a.
tasu maksmisega liinirajatise talumise kohustuse
eest vastavalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatavale korrale, isikliku kasutusõigusega AS-i
Elion Ettevõtted kasuks Viimsi vallale kuuluv
kinnistu asukohaga Harju maakond, Viimsi vald,
Metsakasti küla, kinnistu Reinu III, registriosa
nr. 70064, katastritunnusega 89001:010:1215,
koormatav ala pindalaga 190,47m2, mis on
fiiberoptilise magistraalside kaabelliini kaitsevöönd.
2. AS-i Elion Ettevõtted kasuks seatava isikliku
kasutusõiguse esemeks on punktis 1 nimetatud
kinnistul asuv fiiberoptilise magistraalside kaabelliin, mida ümbritseb kaitsevöönd, mis kulgeb
piki kaabelliini 2 m ulatuses kummalegi poole
liini vastavalt juurdelisatud plaanile, servituudi
sisu on kaabelliini talumine maaüksusel, liini
väljaehitamine, arendamine, remontimine, korrashoid, hooldamine ja kasutamine ööpäevaringselt katkematult.
3. Anda vallavanemale volitus (edasivolitamise
õigusega) teostada kõik käesoleva otsuse täitmiseks vajalikud toimingud.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 49
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine:

Pärnamäe küla, Pärnamäe tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirnev ala
“Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, “Looduskaitseseaduse” § 40 lõike 3 ja lõike 4 punkti 2, Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005.a määrusega nr.
19 kehtestatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2
punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering
on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ja
Harju Maavanema 03.04.2007.a kirjas nr. 2.113/1135 esitatud ettepanekutele, samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi
Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja pärast Keskkonnaministri
nõusoleku saamist ehituskeeluvööndi vähendamiseks, vastavalt Looduskaitseseaduse § 40 lõikele 3, suunata avalikule väljapanekule Viimsi
Vallavolikogu 15.04.2003.a otsusega nr. 56 algatatud, Viimsi vallas Pärnamäe külas Pärnamäe
tee ja Vehema tee vahelise veehoidlaga piirneva
ala detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ Projekt nr. 41-04), millega planeeritakse
veehoidla ümber haljasalade maa koos veehoidlat ümbritseva avaliku kasutuse ettepanekuga
jalgteega, kolmteist väikeelamukrunti, millest
kaks paiknevad ehituskeeluvööndis ja määratakse ehitusõigus üksik- ja kaksikelamute ning
abihoonete ehitamiseks.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 50
Detailplaneeringu kehtestamine ning
kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalse lepingu heakskiitmine: Tammneeme küla maaüksused Silla, Silla I, Silla II
ja Silla III

Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering
on kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsiooni
- maatulundusmaa – muutev ja osaliselt üldplaneeringu teemaplaneeringut „Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted” muutev. Maaüksuste Silla, Silla I,
Silla II ja Silla III detailplaneeringu koostamise
eesmärkideks on menetletava teemaplaneeringuga „Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” konstrueeritava rohevõrgustiku toimimise
tagamiseks rohevõrgustiku siduselemendi - rohekoridori - asukoha määramine, ühistranspordi
liiklemiseks vajaliku teedevõrgu lahendamine
koos busside ümberpööramisplatsi ja bussiootepaviljoni asukoha määramisega ja juurdepääsu
planeerimine väljakujunenud hoonestusega alale eraõigusliku isiku omandis oleval maal. Kuna
eelpoolkirjeldatud eesmärgid omavad laiemat
ühiskondlikku huvi, siis tasakaalustamaks üldist
huvi teenivaid eesmärke eraõigusliku isiku huvidega nõustus kohalik omavalitsus nimetatud
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kinnistutele lisaks eelpoolkirjeldatud eesmärkidele määrama ehitusõiguse ka üksikelamute
ehitamiseks.
Detailplaneeringu tutvustamiseks korraldati
26.10.–09.11.2007 avalik väljapanek. Avalikul
väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, millele vastati tähitud kirjadega. 20.02.2008 toimus
detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu, millest informeeriti
avalikkust vastavalt „Planeerimisseadusega”
ettenähtud korrale. 19.03.2008 ja 25.03.2008
laekusid vallavalitsusele kirjalikud avaldused,
milles kõik vastuväiteid esitanud isikud teatasid
oma vastuväidetest loobumisest. Vastavalt Heiki Ritsi avalduses esitatud tingimustele täiendati detailplaneeringu seletuskirja peatükki 10,
misjärel esitas vallavalitsus detailplaneeringu
Harju maavanemale järelevalve teostamiseks.
Järelevalve käigus andis Harju maavanem oma
09.05.2008 kirjaga nr. 2.1-13/2389 planeeringule heakskiidu ning nõustus muudatustega üldplaneeringus.
Aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ning § 24 lõike 3 ja
lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005.a
määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 7, juhindudes Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ja 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud
“Viimsi valla põhimääruse” § 55 lõikest 2, Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003.a määrusega nr 34
kehtestatud “Teede valla omandisse võtmise ja
avalikuks kasutamiseks määramise kord” punktidest 7 ja 13, “Tsiiviilseadustiku üldosa seaduse” §
102 lõikest 2, § 111 lõigetest 1 ja 2 ning §-st 129
ning arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Tammneeme külas maaüksuste Silla, Silla I, Silla II ja Silla III
detailplaneering (Ruum ja Maastik OÜ, Töö nr.
29-05), millega planeeritakse üksteist üksikelamukrunti ja kaks transpordimaa sihtotstarbega
krunti ja määratakse ehitusõigus üheteistkümne
üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Suurim
lubatud ehitusalune pindala elamutel on 250 m²,
ja suurim lubatud kõrgus on 8,5 meetrit (2 korrust), abihoonetel 5 meetrit (1 korrus).
2. Käesoleva otsuse jõustumisega kiita heaks
Viimsi valla, Väino Mäepea (i.k. 35605080329)
ja Ülo Mäepea (ik 35007210241) 10. juunil
2008 sõlmitud notariaalne leping detailplaneeringu alusel Tammneeme külas asuva Silla III
maaüksuse, kinnistu registriosa nr 9021502,
katastriüksus 89001:003:1005, omanikud Väino Mäepea ja Ülo Mäepea, jagamisel tekkivate
transpordimaade tasuta omandamiseks ja kokkulepe teede rajamiseks järgmiselt:
2.1. omandada tasuta Tammneeme külas asuva
Silla III kinnistu jagamisel tekkiv transpordimaa, pindala 1029 m² (Lisas 1 toodud positsioon
nr 10), maa maksustamishind 26 754 kr;
2.2. omandada tasuta Tammneeme külas asuva
Silla III kinnistu jagamisel tekkiv transpordimaa, pindala 746 m² (Lisas 1 toodud positsioon
nr 12), maa maksustamishind 19 396 kr.
3. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringus ja üldplaneeringu teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 51
Detailplaneeringu kehtestamine: Leppneeme küla maaüksus Lillemäe I

Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering
on kehtivat Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut (edaspidi: üldplaneering) ja üldplaneeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste
ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” (edaspidi: teemaplaneering) osaliselt
muutev.
Maaüksuse üldplaneeringu kohane juhtfunktsioon on perspektiivne väikeelamumaa hajaasustusviisil ja osaliselt metsamajandusmaa (ca
950m² ulatuses). Menetletava teemaplaneeringu
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” kohaselt jääb planeeringu kehtestamisega hõlmatud ala konstrueeritavast rohevõrgustikust välja.
Lillemäe I maaüksuse detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on valla arengu seisukohast
olulise ja ainukese mandriosa lääne- ja idarannikut ühendava tee – Reinu tee – ja tehnotrasside
koridoride kavandamine, mistõttu on üldplaneeringu muutmine tugevalt mõjutatud avaliku
huvi arvestamise vajadusest. Kuivõrd kohaliku
omavalitsuse ülesanne on tagada oluliste läbivate teede avaliku kasutamise võimalus kõikidele valla kodanikele, on kohalik omavalitsus
pidanud vajalikuks moodustada Reinu teele
transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse ja
munitsipaliseerida see eraomandis olev kinnistu
osa ja planeerimisprotsessi käigus on vald koostöös maaomanikuga nõustunud kehtiva üldplaneeringu kohase ühe elamukrundi planeerimise
asemel lubama planeerida kaks elamukrunti.
Seega seisneb üldplaneeringu ja teemaplaneeringu muudatus kavandatava krundi minimaalse suuruse muutmises. Hajaasustuse põhimõtte
kohaselt on vähim lubatud elamukrundi suurus
3300 m², lähinaabruses asuvas tiheasustuses
vastavalt teemaplaneeringule 1500 m², mis on
ka käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringuga kavandatavate krundite moodustamise aluseks. Ühe täiendava elamukrundi
planeerimisega ei kaasne ka olulist kahjulikku
mõju looduskeskkonnale.
Planeeritavast transpordimaa kinnistust põhjapoole on kavandatud ärimaa sihtotstarbega kinnistu perspektiivsele kaubandus-, toitlustus- või
teenindusettevõttele. Hoone konkreetsem funktsioon täpsustatakse lähtuvalt Leppneeme küla
vajadustest.
Detailplaneeringus on arvestatud teemaplaneeringust tulenevate nõuetega üksikelamu krundile, välja arvatud elamukrundi vähima lubatud
suuruse osas, mille muutmine on käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koostamise eesmärgiks. Detailplaneeringus on arvestatud
nõuetega üksikelamule (kõrguslikud ja arhitektuursed üldtingimused) ning nõuetega elamu
asukohale krundil.
Avalikul väljapanekul (18.04.2008 – 02.05.2008)
ei esitatud detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid ja Harju maavanem
andis järelevalve käigus detailplaneeringule
oma heakskiidu ja nõustus muudatustega üldplaneeringus (Harju Maavalitsuse 28.05.2008
kiri nr. 2.1-13/37).
Aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ning § 24 lõike 3 ja
lõike 5 ja Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005.
a määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla
ehitusmääruse” § 2 punkti 7, ning arvestades
eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallas Leppneeme külas
Lillemäe I maaüksuse detailplaneering (Viimsi
Valla Arenduskeskus OÜ Töö nr. 26-07), millega planeeritakse kaks üksikelamukrunti (suurustega 2104 m² ja 1528 m²), transpordimaa siht-

otstarbega krunt ja ärimaakrunt ning määratakse
ehitusõigus kahe üksikelamu, abihoonete ja ühe
ärihoone ehitamiseks. Suurim lubatud ehitusalune pindala elamukruntidel on 250 m², ärihoonel 100 m² ja suurim lubatud kõrgus elamutel on
8,5 meetrit (2 korrust), abihoonetel 5,0 meetrit
ja ärihoonel 6,0 meetrit (1 korrus).
2. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringus ja üldplaneeringu
teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 52
Detailplaneeringu kehtestamine: Prangli
saar Kelnase küla maaüksused Nagimaa
I ja Nagimaa II

Käesoleva otsusega kehtestatav detailplaneering
on kehtivat Prangli saare üldplaneeringut (edaspidi üldplaneering) ja üldplaneeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste
määramine. Elamuehituse põhimõtted” (edaspidi: teemaplaneering) osaliselt muutev. Maaüksuse üldplaneeringu kohane juhtfunktsioon on
sihtotstarbeta maa. Detailplaneeringu koostamisel on lähtutud teemaplaneeringust tulenevatest
nõuetest elamukrundi planeerimisel ja ehitusõiguse määramisel, välja arvatud teemaplaneeringu peatükis 4.1 „Üldised nõuded elamuehitusele
kogu Viimsi valla territooriumil” määratud tingimusest, et kõik suvilad ja nende abihooned
Viimsi vallas peavad asuma üldplaneeringuga
määratud elamumaal või aiamajade ja suvilate
maal, mille muutmine ongi käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koostamise
üheks ülesandeks.
Käesoleva otsusega kehtestatava detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on olemasolevate endiste abihoonete (võrgukuurid) rekonstrueerimine suvemajadeks lähtudes detailplaneeringu seletuskirja peatükis 1.3.2. „Vastavus
üldplaneeringule” toodud kaalutlustest. Planeeringu kehtestamisega hõlmatud ala ei paikne
Natura 2000 võrgustiku alal, kuid asub ranna
ehituskeeluvööndis, mistõttu esitati keskkonnaministrile taotlus ehituskeeluvööndi vähendamiseks. Lähtudes Keskkonnaministeeriumi
26.03.2008 kirjas nr. 16-6/33264-2 toodud kaalutlustest nõustus keskkonnaminister ehituskeeluvööndi vähendamisega Nagimaa I ja Nagimaa
II maaüksuste detailplaneeringu alusel.
Detailplaneering
avalikustati
perioodil
11.04.2008-25.04.2008. Avalikul väljapanekul
ei esitatud detailplaneeringu kohta kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid. Pärast avalikustamist esiati detailplaneering Harju maavanemale järelevalve teostamiseks, mille käigus andis
maavanem detailplaneeringule oma heakskiidu
ja nõustus muudatustega üldplaneeringus (Harju
Maavalitsuse 28.05.2008 kiri nr. 2.1-13/3006).
Aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33, “Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ning § 24 lõike 3 ja
lõike 5, Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli 2005.
a määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla
ehitusmääruse” § 2 punkti 7, ning arvestades
eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

1. Kehtestada Viimsi vallas Prangli saarel Kelnase külas maaüksuste Nagimaa I ja Nagimaa
II detailplaneering (Viimsi Valla Arenduskeskus
OÜ Projekt nr. 39-06), millega planeeritakse
kaks elamumaa sihtotstarbega krunti ja määratakse ehitusõigus kahe suvemaja ja abihoone
ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune
pindala on 80 m², suurim lubatud kõrgus suvemajadel on 7,0 meetrit ja abihoonetel 4,0 meetrit.
2. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringus ja üldplaneeringu
teemaplaneeringus “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted”.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 54
Sihtasutuses osalemine ning nõusoleku
andmine hoonestusõiguse üleandmiseks

Rannapere Pansionaadile on planeeritud taotleda vahendeid Linnaliste piirkondade arendamise programmist.
Antud programmi raames on võimalik taotleda
toetust alljärgnevatele valdkondadele:
1) säästva linnatranspordisüsteemi arendamine
(sh kergliiklusteed, liikluskorraldus, ühistranspordikorraldus jms);
2) lapsehoiu parandamisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamine (lastesõimed, lasteaiad,
erilasteaiad);
3) sotsiaalse turvalisuse tõstmisega seotud avaliku infrastruktuuri arendamine (rehabilitatsiooni- ja aktiviseerimiskeskused, turvakodud,
päevakeskused, hooldekodud, sotsiaalkorterid,
lastekodud, spordihooned ja -rajatised jms);
4) avaliku linnalise ruumi ja rekreatsioonialade
väljaarendamine ning haljastuse parandamine
(linnasüdamed, väljakud, pargid, ranna- ja kaldaalad jms);
5) avalikuks kasutuseks mõeldud alade planeeringute koostamine.
Meetme raames ei toetata tegevusi ja investeeringuid objektidesse, mille omanikuks või valdajaks kasutuslepingu või kontsessioonilepingu
alusel on äriühingud, tulundusasutused või füüsilised isikud. Sellest tulenevalt ei sobi ka taotlejaks Viimsi vald, kuna hoone kuulub hoonestusõiguse alusel AS-ile Rannapere Pansionaat ning
on nende bilansis.
Ettepanekuid investeerimiskava koostamiseks
saavad esitada kohaliku omavalitsuse üksused ja
kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all
olevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Kavas toodud projektide osas saavad taotlusi esitada kavas taotlejana nimetatud kohaliku
omavalitsuse üksused ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, juhul kui projektiga kavandatud tegevused kuuluvad nende organisatsioonide põhikirjaliste tegevuste hulka.
Valitseva mõju tagamiseks tuleb asutamislepingu ja põhikirjaga jätta sihtasutuse nõukogu liikmete määramise ning põhikirja muutmise õigus
üksnes Viimsi vallale.
Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest
kuludest. Omafinantseering peab moodustama
vähemalt 15% projekti abikõlblikest kuludest.
Vastavalt regionaalministri 28. mai 2008.a käskkirjale nr 72 on eraldatud Tallinna tagamaale
(Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Maardu
linn, Rae vald, Saku vald, Saue linn, Saue vald
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ja Viimsi vald ning Tallinna linn ühisprojektide
osas piirkonna kohaliku omavalitsuse üksustega) 138 miljonit krooni.
Taotlejale kehtivad järgmised üldnõuded:
1) taotlejal puuduvad ajatamata maksuvõlad
taotluse registreerimise hetkel;
2) taotleja või tema üle valitsevat mõju omava
isiku suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust;
3) taotleja on varem riigieelarvelistest, Euroopa
Liidu või välisabi vahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa ettenähtud tähtajal tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise
ajatamise korral tasunud tagasimaksed ettenähtud tähtajal ja summas;
4) taotleja ei ole varem sama kulu hüvitamiseks
riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi
vahenditest raha saanud;
5) projektile või projekti üksikutele tegevustele
samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest toetuse taotlemise korral peab taotleja
esitama sellekohase teabe;
6) taotleja peab kinnitama nõutavate vahendite
olemasolu projekti omafinantseerimiseks vastavalt §-s 8 sätestatud piirmääradele ja tingimustele;
7) taotlejal on projekti elluviimiseks piisavalt
kogemusi ja teadmisi;
8) kui taotlejaks on kohaliku omavalitsuse üksus, peab tal olema kehtiv “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 37 lõikele 3 vastav
kohaliku omavalitsuse arengukava. Kohaliku
omavalitsuse üksuste ühisprojekti puhul peab
kõigil kohaliku omavalitsuse üksustel olema
kehtiv kohaliku omavalitsuse arengukava;
9) taotleja peab olema projekti raames ehitatava või renoveeritava infrastruktuuriobjekti või
soetatava eseme omanik või valdaja või üks
omanikest või valdajatest. Mitut juriidilist isikut
hõlmava ühisprojekti puhul peab taotleja olema
vähemalt ühe projekti raames ehitatava või renoveeritava infrastruktuuriobjekti või soetatava
eseme omanik või valdaja, välja arvatud juhul,
kui kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojekti
puhul on taotlejaks sihtasutus või mittetulundusühing, mille põhikirjaliseks tegevuseks on
kohaliku omavalitsuse üksuste ühisprojektide
elluviimine ja kui projektis osalevad kohaliku
omavalitsuse üksused on kaasfinantseerijateks;
10) riigi omandis oleva maa ja ehitiste kasutamise puhul peab taotleja ja riigi vahel olema
sõlmitud kirjalik kokkulepe, milles sätestatakse
toetuse saajale projekti raames ehitatud või renoveeritud infrastruktuuriobjekti säilitamise ja
sihtotstarbelise kasutamise kohustus vähemalt
viie aasta jooksul arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.
Taotluskava esitamise tähtaeg on 04. juuli 2008.
a. Selleks ajaks peab olema asutatud sihtasutus
ning sihtasutusele üle antud Viimsi vallas Haabneeme alevikus Kesk tee 1 hoonestusõigus.
Arvestades eeltoodut ning võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22
lõike 1 punkti 25 ja § 35 lõiked 3 ja 4, “Sihtasutuste seaduse” § 5 lõike 4, § 10 lõike 2, §
11 lõike 3, § 56 lõike 1, “Asjaõigusseaduse” §
249 lõike 11, Regionaalministri 15. mai 2008. a
määruse nr 3 “Meetme «Linnaliste piirkondade
arendamine» tingimused ja investeeringute kava
koostamise kord” § 5 lõike 1 punkti 3, § 10 lõike
2, § 14, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Osaleda asutajana, koos AS-iga Rannapere
Pansionaat (registrikood 10459165), sihtasutuses Rannapere Sotsiaalkeskus järgmistel tingimustel:
1.1.
Sihtasutuse eesmärgiks on päevakeskuse, hooldekodu ja sotsiaalkeskuse teenuse
pakkumine ning sellega seonduvate tegevuste
korraldamine;

1.2.
Nõukogu liikmete määramise õigus on
Viimsi vallal;
1.3.
Põhikirja muutmise õigus on Viimsi
vallal;
1.4.
Sihtasutust ei ole võimalik lõpetada
ilma Viimsi valla nõusolekuta. Lõpetamisel läheb vara Viimsi valla omandisse.
2. Anda nõusolek AS-ile Rannapere Pansionaat
(registrikood 10459165) kuuluva hoonestusõiguse (asukoht Kesk tee 1, Haabneeme alevik,
Viimsi vald; registriosa nr 5113402, katastritunnus 89001:010:6700, sihtotstarve - sotsiaalmaa,
pindala 10854 m2) üleandmiseks punktis 1 nimetatud asutatavale sihtasutusele.
3. Anda volitus vallavanemale (edasivolitamise
õigusega) punktides 1-2 nimetatud sihtasutuses
osalemiseks ning hoonestusõiguse üleandmiseks vajalike toimingute tegemiseks.
4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09. oktoobri 2007.a otsus nr 90 “AS Rannapere
Pansionaat aktsiakapitali suurendamine”.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
6. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

Kulude muutmine
Kulu
kood
01114
011111
031002
03200

04512

045201

052001

052002
06400

06601

10.06.2008 istungi määrused
10. juuni 2008 nr 12
Viimsi Vallavalitsuse 2007. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, § 39¹
lõike 2, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 26,
“Raamatupidamise 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 Vallavalitsuse 2007. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne
(lisa 1 – kokku 71-l lehel).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

06602
066051
066052
066053
081022
081051
082092
0911015
0921211
0921221
0922011

10. juuni 2008 nr 13
Viimsi valla 2008. a eelarve muutmine

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 23 ja § 24 ning
Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007.a. määrusega
nr. 14 kehtestatud “Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava koostamise, vastuvõtmise
ja täitmise kord” § 8 lõike 4 alusel.
§ 1.
Teha Viimsi valla 2008.a. eelarves
järgmised muudatused:

101213
102001
102013
104029

10702

Tulude muutmine
Tulu liik

Tulu
nimetus

Kinni- Eelarve
tatud suureneelarve damine

Eelarve Muuvähen- detud
damine eelarve

195650

195650

Kultuuri35000006 ministee- 0
riumilt
Harju
35000014 maavalit- 0
suselt
Haridusja Teadus35000002
0
ministeeriumilt

10111

Kulu te- Kinnigevusala tatud
eelarve
Reserv12615368
fond
Volikogu 1011919
Valvetee260000
nistus
Pääste438550
teenused
Teede
ehitus
Transpordikorral- 5000000
dus
Viimsi
Saared
18752837
veetransport
Kanalisatsiooni
12500000
trasside
ehitus
Kanalisatsiooni
0
trasside
remont
Tänava4700000
valgustus
Elamu- ja
kommunaalma200000
janduse
haldamine
Kalmis250000
tud
Heakord 1945000
Ranna
korras- 300000
hoid
Muu hea1350000
kord
Muu
vabaaeg4976662
spordiväljakud
Muusika3968622
kool
Viimsi
Pensio100000
näride
Ühendus
Randvere
12937806
lasteaed
Püünsi
Pk.
5007355
(vald)
Prangli
Pk.
586180
(vald)
Viimsi
KK
37774124
(vald)
Puuetega
laste sot0
siaalne
kaitse
Päeva1177181
keskus
Ühekordsed 500000
toetused
Lastehoiutoe- 650000
tus
Muu sotsiaalsete
riskirüh- 200000
made
kaitse
Aktsiate ja
6415000
osakute
ostmine

10. juuni 2008 nr 14
Eelarve Eelarve Muusuuren- vähen- detud
damine damine eelarve
-7730335 4885033
1100843

2112762

66000

326000
-30000

408550

265000

5265000

1600000

20352837

-400000 12100000

550000

550000

473000

5173000

-100000 100000

-100000 150000
50000

1995000
-50000

100000

250000
1450000

-528100 4448562
14350

3982972

22360

122360

määramise ja maksmise kord” muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja
“Sotsiaalhoolekande seaduse” § 8 punkti 2 ja §
23 punkti 1 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti ning Viimsi
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekut.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 25. aprilli 2007.a määrusega nr 16 kehtestatud ja 11.12.2007.a määrusega nr 36 muudetud “Viimsi valla eelarveliste
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord”
tehakse järgmised muudatused:
1) Paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 muudetakse
ning sõnastatakse järgnevalt:
“2) Vähekindlustatud isik - selleks loetakse isikut, kelle kuusissetulek on alla 4000.- krooni;”
2) Paragrahvi 2 lõike 1 punkti 3 muudetakse
ning sõnastatakse järgnevalt:
“3) Vähekindlustatud perekond - selleks loetakse perekonda, kelle sissetuleku piiriks üksi elavale isikule on 4000.- krooni. Pere teise ja iga
järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% pere
esimese liikme sissetuleku piirist (s.o 3000.krooni);”
3) Paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt:
“(2) Sünnitoetuseks on ühekordne rahaline toetus, millele lisandub kingitusena hõbelusikas.”
4.1
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

10. juuni 2008 nr 15
100300

13038106

71750

5079105

10700

596880

1609550

39383674

313756

313756

220000

1397181
-65640

434360

450000

1100000

16000

216000

1500000

7915000

264116

264116

§ 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja, Viimsi valla veebilehel.
§ 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

10700

10700

Aarne Jõgimaa
volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu 25.04.2007 määruse
nr 16 “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste

Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasude kinnitamine

Määrus kehtestatakse “Huvikooli seaduse” § 21
lõike 3, “Viimsi Muusikakooli põhimääruse” §
30 lõike 2 ning “Viimsi Kunstikooli põhimääruse” § 29 lõike 2 alusel, arvestades Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli hoolekogude
ettepanekuid.
§ 1.
Kehtestada alates 01.09.2008.a Viimsi
Muusikakooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:
1) Põhikooli nooremas astmes
450 krooni
2) Põhikooli vanemas astmes
450 krooni
3) Lisa-astmes 450 krooni
4) Eelkoolis
250 krooni
§ 2.
Kehtestada alates 01.09.2008.a Viimsi
Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:
1) Eelkursusel 7 - 11 aastastele
200 krooni
2) Põhikursusel 11 - 18 aastastele 300 krooni
3) Stuudiokursusel
300 krooni
4) Kunstigrupis 5 - 7 aastastele
200 krooni
§ 3.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10.12.2002.a määrus nr 39.
§ 4.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi
Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 5.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa
volikogu esimees
NB! Otsustes ja määrustes nimetatud lisaga on
võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.
viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
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27. juuni 2008

Viimsi valla kultuurikalender
29. juuni – 31. juuli
jaan–dets
Kindral Johan Laidoner,
Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda 1918–
1920
Eesti ja külm sõda
Avatud K–L 11-17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis
kuni juuli keskpaigani
Reti Saksa näitus „Pildid ja
kujud”
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
ja Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

1.–31. juuli
Raamatunäitus „Loodus
imed ja vaatamisväärsused
maailmas“
Prangli raamatukogus
1. juuli
Urmas Orgusaare maalinäituse avamine
Prangli rahvamajas
4.–6. juuli
Viimsi valla lahtised meistri
võistlused purjetamises
Korraldab Rein Ottosoni
purjespordikool.

13. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
13. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
14.–31. juuli
Viimsi õpilasmalev 2008,
II vahetus
Viimsis

Pirital
kuni 30. juuni
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi juubeliaasta. Ilus oled,
isamaa“
Viimsi raamatukogus

5. juuli
Vasalemma rahvamaja
estraadietendus
Prangli rahvamajas

kuni 30. juuni
Raamatunäitus „Kaunis
lasteraamat”
Prangli raamatukogus
kuni 31. august
Riina Muljari isikunäitus
Koolilaste joonistusnäitus
Prangli rahvamajas
kuni 30. september
Nora Raba metallkompositsioonide näitus „Värvides
on väge”
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
29. juuni kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
kell 18
Peregrupp
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse
kirikus
29. juuni kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Illar Hallaste
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
29. juuni kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
30. juuni – 28. juuli
Raamatunäitus „Eesti Vabariigi juubeliaasta. Mõeldes
tervisele”
Viimsi raamatukogus

6. juuli kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega

14. juuli
Kernu segakoori esinemine
Prangli rahvamajas

Viimsi vabakoguduse
kirikus
6. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu ja
stud theol Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. juuli kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
11. juuli

12.–13. juuli
Viimsi valla lahtised karikavõistlused purjelauasõidus
Korraldab Hawaii Expressi
purjelauakool.
Pirital
13. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus

Uustalu Rein

75

Reisalu Linda

93

Kriisk Maie

75

Liivaleht Johannes

92

Mauer Marie-Anette

75

Kasemets Aino

85

Preitof Linda

70

Kontsert „Austusavaldus
Arved Haugile“

Etti Astrid

85

Niidas Luule

70

Esinevad Kelli Uustani,
ansambel Noorkuu, Vello
Orumets, Silvi Vrait jt.

Lepp Elmar

85

Lillevars Virve

70

Anso Aare

80

Pillov Maie

70

Kontsert toimub vihmase
ilma korral EELK Viimsi
Püha Jaakobi kirikus.

Mihkelsoo Aino

80

Pool Luule-Marie

70

Illak Ursula

80

Jõekalda NormaAmanda

70

26. juuli – 31. august

Lerg Endel

80

Viimsi maalikunstniku Anne
Vaasa näitus

Maidla Väino

70

Mihkelson Helene

75

Kujur Aivar Simsoni skulptuurinäitus

Kaasik Veljo

70

Nurmik Maie

75

Puusepp Arvo

Avatud N–L 12–17

70

Jürgens Heino

75

Lepp Aino

70

Lõiv Sireena

75

Paalandi Leonid

70

Täll Endel

75

Raudsepp Olga

70

Valbet Endel

75

Tammu Valve

70

Pottisep Livio

75

veeretamine, pärlipüüdmine jne). Saab vaadata
1938. a filmi „Hülgepüük”.
Muuseumi karjamaal saab
ratsutada.
kell 19

Viimsi vabaõhumuuseumis

20. juuli kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Vilver Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
20. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

27. juuli kell 11

26. juuli
Viimsi 5. triatlon
Haabneemes

Jumalateenistus
Jutlus: Matt Edminster
kell 18
Peregrupp
Viimsi vabakoguduse
kirikus
27. juuli kell 13
Jumalateenistus armulauaga

Palju õnne!
Kivi Arno

92

Teemusk Laine

75

Suban Reinhold

85

Nigumann Väino

75

Roosiväli Uno

85

Lepik Renna

75

Tagaväli Aino

85

Veevälja Helmi

75

Talmar Armilda

80

Halliste Selma

75

Erikson Astrid-Emie

80

Randmaa Agne

70

Kessa Benno

80

Sikkar Hinge

70

Sevrjukov Dimitri

80

Fjodorova Jevgenia

70

Luts Leada

80

Saalmaa Sulev

70

Liiva Erna

80

Sulõnd Jaan

70

Alev Arno-Hendrik

75

Matyushenok
Tamara

70

Seenmaa Uno

75

Neemre Tõnu

70

Tuulik Kalju

75

Aasma Salme

75

Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
27. juuli kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga

25.–26. juuli
Teatrietendus „Arabella”
Eesti näitejuhtide teatri
trupi esituses
Pranglil Ülesaarel

EELK Randvere Peetri
kirikus

26. juuli kell 12–18
Kalapäev
Päevajuht Veiko Taluste.
Lasteõuel töötoad: männikoorest paatide ja pulgaloomakeste valmistamine.
Laadaplatsil laadamöll.
Toimuvad traditsioonilised
kalapäevavõistlused (kaluri
saapa loopimine, võrguköievedu, heeringatünni

Tähtpäevalised augustis 2008

Juhib Matthew Edminster

25.–26. juuli
Prangli saare päevad
Prangli saarel

Kaluritepäeva tähistamine
Prangli saarel

93

Viimsi koduloomuuseumis

20. juuli kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus

Palju õnne!
Bobkova Pauline

19. juuli kell 15
Kaluritepäev
Peojuht Aivar Henning.
Mängib ansambel Täitsamehed.
Tammneeme lõkkeplatsil

Jutlus: Raido Oras

Tähtpäevalised juulis 2008

Koguduse õpetaja Aare
Kimmel

27. juuli
Kiriku- ja surnuaiapüha
Koguduse õpetaja Patrik
Göransson
EELK Naissaare Püha Maarja kirikus ja surnuaias
Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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27. juuni 2008
Viimsi vallas registreeritud sünnid

 iimsi valla
V
kultuurikalender
1.–31. august

Tere tulemast!






Olga Rusinoval ja Igor
Zazimkol sündis 20.
mail poeg Aleksei.
Carita ja Lauri Kasemaal sündis 20. mail
tütar Britta.

sündis 25. mail poeg
Eero.


Mari-Liis Rihkrandil ja
Ilmar Mändsalul sündis
25. mail poeg Martin.



Julia Firsoval ja Dmitri
Plešanovil sündis 31.

Kristi ja Erki Elbrechtil

mail poeg Artjom.




Ruth ja Jüri Ummelasel
sündis 1. juunil poeg
Otto Armin.
Heidi ja Raul Kirisimäel
sündis 6. juunil tütar
Karola.

jaan–dets
Kindral Johan Laidoner,
Vabadussõja võitja
Eesti Vabadussõda
1918–1920
Eesti ja külm sõda
Avatud K–L 11–17, giid tel
621 7410
Kindral Laidoneri muuseumis

lika Hainsoo, Mall Ney,
Robert Jürjendal. Pilet
100 krooni / 50 krooni
(õpilased, pensionärid).
Viimsi vabaõhumuuseumis

kuni 31. august
Riina Muljari isikunäitus
Koolilaste joonistusnäitus
Prangli rahvamajas

10. august kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus

kuni 31. august
Viimsi maalikunstniku
Anne Vaasa maalinäitus
Kujur Aivar Simsoni skulptuurinäitus
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis
kuni 30. september
Nora Raba metallkompositsioonide näitus „Värvides on väge”
Avatud N–L 12–17
Viimsi koduloomuuseumis

Külastage Viimsis
ainulaadset jalasalongi
• ortopeedilised jalanõud ja tallatoed
• ravi- ja tervisejalatsid
• tugisidemed jalgadele
• jalutuskepid ja kargud
• kepikõnnivahendid
• veenisukad ja -sokid
• jalahooldusvahendid
• tugipesu rasedatele, sünnitusejärgne tugipesu
• jalamassaaž
Oleme avatud E–R 11–19.
Isikliku abivahendikaardiga soodustus!
Randvere tee 17
tel 600 2815

2. august kell 12–23
Merepäev
Küladevahelised võistlused: köievedu, kotijooks.
Ilusa ilma korral lastele
paadisõit. Mängib Väikeste Lõõtspillide Ühing.
Kelvingi lõkkeplatsil
3. august kell 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
3. august kell 13
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3. august kell 16
Jumalateenistus
Rohuneeme kabelis
3. august kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
4.–25. august
Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta.
Mõeldes spordile“
Viimsi raamatukogus
4. august kell 19
Nargen Festival 2008,
kontsert „Rannarännakud:
Lääne-Eesti ja eesti-rootsi
rahvakoraalid“
Esinevad: ansambel
Strand, Sofia Joans, Mee-

9. august
Prangli spordipäev
Prangli saarel

10. august kell 13
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
10. august kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
10.–15. august
Detektiiviteemaline
puhkelaager „Otsi ja
avasta”
Lastele vanuses
10–12 aastat. Reg:
tel 606 6826, e-post
viimsink@huvikeskus.ee
Venevere puhkekülas
15. august
Laskmisvõistlused Pranglil
Prangli saarel
17. august kell 11
Jumalateenistus. Koguduse 84. aastapäev
Jutlus: Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
17. august kell 13
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
17. august kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
18.–22. august
Linnalaager „Mängi ja
meisterda”
Lastele vanuses
10–12 aastat. Reg:
tel 606 6826, e-post
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi noortekeskuses ja
selle lähiümbruses
18.–22. august
Linnalaager
Lastele vanuses 10–12
aastat. Info: Kadi Vahtra,

kadi@huvikeskus.ee
Randvere noortekeskuses
24. august kell 11
Jumalateenistus
Jutlus Raido Oras
Viimsi vabakoguduse
kirikus
24. august kell 13
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
24. august kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare
Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
25. august – 15. september
Raamatunäitus „Eesti
Vabariigi juubeliaasta.
Mõeldes koolile”
Viimsi raamatukogus
29. august
Tallinna muusikakooli
orkestri kontsert
Prangli rahvamajas
31. august kell 11
Jumalateenistus
Jutlus: Raido Oras
kell 18
Peregrupp
Juhib Matthew Edminster
Viimsi vabakoguduse
kirikus
31. august kell 13
Jumalateenistus
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
31.august kell 14.30
Jumalateenistus. Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri
kirikus
31. august kell 12
Kogupere jalgrattamatk
Info: Mari Tiidus, Kadi Vahtra,
kadi@huvikeskus.ee
Viimsis
Info: Marje Plaan, Viimsi
valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee
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Sport
Harjumaa meistrivõistluseid
ja Viimsi lahtiseid meistrivõistluseid kergejõustikus
on juba mitu head aastat
peetud sõbralikus koostöös
ja nii ka tänavu. 5. ja 6. juunil kihas Kadrioru staadioni
peaareen ja harjutusväljak
atleetidest, kes talve läbi
hoolega harjutanud ning
nüüd oma tehtud tööd teistega võrdlema tulnud. Lisaks
harjumaalastele oli arvukalt kohal ka tallinlasi, sest
pealinn kahjuks oma kergejõustiklastele tiitlivõistlust ei
korralda.
Stardis oli sportlasi Raplamaalt,
Järvamaalt ja Võrumaalt. Harjumaa meistrivõistluste kavas
olnud poiste B-vanuseklassi
teivashüppes tegid väljaspool
arvestust kaasa ka kaks Läti
noormeest. Viimsi tublimatest
said autasu B-vanuseklassis
võistelnud Sven Nuutmann
(SK Elite Sport) odaviske esikoha eest, tulemuseks 48.55.
Teise koha saavutasid Merilin
Vihmaru 300 m jooksus aja-

ga 48.91 ja Erik Tiitus (SK
Kivilind) teivashüppes tulemusega 3.30. A-vanuseklassis
võitis Audentese spordiklubis
treeniv Urmo Andressoo kuuli
tõuke (14.83) ning oli teine
kettaheites (42.13). Juunioride
arvestuses, mis vaid Viimsi
meistrivõistluste kavas, võitis
kaugushüppe Kaarel Jõeväli tulemusega 7.13 ja saavutas kolmanda koha odaviskes
47.97. Põhiklassis võitis meie
selle klassi ainus naisvõistleja Juta Tarmak kõrgushüppes
Harjumaa arvestuses esikoha
ja Viimsi arvestuses teise koha
tulemusega 1.50. Meestest
saavutas samad kohad 400 m
ajaga 51.48 läbinud Mart Soesson. Sergei Bondarev saavutas teise koha 1500 m jooksus
(4.19,21) ning Tauri Roots samuti teise koha kõrgushüppes
(1.99). Mehed treenivad spordiseltsis Marathon. Kettaheites
õnnestus võtta mitu auväärset
kohta: Oliver Kilk (klubi Sakala) võitis tulemusega 46.33,
teine koht läks Kalle Reinartile
(45.66) ja Harjumaa arvestuses kolmas koht Aleksei Krai-

novile (Nõmme KJK, 43.36).
Odaviskes sai Kaido Peterson
49,26 m pikkuse kaarega Harjumaa arvestuses teise ja Viimsi arvestuses kolmanda koha.
Veteranid võistlesid vaid
Viimsi võistlustel ja siin oli
meie tublimaks taas väsimatu
mitmevõistleja Mati Märtson,
kes võitis 100 m jooksu
(13.28) ja kaugushüppe (5.42),
teise koha saavutas odaviskes
(34,77) ning kolmanda kuuli
tõukes (9.54) ja kettaheites
(27.96). Autasud said ka Peko
Nõmm 100 m jooksu kolmanda koha eest (17.74) ning Arvo
Saat, kes saavutas kettaheites
teise (29.74) ning kaugushüppes kolmanda koha (4.41).
Korraldamise eest tuhat
tänu Harjumaa spordiliidule ja spordiseltsile Marathon
Rein Raspeli esinduses. Kõik
tulemused on üleval Harjumaa spordiliidu kodulehel
www.harjusport.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö
koordinaator

Spordiüritustest tulemas
4.–6. juuli Eesti karikavõistluste sarivõistlus: Viimsi
valla lahtised meistrivõistlused purjetamises
Pirita

26. juuli Viimsi 5. triatlon
Haabneeme
Korraldaja: Seven Oranges
www.7oranges.ee

15. august Laskmisvõistlused
Prangli
Korraldaja: Eesti Kaitseliit

12.–13. juuli Viimsi valla
lahtised karikavõistlused
purjelauasõidus
Korraldaja: R. Ottosoni
purjespordikool

9.–10. august Harjumaa
meistrivõistlused käsipallis
(mehed ja B-, C-, D-vanuseklassi poisid)
Kehra
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

28.–29. august Harjumaa
omavalitsustöötajate suve
spordipäevad
Klooga rand
Korraldaja: Harjumaa
spordiliit

5.–6. juuli Eesti valdade
XVI suvemängude finaalvõistlused
Kose
Korraldaja: Eestimaa spordiliit Jõud
www.joud.ee

9. august Prangli spordipäev
Prangli
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

V Rullest
Cupilt Viimsi
rulluisutajatele
Eesti ujumisliidu noorte- 11 medalit
sarja vabariiklik finaal
Noorujujate vabariiklik finaal
toimus Keila veekeskuses
5. juunil. Oma vanuseklassi 16 vabariigi parima hulka
eelvõistluste tulemuste põhjal
lunastas Viimsi Tervise ujumisklubist viis tublit noort
veesõpra. Suurepäraselt ujus
meie noorim 12aastane Mikk
Laanes, kes pääses finaali kõigil kavas olnud viiel alal. Mikk
võitis esikoha 50 m vabaujumises ajaga 29.75 ja 50 m rinnuliujumises 37.64, kolme sajandiksekundiga jäi teiseks 50 m
seliliujumises ajaga 34.53 ja
100 m kompleksujumises ajaga
1.14,01. Kolmandaks jäi Mikk
50 m liblikujumises, aeg 34.44.

Tublilt ujusid ka teised finaali
päääsenud:
12. Lauri Visnapuu, 100 m
rinnuli 1.27,52
14. Viktoria Plemakova,
100 m rinnuli 1.36,73
11. Irma Mirjam Põder,
100 m selili 1.24,75
13. Markus Kadastu, 100 m
selili 1.18,03.

Enn Lepik

 Mikk Laanes võidetud
viie karikaga

7. juunil toimus Viimsi spordihallis
rulliluuisutamise
võistlus V Rullest Cup, kust
osa võttis 45 rulluisutajat
Eestist ja Saksamaalt. Võisteldi üksiksõidu- ja show-duo
kavaga seitsmes vanuse- ja
tasemekategoorias.
Eestit
esindas rulluisuklubi Rullest
ning Saksamaad esindasid
klubid Haldensleben ja Dresden. V Rullest Cupi piduliku
avakõne juhatas sisse Viimsi
kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask.
Viimsi rulluisutajatele klubist
Rullest olid võistlused väga
edukad: kokku saadi 11 medalit. Kõige tugevamas kate-

goorias (edasijõudnute klassis)
saavutas esimese koha Viimsi
vallast Reet Sarapuu (Rullest),
teisele kohale tuli Gerli Marmor ning kolmandale MariLiis Männard.
Salchowi klassis tuli kolmikvõit Viimsi tüdrukutele.
Brigitta Randveer saavutas esimese, Triinu Harro teise ning
Anu Valkna kolmanda koha.
Ka teistes vanuse- ja tasemerühmades olid Viimsi tüdrukud edukad: alla 10aastaste
klassis läks teine koht Laura
Liisa Katariina Jürgensonile,
kolmikhüppe klassis tuli võitjaks Kärt-Gerli Reinmets ning
algajate klassis saavutas esimese koha Karmen Eller.
Saksamaa klubile Dresden
läks võit show-duo klassis,

Viimsi uisutajatest olid tublimad Laura Liisa Katariina
Jürgenson ja Annika Jõemägi
(teine koht kavaga „Draakonid”) ning Brigitta Randveer
ja Triinu Harro (kolmas koht
kavaga „Kajakad”).
Pärast võistlust mindi koos
Haldenslebeni ja Dresdeni uisutajatega Haabneeme randa,
kus toimus Viimsi noorte rannapidu. Viimane läks igati korda: oli väga ilus ilm, korraldati
piknik ning ühiseid mänge.
V Rullest Cupi toetas Viimsi vald. Sügisest võtab rull
uisuklubi Rullest vastu uusi
lapsi vanuses 6–12 aastat. Täpsemat informatsiooni võib leida kodulehelt www.rullest.ee.

Piret Rink
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KUULUTUSED

 AS Laferme, Pirita tee 20,
pakub tööd krundihooldajale. Nõutav tööks vajalike masinate ja seadmete
kasutamise oskus. Vajalik
B-kategooria
juhiluba,
soovitav traktori juhiluba.
Head töö- ja olmetingimused. Info tel 509 6573.
 kalastajaga
Norrasse kalale! Vaata lisa:
www.kalastaja.ee. Info
tel 5332 9770.

 Otsime aastasele poisile
usaldusväärset ja sõbralikku lapsehoidjat mõneks
tunniks nädalas (vahel
ka õhtuti). Haabneemes.
Tel 5397 9610.
 Paigaldame tänavakive.
Tel 553 9221, Rainer,
e-post kivikatted@hot.ee.
 Pakun tööd kogenud ehitusmehele või -naisele.
Tel 5664 6709.

 Remondi- ja ehitustööd,
siseviimistlus,
sauna
puitosa ja välisterrassid.
Tel 5664 6709.

Haabneeme alevik, Randvere tee 9, 9b ja lähiala ning Haab
neeme staadioni kinnistu detailplaneeringute avalikul väljapanekul esitati seitse vastuväidet. 16.06.2008 toimus detailplaneeringute avalik arutelu, mille tulemusena vaidlusi
ei lahendatud, pooled jäid oma seisukohtade juurde. Detailplaneering suunati Harju maavalitsusele järelevalveks.

LAPSED JA LAPSEMEELSED
Teisipäeval, 1. juulil kell 12 toimub EELK Randvere Peetri kirikus ja kell 18 EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus lasteüritus. Võimalus mängida, võita auhindu ning vaadata
nukuteatrit. Saame teada, mis juhtus Galilea järvel. Ürituse kestus 1,5 tundi ja see
on tasuta. Korraldavad kohalik EELK kogudus ja EELK misjonikeskus.

Tere tulemast kogu perega!

1

7. juuni 008

KAS SINUL ON JUBA
ISIKLIK MAAKLER?
Pikaajalised Viimsi piirkonnaga
seotud kogemused aitavad mul leida
just Teile kõige paremini
sobiva lahenduse.

Kaie Kullik
53 444 175

kaie.kullik@uusmaa.ee

www.uusmaa.ee



Liuguksed
Liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni





 


Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

MULD
Müüa sõelutud mulda,
täitepinnast, liiva ja killustikku. Transpordivõimalus.
Tel: 509 6546

OÜ PEKAFLORA korraldab
amplite ja taimede lõpumüügi
4.–6.juuli.
HINNAD ÜLISOODSAD. Olete
oodatud Nelgi tee põik kasvuhoonetesse.

Haljastuse rajamine
(haljasalad, aiad, pargid...)
Kujundamine ja projekteerimine
Sillutiskivist teede rajamine
ning kivitööd
Mänguväljakute,
g
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d
lehtlate
lat ja pergolate
er
e rajamine
rajamine
jamin
mine
min
in
n
ne
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ru pü
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ja põõsaste
põõs
põ
põõ
õssa e lõikus
l ku
Sisehaljastuse
S
Siseha
Sis
ehalj
h lj use rajamine
haljas
ajamine
ning hooldamine
n
ni
ldamine

Tel: 65 06 432
GSM: 53 476 878
info@aiadisain.ee
www.aiadisain.ee

Aserbaidžaani köök

Elava Tule
baaris
Oleme avatud iga päev
kella 11-23, reedel ja
laupäeval 11-24.
Asume Nelgi tee 1.
Kontakt: 609 1901
www.elavatule.ee.

Viimsi SPA 1.korruse ilusalongis
“Venus” ootab kliente:
Naiste- ja meestejuuksur
Maniküür & Pediküür
Kosmeetik
Solaarium
tel:6061030 Randvere tee 11,Haabneeme
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LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme

Tel. 60 11 812 53 416 072
www.lumenerakliinik.ee

Hammaste
laservalgendus

HAMBARAVI
PROTEESIMINE

