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Vabariigi aastapäeva tähistamise 
fotoreportaaž!
Vaat lähemalt lk � ja �.

Peale ametlikku osa, vallavoliko-
gu esimehe Aarne Jõgimaa ja val-
lavolikogu aseesimehe Mari-Ann 
Kelami sõnavõtte ning tänukirjade 
üleandmist, avas kontserdi Toru-
pilliansambel (juhendaja: Helina 
Ardel) looga „Targa rehealune”. 
Teadaolevalt on see esimene üles-
kirjutatud tants Eestis, mis on pärit 
13. sajandil Muhumaalt. Torupil-
liansamblilt tuli ka teine lugu „Par-
mupilli labajalg”. Kontserdikavast 
võis lugeda, et labajalg on maail-
mas ainulaadne tantsuvorm, mida 
tantsiti ja tantsitakse ainult Eestis. 
Esimene üleskirjutatud versioon 
sellest tantsust pärineb 18. sajan-
dist Karula vallast ja see oli män-
gitud parmupilliga.

Kontserti jätkas segakoor „Viim-
si” (dirigent: Vaike Sarn) looga 
„Nõmme kosilased”. Koori särtsa-
kalt esitatud lugu on pärit Kuusalu 
vallast. Viimsi Huvikeskuse noorte-

Viimsi tähistas vabariigi aastapäeva 
väärika kontserdiga

kapell Kalle Ermi juhatamisel jätkas 
Eesti rahvatantsuga „Tursa polka”, 
tantsis Püünsi Põhikooli rahvatantsu-
rühm (juhendaja: Hele Pomerants).

Laste- ja noorte laulustuudio Ita-
Riina Pedaniku eestvedamisel näitas 
igivana jõulude aegu mängitud laste 
laulumängu „Laeva mäng”. Selle 
mängu versioone on mitu, kontser-
dil esitati Haljalast pärit mängu.

Eevi Killingu rahvatantsurühm 
„Valla-alune” esitas seejärel kaks 
tantsu: 19. sajandist pärit üle-eesti-
lise seltskonnatantsu „Nõianeitsi”, 
mille ilmselt olid Eestisse toimeta-
nud vene kroonust vabanenud eesti 
poisid ning Maie Orava tantsusea-
de Virumaa tantsudest.

Õhtu üks säravamaid hetki oli 
Ita-Riina Pedaniku esitatud vana 
Eesti vaimulik laul „Õhtulaul” 
koos rahvamuusikutega.

Rahvatantsurühm „Valla-alu-
sed” esitasid lustaka tantsu „Setu 

kadrel”, mis oli eriti populaarne 
setu pulmades. Noortekapelli esitu-
ses tulid seejärel „Torupilli lood”, 
millesse olid põimitud rahvaviisid 
üle Eesti. Tantsuseade sellele tegi 
Hele Pomerants ning tantsis Püün-
si Põhikooli rahvatantsurühm.

Viimsi Kooli rahvatantsurühm 
(juhendajad: Maido Saar ja Tiina 
Pukk) esitas tantsu Eesti rahvavii-
sile „Poisid miks te pill ei hüüa”.

Esimese osa lõpetasid rahva-
muusika kapellid ning segakoor 
„Viimsi” koos solistidega laulude-
ga „Lõõtsapill see põrguorel” (au-
tor: Arvo Pärt), „Ülesvõetud viis” 
(August Sarrap) ning „Külasim-
man” (Kustas Kikerpuu).

Kontserdi teises osas laulis Viim-
si Kooli noortekoor Andrus Kalveti 
juhendamisel laule läbi Eesti ajaloo: 
kõlasid popurriid nii ärkamisaegse-
test kui ka kaasaegsetest lauludest. 
Laule toetasid videolõigud vastava-
test ajajärkudest. Koori esituses olid 
lood väga vaimukad ja säravad ning 
saal lõi kihama nii laulude peale 
„Stalin keeras Kremlis vuntsi” kui 
ka „Bemmi kummid”.

Pärast laulude maratoni esinesid 
Viimsi Muusikakooli solistid Kers-

ti Kalbus (fl ööt) ja Kristiine Järvan 
(viiul), klaveril saatis Kaisa Laa-
sik,  Viimsi Muusikakooli orkester 
(dirigent Ott Kask) ning Püünsi 
Mudilaskoor (dirigent: Maiu Plu-
mer).

Suure kontserdi lõpetas kooride 
ühisesitus, kus lauldi Piret Ripsi 
„Ilmapuud”, „Kaerajaani” Raimo 
Kangro ooperist „Uku ja Ecu” ning 
Rene Eespere „Ärkamise aega”.

VT

Traditsiooniline Eesti vabariigi aastapäeva kontsert Viimsi vallava-
litsuse vastuvõtul 22. veebruaril oli tänavuse 90. juubeli vääriline: 
Viimsi Huvikeskuse juhi Ita-Riina Pedaniku ja Viimsi Kooli huvijuhi 
Külli Talmari lavastatud etendus oli mastaapne, kaasaegne, võimas 
ja südamlik.

Viimsi Kooli noortekoor.

Ita-Riina Pedanik ja Külli 
Talmar.

Õhtujuht Ingmar Jõela.

Vabariigi aastapäeva 
kontserdil osalenud 
kollektiivid:
 • Viimsi Kooli noortekoor, dirigent Andrus 

Kalvet
 • Viimsi Kooli rahvatantsurühm, juhendajad 

Maido Saar ja Tiina Pukk
 • Viimsi Muusikakooli orkester, dirigent Ott 

Kask
 • Püünsi Põhikooli rahvatantsurühm, juhen-

daja Hele Pomerants
 • Püünsi Põhikooli mudilaskoor, juhendaja 

Maiu Plumer
 • Segakoor „Viimsi”, dirigent Vaike Sarn
 • Rahvatantsurühm „Valla-alune”, juhendaja 

Eevi Killing
 • Rahvamuusikaansambel „Pirita” , juhendaja 

August Sarrap
 • Viimsi Huvikeskuse noortekapell, juhendaja 

Kalle Erm
 • Pillikoor „Merimemm”, juhendaja Aare 

Pehka
 • Viimsi Huvikeskuse laste ja noorte laulu-

stuudio, juhendaja Ita-Riina Pedanik
 • Torupilliansambel, juhendaja Helina Ardel

Kontserdil esinesid solistidena Maret Kissa, 
Mart Toomra, Ita-Riina Pedanik, Kersti Kalbus, 
Kristiine Järvan, Rahel Tops, Anelle Tamm ja 
Maarja-Karolina Uritam.

Õhtut juhtis Ingmar Jõela.

Lavastajad Ita-Riina Pedanik ja Külli Tal-
mar.

Kontserdi kujundas pildi- ja fi lmilõikudega 
Vilve Roosioks.

Heli- ja valguskujundus Mart Felding.
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame 
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee. 
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse 
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis 
lehte ei ilmu. 

Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833

Toimetaja: Kerttu Valt, 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 14. märtsil.

Tere kallid viimsilased, 
kallid külalised!
Öeldakse, et teatud aastast alates on iga 
aasta juubel. Täna oleme aga kogunenud 
tõepoolest tähistama juubelit. Meie vaba-
riik saab ülehomme 90aastaseks. Maailma 
mastaabis ei ole seda ehk palju, ent usun, 
et meie väikese, aga oma riigi jaoks on see 
oluline number.

Meie viimasest koosviibimisest vabariigi 
sünnipäeval on möödunud aasta. Selle aja 
jooksul on juhtunud nii mõndagi. Kevadel 
valisime omale uue parlamendi, kus meid 
ka Viimsist oma mees, Jaak Salumets, esin-
damas. Samuti oleme saanud uue valitsuse 
– talle soovin sirget selga ja edu õigete ot-
suste tegemisel.

On olnud ka muret. Sel kevadel aprillis ja 
mais toimunud sündmused olid kahtlemata 
taassündinud Eesti ajaloos ühed tõsiseimad 
ning äratasid meid ehk veidi juba tekkima ha-
kanud mugavusest. Aprillirahutuste ajal testiti 
meie riiki ning nende sündmuste tagajärgi on 
nii mõnedki meist oma nahal tunda saanud. 
Ent ma usun, et nende mõnede päevade jooksul 
tundsime üle pika aja taaskord ühtekuuluvus-
tunnet eesti rahvana ning kinnitust leidis see, et 
vabadust raha eest ei osteta.

Sünnipäeval on ikka paslik suunata pilk ka 
tulevikku. Viimsi on rahvaarvu poolest üks 
suurimaid valdu Eestis. Sellest tulenevalt on 
meil aga ka seda enam vastutust seista selle 
eest, et siinsetel inimestel oleks Viimsis hea ja 
tore elada. Selle poole püüdleme ka kindlasti 
järgnevatel aastatel. Me püüame pöörata roh-
kem tähelepanu noortele ja vanematele inimes-
tele, sest nemad on meie ühiskonnas nõrgemad. 
Meil, kes me endaga toime tuleme, on kohus-
tus endast nõrgemaid aidata. Loodetavasti juba 
üsna pea saame hakata Viimsisse ehitama uut 
lasteaed-algkooli.

Noortest rääkides tahaksin tänada Lee-
lo Tiisvelti, kes oma pealehakkamisega selle 

Viimsi vallavolikogu esimehe Aarne Jõgimaa 
kõne Eesti vabariigi 90. aastapäevale pühendatud 
pidulikul aktusel 22. veebruaril Viimsi Keskkoolis.

suure kooli juhtimisega väga hästi 
toime tuleb ning loomulikult kogu 
kooliperet, kellel kõigil panus järg-
nevate põlvede suunamisel.

Tänan kõiki, kellel on panus 
olnud Eesti vabariigi tekkimisel ja 

Viimsi vallavolikogu esimees Aarne Jõgimaa.

Vald sai eelarve ja 
kindla lootuse uuele koolimajale
12. veebruari Viimsi vallavoliko-
gu istungil otsustati võtta vastu 
Viimsi valla 2008. aasta eelarve, 
ühtlasi anti vallavanemale voli-
tused osta vallale lasteaed-alg-
kooli ehitamiseks maa või sõl-
mida alternatiivina arendajaga 
üürileping kooli kasutamiseks.

Pärast tõsist tööd on Viimsi val-
la eelarve viidud tasakaalu, maa-
maksu tõstmise asemel valiti la-
henduseks teedeinvesteeringute 
vähendamine. Teedeehituse osas 
tehti strateegiline otsus minna eda-
si koostöös erasektoriga (PPP ehk 
Public Private Partnership), mis 
pole küll kõige odavam lahendus, 
kuid võimaldab erasektori rahalisi 

vahendeid kaasates teha lühema 
aja jooksul suuremamahulisi inves-
teeringuid. Lisaks tehti täiendavaid 
väiksemaid kärpeid, näiteks kooli-
de palutud rahasummade osas.

Nagu kogu vallavalitsus, peavad 
ka valla koolid praegustel mõne-
võrra raskematel aegadel oma eel-
arvetest sisemisi reserve otsima ja 
kokku hoidma. Viimsi Keskkooli 
puhul näiteks on vastuvõetud eel-
arves ette nähtud ca 60,5 miljonit 
krooni, kooli juhtkond soovis küll 
ca 2 miljonit rohkem. Vallavalitsus 
teeb lähedast koostööd kooli juht-
konnaga, et probleemile parimad 
lahendused leida.

Uus Haabneeme lasteaed-alg-
kool rajatakse Randvere tee äär-

de Päikeseratta lasteaiast põhja-
pool asuvale naaberkinnistule. 
Seeläbi asetuvad valla haridus-
asutused loogiliselt ühte ritta: 
Viimsi Keskkooli hoone, rajatav 
staadion, lasteaed, siis uus raja-
tav lasteaed ja koolimaja. Antud 
kombinatsioonis on ökonoom-
ne infrastruktuuri – ka ujulat ja 
spordirajatisi – ühiselt kasutada, 
samuti võimaldab selline asetus 
tervet hariduslinnakut optimaal-
selt valvata ning lastele turvaline 
keskkond tagada. Kavade koha-
selt jääb uue 120kohalise lasteaia 
ja koolimaja hind koos nende alu-
se kinnistuga 200 miljoni krooni 
piiridesse.

Uus lasteaed-algkool rajatakse 
antud alale varem plaanitud kor-
terelamute asemele ning on samm 
edasi Viimsi valla olemasolevatele 
elanikele ja nende lastele paremate 
võimaluste loomiseks oma kodu 
lähedal.

Volikogu otsus ehitada uus las-
teaed-algkool Haabneeme ei tähen-
da „ei” ütlemist Randvere koolile. 
Randvere kool tuleb omal ajal ja siis 
juba sellisena, et pakkuda Randve-
rele ja tegelikult kogu idarannikule 
seni puuduvaid sportimisvõimalusi. 
Randvere koolimajale on kavanda-
tud lisaks spordisaalile ka ujula ja 
staadion, samuti raamatukogu.

VT

kestmisel. Ka meie endi hulgas on 
palju neid, kel Eesti taasiseseisvu-
misel oli suur roll, siinjuures aitäh 
ka Tunne ja Mari-Ann Kelamile. 
Tänan ka volikogu ja vallavalitsust 
hea koostöö eest.

Lõpetuseks soovitaksin teil vaa-
data enda ümber, enda kõrval seis-
vaid inimesi ja tajuda, et me ei ole 
üksi. Seda oleks hea oma igapäeva-
ses olemises arvestada ning püüda 
rohkem teineteist mõista. Rohkem 

üksmeelt ja arusaamist teeb inime-
se õnnelikumaks.

Soovin meile kõigile head vaba-
riigi aastapäeva ja et selliseid juu-
beleid tuleks lõpmatult palju.
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Vallavalitsus tunnustas tublisid viimsilasi
Traditsiooniliselt annab val-
lavalitsus igal vabariigi aas-
tapäeval välja tänukirjad 
silmapaistvatele vallakoda-
nikele.

Selle aasta tänukirja saajate 
hulgas oli seitse Eurovisiooni 
2008. aasta lauluvõistluse Ees-
ti eelvoorus osalenud muusikut 
ja laulukirjutajat. Vallavanem 
Urmas Arumäe andis tänukir-
jad üle 22. veebruaril Viimsi 
Keskkoolis toimunud Eesti va-
bariigi 90. aastapäevale pühen-
datud pidulikul aktusel.

Tänukirjad said:
• Tiiu Harvo – Viimsi 

Keskkooli ajaloo ja ühiskon-
naõpetuse õpetaja – koolile 
pühendatud aastate eest ja 
65. sünnipäeva puhul

• KersTi ojassalu 
– Viimsi Keskkooli geo-
graafiaõpetaja – koolile pü-
hendatud aastate eest ja 50. 
sünnipäeva puhul

• ene-linda TammiK 
– Viimsi Raamatukogu va-
nembibliograaf – aastatepik-
kuse pühendunud töö eest ja 
50. sünnipäeva puhul

• Kalle erm – MTÜ 
Viimsi Huvikeskuse direk-
tori asetäitja – aastatepikku-
se viljaka loomingulise te-
gevuse ja muusikalavastuste 
korraldamise eest

• maido saar – Viimsi 
Keskkooli liikumis- ja tant-

suõpetaja, X Eesti Noorte 
laulu- ja tantsupeo üldjuht 
– meeldejääva tantsupeo 
eest

• alari Kivisaar – raa-
diohääl Sky Plus, TV 3 
saatejuht, amatöörfotograaf 
– huvitava autorifoto näitu-
se „Mereäärne Viimsi” kor-
raldamise eest

Viimsi valla kodanikud, kes 
võtsid osa Eurovisioon 2008. 
aasta lauluvõistluse Eesti eel-
voorust.
• rein rannap – vaba-

kutseline helilooja ja pianist 
– aastatepikkuse loomingu-
lise panuse eest Eesti muu-
sikasse ja panuse eest laulu 
autorina Eurovisiooni 2008. 
aasta lauluvõistluse Eesti 
eelvoorus

• dave BenTon – vaba-
kutseline laulja – 2000. aasta 
Eurovisiooni lauluvõistluse 
võidu eest ning panuse eest 
laulu esitajana Eurovisiooni 
2008. aastal lauluvõistluse 
Eesti eelvoorus

• pearu paulus – vaba-
kutseline muusik – aastate-
pikkuse eduka loomingulise 
panuse eest Eurovisiooni 
lauluvõistlustel ja panuse 
eest laulu autorina Euro-
visiooni 2008. aasta laulu-
võistluse Eesti eelvoorus

• Hannes võrno – va-
bakutseline meelelahutaja 
– võidu eest laulu autori ja 

esitajana Eurovisiooni 2008. 
aasta lauluvõistluse Eesti 
eelvoorus

• alar KoTKas – vaba-
kutseline muusik – aastate-

pikkuse eduka loomingulise 
panuse eest Eurovisiooni 
lauluvõistlustel ja panuse 
eest laulu autorina Euro-
visiooni 2008. aasta laulu-
võistluse Eesti eelvoorus

• liis lass – A&A kinnis-
vara maakler – eduka osa-
lemise eest autorina laulu-
võistlusel Eurovisioon 2008 
rahvuslikus eelvoorus

• elmar liiTmaa – muu-
sik – eduka osalemise eest 
autorina lauluvõistlusel Eu-
rovisioon 2008 rahvuslikus 
eelvoorus

Dave Benton Kersti Ojassalu

Pargi tee suletakse autoliikluseks
Märtsis suletakse Pargi tee 
liiklemiseks autodele tei-
selt poolt sissesõitu Viimsi 
Peokeskusesse (vaata kaar-
ti). Peokeskuse külastaja-
tele on tagatud juurdepääs 
Randvere teelt. Vallavalitsus 
otsustas tee sulgeda seoses 
liiklusohutuse tagamisega, 
kuna Viimsi aleviku lapsed 
kasutavad Pargi teed oma 
kooliteena ning seoses uue 
spordirajatise avamisega 
kasutatavad Pargi teed ka 
teised jalakäijad aktiivse-
malt.

Arvestades, et Pargi tee on 
kitsas ja pime ning jalakäija-
tele puudub liiklemisrada ning 
transpordi arvukus kasvab ja 
juhid on liikluskultuuritud, on 
Pargi tee muutunud jalakäija-
tele, eriti lastele, liiklusoht-
likuks. Et tagada jalakäijate 
liiklusohutus, on igati põh-
jendatud Pargi tee sulgemine 
autodele. See toimub märtsi 
jooksul. Pargi tee kortermaja-
de elanikud saavad sisse-välja 
sõita rekonstrueeritud Pargi 
tee, Aiandi tee ja Vehema tee 
ristmikult.

Kommunaal- ja 
heakorraamet Pargi tee sulgemise skeem.
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Torupilliansambel.

Vallavanem Urmas Arumäe, 
Viimsi Kooli huvijuht Külli Talmar, 
vallavolikogu aseesimees Mari-Ann 
Kelam ja Euroopa Parlamendi liige 
Tunne Kelam.

Rahvatantsurühm „Valla-alune”.

Tiiu Harvo. Kaljo Alaküla.

Viimsi Kooli noortekoor. Muusik Rein Rannap. Püünsi Põhikooli rahvatantsurühm.

Viimsi Huvikeskuse laste ja noorte laulustuudio, „Laeva mäng”.

Viimsi Muusikakooli õpilane Kristiine Järvan, klaveril saadab Kaisa Laasik. Vaheajal sai vaadata Viimsi Kunstikooli õpilastööde näitust.

Ühised lõpulaulud, kooride ees dirigent Ott Kask. Vallavolikogu aseesimees Mari-Ann Kelam.Segakoor „Viimsi”.

Viimsi Kooli noortekoori juht Andrus Kalvet. Viimsi Kooli noortekoori lauljad.
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Selle mälestusmärgi püstitas 
Inglise Kuninglik Sõjalaevastik 
1927. a Krimmi sõja ajal Nais-
saarel surnud ja Lõunaküla kal-
mistule maetud mereväelaste 
hauatähiseks.

Krimmi sõjas osalesid Venemaa, 
Türgi, Suurbritannia, Prantsusmaa 
jt. Venemaa algatatud tüli puh-
kes ülemvõimu pärast Lähis-Idas. 
Inglaste ja prantslaste sõjalaevad 
hõivasid Naissaare 1854 ja 1855, 
taotledes ilmselt venelaste oluli-
se mereväebaasi ja kaubasadama 
väljalülitamist ja hea sõjalise baasi 
kasutamist, ehk oli see ka lihtsalt 

Viimsi 
muuseumide 
lehenäitus

2. veebruaril oli Viimsi koduloo-
uurijatel külas Pirita paikkonna 
ajaloo uurija Sulev Roosma. Ta 
rääkis kokkutulnuile Pirita ja Viim-
si kultuuriloo mitmesugustest 
ühistest tahkudest.

Kõneleja tutvustas huvilistele Pi-
rita piirkonna tähtsust merenduse 
ajaloos. Rikkalik fotomaterjal andis 
ülevaate selles paikkonnas toimunud 
muutustest viimasel sajandil. Algselt 
kinnikasvanud jõesuue ja roostunud 
savised kaldaalad kujunesid 20. sa-
jandi jooksul välja tõeliseks merevä-
ravaks. Olümpiamängude purjeregatt 
andis suure tõuke Pirita arengule ning 
tegi paiga maailmakuulsaks. Sulev 
oli sadama ehitamise projektiga väga 
tihedalt seotud. Lisaks ehitustöödele 
hakkas teda huvitama ka paikkonna 
kultuuri- ja ajalugu, millesse ta pik-
kamööda sukeldus.

Üks huvitavamaid juhtumeid ole-
vat aset leidnud ühe vana puumaja 
lammutamisel, kui hoone pööningult 
tulid välja Albin Strutzinile kuulunud 
käsikirjad ja muud materjalid, mis 
jutustasid esimese Eesti vabariigi 
kultuurielust ja 1925. aastal asutatud 
Pirita Kaunistamise Seltsi tegevusest. 

Kodulooringi külaliseks 
oli Sulev Roosma

Strutzin oli selle seltsi kauaaegne 
esimees ja aktiivne kultuurielu tege-
lane. Enne Pirita Kaunistamise Seltsi 
tegevuse alustamist oli olukord Piri-
tal kaunis segane: kloostrivaremed 
olid võpsikusse kasvanud, transport 
Tallinnast Piritale kaootiline ning 
supelrand korrastamata. Samas tung-
lesid Piritale ettevõtjad, kes rannast 
ja varemetest kasu püüdsid lõigata. 
Selts võttis Pirita arengu oma süda-
measjaks mitme aastakümne vältel 
kuni 1940. aastani, mil sellised selt-
sid keelustati.

Albin Strutzinist kujunes Ees-
ti muinsuskaitse alustalasid. Pirita 
kloostri varemetes viidi läbi arheo-
loogilised kaevamised, supelrannas 
kehtestati kindel kord ja Piritast sai 
armastatud suvituspiirkond.

Tänapäeval tegutsevad Tallinna 
linna Pirita linnaosas Pirita Selts, 
Merivälja Aedlinna Selts, Seltsing 
Roheline Merivälja, Mähe Aedlinna 
Selts, Mähe Kinnistuomanike Selts 
ja Lillepi Pargi Selts.

Lõpuks vaadati üheskoos filmi 
purjetamise algaastatest ja tänapäe-
vast ning selle ala entusiastidest.

Jaan Tagaväli
Viimsi Kultuuriloo Selts

Enne: Inglise meremeeste mälestusmärk Naissaare kalmistul 1920ndate lõpus, 
Vinnuniidi talu fotokogu.

Nüüd: Inglise meremeeste mälestusmärk Naissaare kalmistul 2008. aastal, Alar Miku foto.

jõudemonstratsioon. Naissaare 
juures oli ankrus kuuskümmend 
Inglise ja üks Prantsuse sõjalaev 
ning Taani kaubaveokuunar, kuigi 
otsene sõjategevus toimus hoopis 
teises maailma ääres. Naissaare ja 
Tallinna vahel käis aktiivne vas-
tastikune luuramine.

Naissaare Lõunaküla kalmistule 
on maetud 17-18 inglast, neist kaks 
ohvitseri, kellest üks langenud ka-
hevõitluses. Kivile on graveeritud 
kiri:

This memorial was erected by 
the British Admiralty in memory of 
(...), who died in the years 1854 and 
1855 and are buried in this Ceme-
tery.

/Selle mälestusmärgi on püsti-
tanud Briti Admiraliteet (maetute 
nimed, auastmed, laevanimed) mä-
lestuseks, kes surid aastail 1854 ja 
1855 ning on maetud sellele kal-
mistule./

Nõukogude ajal lükati mälestus-
märk korduvalt ümber, ometi leidus 
ikka keegi, kelle moraal nõudis ki-
vitahvli uuesti püsti ajamist.

2000. aasta suvel tehti Inglise 
saatkonna eestvedamisel kalmis-
tul koristustöid: eelkõige puhastati 
inglaste hauaplatsi, pandi uus mä-
lestuskivi, tõsteti püsti mahakukku-
nud ristid ning raiuti võsa.

Sulev tutvustab Jaanile ja kohalviibijaile huvitavaid merekaarte.

Koduloohuvilised
kogunevad jälle

1. märtsil kell 11 Viimsi Koduloomuuseumis 
Pringi külas Nurme tee 3.

Seekord tuleb juttu Muuga sadama lähikonnas 
asuvast põlisest Rootsi-Kallavere külast. Kõik 

huvilised on oodatud.
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Käesolev kiri on mõeldud 
vastuseks 15.02 Viimsi Tea-
tajas ilmunud Enno Seli-
ranna artiklile „Viimsi suu-
rim varandus”, ja eelkõige 
sellele osale, mis käsitleb 
Randvere küla rannaala pla-
neeringut. Olen oma allkirja 
andnud kahele selle pla-
neeringuga seotud protesti-
kirjale, kuid soovin kõnelda 
veel ka iseenda nimel. Seda 
puhuks, kui kellelgi tekib 
kahtlus, kas ma ikka tean, 
mille vastu olen protestikir-
jas allkirja andnud.

Mina olen ühe rannaäärse ela-
mumaa kaasomanik ja mit-
medki küsimused antud asjas 
puudutavad otseselt mind, mi-
tutki torget Seliranna artiklis 
võtan ma isiklikult. Ma küll 
räägin iseenda eest, kuid jul-
gen oletada, et minuga nõus-
tuvad nii mõnedki naabrid 
– põliselanikud kalurikülast, 
kelle vanavanemad on ühistes 
liivakastides mänginud.

Randvere küla elaniku-
na näen mina antud juhtumil 
(rannaala detailplaneeringu 
algatamine ja selle põhjal 
koostatud eskiisprojekt) seda, 
et toreda mõtte teostamist 
alustati hoopis valest otsast 
ja protsessi käigus on jäetud 
tegemata üks etapp – esma-
se ajurünnaku järel on jäe-
tud sõelumata, millist mõtet 
pidada reaalselt teostatavaks 
ja millist klassifitseerida eba-
reaalseks.

Külakoosolekul hääletas 
kohalekogunenud elanikkond 
maha kõige utoopilisema idee 
– otsesõnu merre rannakaitse-
valli ehitamise. Sellega tegid 
külaelanikud selle vajaliku 
sõelumise. Aga mõtte autor 
vist ei taha leppida tema mõtte 
laitmisega. Pärast koosolekut 
on Enno Seliranna ja meie 
külavanema retoorika muu-
tunud – viidatakse Randvere 
kirikust põhja poole jäävatele 
kruntidele (räägite Taru teest, 
kuid ka sealt lõuna pool on 
probleeme) ja tõsiasjale, et 
seal on mere pealetung tões-
ti eksisteeriv probleem. Oma 
mõtetele vastuseisu kohtate 
aga selle tõttu, et olete võtnud 
endale ülesande ja pädevuse 
otsustada, mis on nende krun-
tide omanikele parim. Õigest 
otsast alustamine olnuks see, 
kui iga puudutatud krundi 
omanikuga oleks kohtutud, et 
selgitada välja tema tegelik 
vajadus ja tutvustada võima-
lusi, kuidas ja kas Euroopa 
Liidu ühisfondide raha abiga 
oleks võimalik teha puuduta-
tud kruntide omanike osalusel 
koostatud planeering.

Vajalik on iga üksiku maa-
omaniku selgesõnaline nõus-
olek, sest nahaalne oleks 
otsustada, et just mina tean, 
kuidas kellelgi teisel parem 
on. Kellelegi ei saa peale 
suruda tema eluolu parenda-
mist. Märkimata ei saa jätta, 
et esimese kava kohaselt ei 
oleks reaalse kaitsevajadu-
sega maatükid mingisugust 

ettevõtjate üritused 

märtsis
Järgmine ettevõtlike inimeste kokkusaamine toimub esmaspäeval, 

10. märtsil Harmoonikumis Pargi tee 8, algusega kell 19.

Peateemad: OÜ Harmoonikumi kui harmoonilise elu klubi 

tutvustamine, valla ettevõtluspäeva ettevalmistamisest. Kõik 

huvilised teretulnud, info aareets@hot.ee, 508 8959, Aare Ets.

Ettevalmistamisel on Viimsi ettevõtluspäev, mis toimub 28. märtsil 

Viimsi Peokeskuse suures saalis. Esinevad ennekõike Viimsist pärit või 

siin tegutsevad inimesed, kel on, mida avalikkusele öelda.

Viimsi ettevõtja, kui oled huvitatud oma teenuste või toodangu 

tutvustamisest, anna nädala jooksul märku siinkirjutaja kontaktidele. 

Ettevõtluspäeva lõplik programm ilmub 14. märtsi Viimsi Teatajas.

aare ets

Hääl varalaekast

* Eskiisprojekti juurde selgitati, et tegelik rannajoon erineb sel-

lest, mida me looduses näeme. Tegelikult olevat päris ranna-

joone ja eramaade vahel mingi ala, mida nimetati reformimata 

riigimaaks. Päris rannajoon olevat hulga maad mere pool.

kaitset saanud – vette rajatav 
kaitsevall ühendanuks Niine-
puu tee muuli ja Kaevuaia tee 
„isetekkelist” mitteametlikku 
muuli. See ala aga jääb vii-
datud tõsise ohuga maadest 
palju lõuna poole.

Lubage minul võtta risk, 
et 200 aasta pärast võib minu 
rannamaatükk olla veega üle 
ujutatud. Aga selgitage mulle 
ka võimalusi minu vara paren-
damiseks ja arvestage minu 
soovidega nende tegemisel.

Tuleb märkida, et koosole-
kul teadsid inimesed, mille 
vastu nad hääletasid, sest es-
kiisprojekt oli tutvumiseks 
kohapeal olemas. Külakoos-
olekul oli tunda, et inimesed 
ei ole rannaala korrastamise 
mõtte vastu – ei meeldinud 
üksnes teatud (utoopilised 
ja/või eraomandit riivavad) 
üksikasjad. Selle tõttu otsiti 
väga täpset sõnastust, mida 
poolt-vastu hääletusele pan-
na. Külaelanikud hääletasid 
selle poolt, et lähteülesannet 
täpsustada. Viimati elektroo-
nilisel kujul minuni jõudnud 
koosoleku protokollis küll 
kahjuks erines resolutsioon 
üksikasjades tegelikust, kuid 
üldmõte on õnneks siiski ai-
matav. Külakoosolekul esit-
letud eskiisprojekti kujul kü-
laelanikud seda arendust ei 
soovinud.

Enno Selirand küsib ar-
tiklis: „kuhu seavad puhka-
miseks sammud (ülejäänud) 
1980 inimest, kui rannaala ei 
korrastata”. Ta viitab, et küla 
hinnangulise 2000 elaniku 
hulgas on üksnes 20 inimest, 
kes on rannakruntide elani-
kud ja kontekstist võib mõis-
ta üleskutset enamuse võimu 
näitama ja eraomandile pii-
ranguid seadma. Tegelikult 
ainuüksi minu nelja lähemal-
asuva rannaäärse naabrusma-
japidamise elanikke on ligi 
20. Rääkimata olulisest dema-
googilisest faktiväänutusest 
on eraomandi riive üleskutse 
ülimalt häiriv. Demagoogi-
line on ka hoiak ja väide, et 
kui me ei tee ühtemoodi iga-
le poole või kui me ei tee nii 
nagu üks väike grupp pare-
maks peab, siis ei ole mõtet 
üldse midagi teha.

Tegelikult TULEB arves-
tada erandeid – on olemas 
piirkonnad Viimsi poolsaare 
rannal, kus oleks vaja kallast 
kaitsta mere eest, kuid on ka 
teisi (nt Muuga lahe n-ö kau-
sipõhi Niinepuu tee muulist 2 
km raadiuses), kus rannajoon 
kaugeneb hoopiski mere poole 
ja kallasrada on endiselt prae-
gugi edukalt läbitav.

Niinepuu tee muulist põhja 
poole kuni peaaegu Randve-
re kirikuni on maaomanikud 
täiesti teadlikud asjaõigussea-
duse kitsendusest, mida ni-

metatakse kallasrajaks (asja-
õigusseadus ehk AÕS § 161). 
Tegelikult on kallasrada läbi-
tav ka Niinepuu tee muulist 
Muuga sadama poole, peaae-
gu sadamani välja.

Ma tahaksin aga Enno Seli-
rannale meelde tuletada seda, 
et detsembrikuisel külakoos-
olekul esitletud „faktoloo-
gia”* põhjal peaks tema teada 
tegelik rannajoon asetsema 
kuskil rannaäärse kõrkja- ja 
pilliroovöö taga. Kallasra-
da muide on laevatatavatel 
veekogudel 10 meetrit ran-
najoonest (veeseadus § 10 lg  
2 p 1) – kas poleks siis ootus-
pärasem näha arendusnõuni-
kut kummikutes kõrkjastikus 
sumpamas – „tegelikul kal-
lasrajal”. Kui see ongi see 
hetkeolukord, mida ta nime-
tab „metsistunud ja räsitud” 
ning mille kohta maatükkide 
omanikud mõtlevat „mida 
kehvem, seda parem”, siis 
peaks hoopiski planeeringut 
alustama keskkonnainspekt-
sioonist ja looduskaitsjate 
juurest – kas tõesti tuleks 
hävitada roostikus elavate 
lindude elukeskkond ja niita 
Randvere küla 1850 elaniku 
jaoks kallasrada puhtaks. Kas 
kõik 1850 elanikku ka seal 
jalutama asuvad? Ala on 340 
päeval aastast veega kaetud.

Muide – asjaõigusseadu-
sest ei tulene, et kallasrada 
peaks olema niidetud või 
muul moel hooldatud. Kallas-
rada on õigus – õigus liikuda, 
viibida, kasutada kalastami-
seks ja randuda. Maaomaniku 
jaoks on see kitsendus ehk 
kohustus – kohustus taluda 
kultuurselt käituvaid inimesi 
kasutamas kallasraja õigust. 
Kõik. Ei mingit promenaa-
di, niidetud teed või raiutud 
võsa. Üksnes: Veekogu kalda-
omanik peab jätma veekogu 
äärde kaldariba kallasraja-
na kasutamiseks (AÕS § 161 
lg 1).

Mina ja minu rannamaatü-
kil elav 8-liikmeline perekond 
peame otstarbekamaks see 
raha, mida praegu soovitaks 
otsesõnu merre matta (ran-
nakaitsevalli sundehitamine 
kohtadesse, kus seda vaja ei 
pruugi olla), kulutada sadu 
kordi otstarbekamalt mõeldes 
tulevikule. Üks vihje – Viim-
sis elab sadu emasid, kes ei 
saa lapse 3aastaseks saades 
tööle naasta, sest lapsel ei ole 
lasteaiakohta.

Lugupidamisega

Kristo Madrus
Karjamaa talu, Länneaia tee 6 
kaasomanik

Vastab Enno Selirand:
Tänan 
vastukaja eest! 

Mõtete vahetus ja seisukoh-
tade väljaütlemine oligi mu 
kirjutise mõte ning Teie sel-
ged seisukohad on kindlasti 
arvestatavad.  

Oluline on veel märkida, 
et planeering ei puuduta kel-
legi eravaldust. Vallavalit-
susel on kohustus arvestada 
mitte ainult rannaäärsete 
kinnistute omanike huvide-
ga, vaid ka ülejäänud 1920 
inimese soovidega. 

Korrigeeritud ideekavan-
diga saab tutvuda Randvere 
külakeskuses. 

Äsja saabus 230 allkirja-
ga kiri kus protesteeritakse 
1. planeeritava maaala krun-

tideks jaotamise vastu 
(ÕIGE – seda ideed toe-
tan ka mina, kuigi kuskil 
pole sellist ideed välja 
käidud, ammugi pole sel-
leks üldse võimalustki)

2. samuti ollakse rannariba 
munitsipaliseerimise ja 
kaldakindlustuse vastu

3. lõkkeplatsi kui öörahu 
rikkuva ehitise vastu

4. samuti spordi- ja mängu-
väljakute kui randa mitte 
sobivate rajatiste vastu

5. purjetamise ja surfikesku-
se vastu, mis on lärmaks 
ja sobimatu looduslikku 
keskkonda (ühelgil plaa-
nil ei ole kavandatud sel-
list asutust)

6. samuti ei soovita näha 
paadilautreid (tõesti, neid 
on plaanile märgitud, sest 
ajalooliselt on ju Randve-
re rannaküla. Kuid kivi-
de vahel olev paat ei ole 
kindlasti Muuga sadam.) 

7. samuti ei soovita hooaja-
lisi kerg- ja väikeehitisi. 
(neid ei olnud juba teises 
eskiisis)

Niisugused on arvamused. 
Paljude punktide puhul 

ma nõustuksin isegi, kui 
neid vaid planeeritaks. Para-
ku pole neid isegi eskiisidel 
olemas.

Eelmises Viimsi Teatajas 
(15.02) kirjutasin oma ar-
tiklis ka teistest teemadest 
peale Randvere rannaala. 
Ootaksin, et korteriühistute 
esimehed ja külade aktiiv 
kirjutisele sama aktiivselt 
reageeriks. Avaliku arutelu-

ga saame asjad selgemaks 
ja selgus loob parema suht-
luse.

Tunnistagem, et ilmselt 
pole olnud piisavalt palju 
infot, sest vääriti arusaami-
ne saab toimuda siis, kui hir-
mudest tehakse vastaspoole 
seisukohad.

Samas ei ole vastaspoolt 
olemas, me oleme kõik ühe 
valla rahvas ja kodune Viim-
si on ju meie ühine eesmärk. 
Hetkel tundub, et tondid on 
maalitud seinale mitu korda 
suuremana, kui asi tegelikult 
väärt on.

Mul on palve kõigile 
2000 randverelasele – palun 
minge külakeskusest läbi ja 
vaadake planeeringu visan-
dit. 

Kui midagi meeldib, siis 
kirjutage, mis meeldib. 

Kui ei meeldi, siis kirju-
tage, mis selle eskiisi peal 
ei meeldi. Ainult ärge kir-
jutage, et te ei taha seda või 
teist, mida eskiisil üldse ole-
mas pole.

Sõbralikult koostööle loo-
tes,

Enno Selirand
arendusnõunik
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Malta on muinasjutuline 
ning turvaline saar. Kogu 
linn on kollakas ning kuidagi 
pehme ja rahustav. Igal ma-
jakesel on Maltale tüüpiline 
rõdu, mis on ühendatud toa-
ga ning akendega tuule eest 
kaitstud. Kõik rõdukesed on 
värvilised, mis lisab liivakar-
va linnale natukenegi värvi.

Maltal olles oli mul võimalus 
käia ka sealses rahvusteatris. Tol 
õhtul esines Hiina akrobaatika- 
ning ooperitrupp, kuna tulemas 
oli Hiina kalendri aastavahetus. 
Enne teatrisse minekut vaidle-
sime Anaga pikalt riietuse üle. 
Mina tahtsin värvilisi riideid sel-
ga panna, aga Ana ütles, et must 
värv on parem ning tundub täis-
kasvanulikum. Minul sobivaid 
teatririideid ei olnud ja lõpuks 
siis laenasin Analt, sest soovisin 
ideaalne välja näha. Natuke mu-
retsesin veel oma kauboisaabas-
te pärast, sest teatris käiakse ju 
ikkagi soliidsete riietega. Kuid 
etenduse vaheajal sain šoki, kui 
teiste inimeste kostüüme nägin. 
Mõned vahvad näited: naine 
dressipükstes, lakk-kingade ja 
soliidse musta jakiga ning üli-
konnas mees, tossud jalas, sall 
kaelas ja kindad käes. Samuti 
olid kõik külastajad teatris üle-
riietega. Pärast selgus tõsiasi, 
et rõdul on kohad kõrgemast 
klassist inimestele ning parteris 
asuvad kohad kõigile, sellepä-
rast siis niipalju erinevaid stii-
linäiteid. Päris kummaline oli 
vaadata, kuidas teatris kõndisid 
kõrvuti Hiina suursaadik Maltal 
uhkes tualetis abikaasaga ning 
sandaalidega rannast tulnud bo-
heemlane. Pärast etenduse lõp-
pu olin tõelise ajakirjaniku rol-
lis ning organiseerisin end koos 
professionaalidega kogu hiina 
grupist pilti tegema. Fantasti-
line, kui värvikirev see grupp 

Viimased päevad Maltal

välja nägi, ma oleksin ideaalselt 
oma erkkollase pluusiga sinna 
sobinud…

Ana onul on suur apelsini-
istandus ja ühel päeval oli mul 
võimalus töötada nagu tõeline 

Malta talunaine ning korjata 
istanduses apelsine. Oli ime-
ilus päev, päike sillerdas ning 
töö edenes. Tegime tööjaotuse 
– mina lõikasin magusaid apel-
sinipuid ja onu Martin mõrusid. 
Martin muretses kogu aeg, et 
kas ma ikka jaksan ja ega ma 
väsinud pole. Aga minul pol-
nud aega väsida ja vahepeal 
pistsime mõne apelsini puu 
otsast endale suhu. Õuna nap-
samine otse puult on tavaline, 
aga värsked apelsinid on ikka-
gi hoopis midagi muud. Kogu 
see protseduur oli nii põnev. 
Kõigepealt korjasime apelsinid 
põlvekõrgustesse kastidesse ja 
kui olime 18 kasti täis korjanud, 
siis tassisime kastid ükshaaval 
umbes 200 m kaugusele suure-
le platsile. Seejärel hakkasime 
sorteerima, et igas kastis oleks 
väiksemad apelsinid all ja suu-
remad peal. Pärast seda viisime 
kõik kastid autosse ning järg-
misel hommikul läksime suu-
rele turule. Kokku korjasime 
480 kg apelsine. Minu jaoks oli 
see päev suurte apelsinipuude 
kõrval palju põnevam ning hu-
vitavam kui Londonis mööda 
tänavaid kõndida ning Big Beni 
imetleda.

Enne äratulekut avanes mul 
võimalus osa võtta ühest Mal-
ta kõige suuremast karnevalist, 
mis toimus Gozo saarel. Sõit 
sinna on põhimõtteliselt sa-
masugune nagu jaanipäevaks 
Saaremaale sõit. Ootasime 
praamijärjekorras kaks ja pool 

tundi, sest kõik inimesed sõitsid 
nädalavahetuseks karnevalile. 
Politsei organiseeris liiklust 
ning mõni, kes autoga vahele 
trügis, saadeti uuesti järjekorra 
lõppu. Karnevalil maskeerisid 
absoluutselt kõik inimesed end 
erinevatesse kostüümidesse, ka-
sutades maske või näomaalin-
guid. Ning laupäeval, 2. veeb-
ruaril kell 20 tulid kõik kostüü-
mides kodudest välja tänavale. 
Mida uhkem ja originaalsem 
kostüüm, seda parem. Tänavad 
olid puupüsti rahvast täis, suur-
test kõlaritest tuli muusikat ning 
algaski rongkäik mööda peatä-
navat. Kes värvikam ja julgem 
oli, see suurema aplausi ja kisa 
osaliseks sai.

Huvitav on ka selle tra-
ditsiooni ja festivali põhjus. 
Kunagi ammustel aegadel ot-
sustasid Gozo saare elanikud, 
et neile aitab sellest, et kõik 
tunnevad kõiki ning mitte mi-
dagi pole võimalik teha nii, et 
sellest keegi teada ei saaks. Siis 
otsustatigi korraldada festival, 
kus kõik Gozo saare elanikud 
panevad kord aastas maskid 
ette ja kostüümid selga ning 
üks nädalavahetus aastas on 
inimesed 48 tundi järjest mas-
kiga. Siis saavad nad lollusi 
teha nii, et terve küla sellest pä-
rast ei räägi. Nüüdseks on saa-
nud Gozo festivalist suur püha, 
kus kõik inimesed Maltal end 
ära maskeerivad. See on ka see 
aeg, kus kõik halb inimestele 
näkku öeldakse. Nägin isegi 

gruppi, kes ühte meest naljaga 
pooleks saviga loopis. Ehk oli 
tegu töölistega, kes argipäeval 
ülemusega rahul polnud.

Olen ülimalt õnnelik, et sel-
le reisi ette võtsin. Tundsin, 
et vajan vaheldust ning läksin 
end ja maailma avastama. Ini-
mesed teevad erinevaid asju, et 
vahel igapäevasest rutiinist ja 
kohutustest eemale saada – uus 
hobi, treeningud, reisimine. 
Mõni leiab tee jumala juurde 
ja mõni ostab uusi riideid või 
niisama tarbeasju. Enamik 
eestlasi käivad tööl, et endale 
ilusaid asju lubada – et osta 
võimalikult vinge auto ning 
viimase malli telefon, mis fil-
mib, pildistab ja teeb kümme 
erinevat trikki. Aga selle kalli 
telefoniga pole filmida midagi, 
kui lihtsalt ei ole aega iseenda 
jaoks. Hommikul tööle, õh-
tul töö koju kaasa ja järgmisel 
päeval peab jälle tööle mine-
ma, sest laenud on vaja maksta. 
Kui raha üle jääb, siis saab alati 
järelmaksuga plasmateleri osta 
ja veel natuke ületunde teha. Ja 
siis saab kutsuda kõik sõbrad 
külla ning näidata kalli teleri-
ga kallist kodu kallis linnajaos. 
Laual on kõige uhkemad vei-
nid ja suupisted ning siis tuleb 
minusugune ja küsib – oled sa 
õnnelik? Oled sa õnnelik kõiki-
de nende asjade keskel, mida sa 
kogud? Kas sa teed seda tööd, 
mis võtab kõik su aja, rõõmu-
ga? Muidugi me vajame raha, 
et elus toime tulla, aga raha 

pole veel õnn. Olen aru saanud, 
et kõigepealt tuleb enda jaoks 
mõned reeglid ning eesmärgid 
paika panna ja mõelda, millises 
suunas edasi liikuda.

Elu on siin nagu karussell, 
mis kunagi ei peatu. Kui va-
hepeal ise maha ei hüppa, siis 
tiirledki karusselliga kaasa ega 
pane tähelegi, kui kiiresti ning 
märkamatult elu möödub. Maha 
hüpates võid küll korraks hai-
get saada, aga mõne aja pärast 
on valu unustatud ning märkad 
vaid seda, kui palju oled õppi-
nud eemalt seda karusselli jäl-
gides. Oled kogunud palju uut 
infot ning peale pausi valmis 
jälle karussellile hüppama.

Armastan meie armast, 
väikest ning omamoodi riiki. 
Mina tunnen, et see reis aitas 
mul jääda iseendaks. Kui oled 
ise õnnelik, siis on ka inime-
sed su ümber õnnelikud. Palju 
kergem on vahel ennast natuke 
muuta ning asju uue pilguga 
vaadata, kui üritada kogu maa-
ilma muuta.

Mina olen Eestis tagasi ning 
tunnen, et see on minu koht 
ning siia ma jäängi. Liis on 
Eestis olnud praegu kaks näda-
lat ning veebruari lõpul läheb 
Londonisse uut elu avastama. 
Siis kuulete jälle tema seik-
lustest. Mina siinkohal lõpetan 
ning olen valmis oma reisilt 
saadud energiat Eestis kasuta-
ma.

Carmen

Carmen Maltal.
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viimsi Keskkooli õpilaste vastuvõtu kord
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 
6 lg 2, Haridus- ja teadusministri 6. detsembri 2005. a määruse nr 52 
„Põhikooli ja gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise, ühest koolist teise 
ülemineku, koolist lahkumise ja väljaheitmise kord” (13. septembri 
2006. a määruse nr 30 redaktsioonis) § 3 ja Viimsi valla põhimääruse 
§ 5 lg 2 alusel:
Üldosa
Käesoleva dokumendiga sätestatakse õpilaste Viimsi Keskkooli 
(edaspidi kool) vastuvõtmise kord 1.–3. kooliastmel ning gümnaa-
siumiastmel.
Kool on kohustatud tagama õppimisvõimalused igale koolikohustus-
likule isikule, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel asub Viimsi 
vallas.
Vastuvõtt 1.–3. kooliastmele
Õpilasi võetakse kooli vastu aastaringselt.
Õpilase 1. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem oma isikut tõen-
dava dokumendi ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
lapse sünnitunnistuse koopia;
ankeedi;
tervisekaardi;
ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
Õpilase 2.–9. klassi vastuvõtmiseks esitab lapsevanem oma isikut 
tõendava dokumendi ja kirjaliku avalduse, millele lisab:
ankeedi;
tervisekaardi;
väljavõtte õpilasraamatust ja käsiloleva õppeaasta klassitunnistuse 
või 
hinnetelehe ametlikult kinnitatud ärakirja;
ühe foto suurusega 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.
Avalduse ja ankeedi vormi leiab lapsevanem kooli kodulehelt.
Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase puhul tuleb avaldusele lisada 
välisriigi õppeasutuse vastavat haridustaset tõendav dokument või 
selle ametlikult kinnitatud ärakiri.
Erandjuhud otsustab kooli juhtkond.
Vastuvõtt gümnaasiumiastmele
Gümnaasiumiastmele vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse või 
välisriigi õppeasutuse vastava haridustaseme omandanud isik.
Gümnaasiumisse vastuvõtmise otsustab kooli õppenõukogu.
Vastuvõtt 10. klassi
Kool komplekteerib 10. klasside õpilaskonna põhiharidust tõendava 
dokumendi ja vastuvõtukatsete (edaspidi katsed) tulemuste põhjal.
Täpne informatsioon 10. klassi vastuvõtutingimuste kohta on kooli 
koduleheküljel hiljemalt 1. märtsil.
Katsed koosnevad kirjalikust komplekstestist (edaspidi test) ja indi-
viduaalvestlusest (edaspidi vestlus).
Test koosneb riikliku õppekava kohustuslike ainete tundmist ja üldist 
silmaringi näitavatest küsimustest.
Vestluse eesmärk on välja selgitada testivoorust edasi pääsenute:
suhtumine õppetöösse;
isiklikud eesmärgid ja ootused koolile;
valikkursuste eelistused;
ühiskondlik aktiivsus.
Katsed sooritanud isik on kooli 10. klassi õpilaskandidaat (edaspidi 
õpilaskandidaat).
10. klassi vastuvõtu korraldus
Katsete korraldamist koordineerib arendusdirektor, kes moodustab 
hiljemalt üks kuu enne katsete algust vastuvõtukomisjoni (edaspidi 
komisjon), mille kinnitab direktor käskkirjaga.
Arendusdirektor paneb testi kokku õppetoolides koostatud üles-
annete ja küsimuste põhjal mitte varem kui kolm päeva enne selle 
toimumist.
Arendusdirektor paljundab ja suleb testid kümnekaupa ümbrikutesse 
ning paigutab need kooli seifi.
Pool tundi enne testi algust alustab sekretariaat õpilaskandidaatide 
registreerimist. Testil osalev õpilane annab sekretariaati 9. klassi tun-
nistuse ametlikult kinnitatud ärakirja ja saab lipiku oma nime ja koo-
diga. Sekretariaadi töö ning nimesid ja koode kokkuviiva nimekirja 
õigsuse ja konfidentsiaalsuse eest vastutab arendusdirektor.
Õpilane esitab testi toimumise ruumi sisenemisel komisjonile isikut 
tõendava dokumendi ning lipiku nime ja koodiga.
Ümbrikud testidega avavad komisjoni liikmed testi toimumise ruu-
mis vahetult enne testide laialijagamist õpilastele.
Õpilased märgivad testile oma koodi ning võtavad lipiku nime ja 
koodiga peale testi sooritamist endaga kaasa.
Testide hindamine ja punktiarvestus toimub vastavalt kehtivale testi-
de hindamis- ja punktiarvestusjuhendile.
Täidetud teste, millel puudub kood või on vale kood, komisjon ei 
kontrolli.
Komisjon toob kontrollitud testid arendusdirektorile, kes kannab 
punktisummad tabelisse.
Komisjon summeerib testi punktisumma ja 9. klassi kolme esimese 
veerandi õppeainete 20kordse keskmise hinde ja seab õpilased pin-
geritta.
Pingerea põhjal kutsub komisjon õpilased vestlusele. Vastav nimekiri 
avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel hiljemalt küm-
nendal tööpäeval peale testi toimumist.
Õpilasel või/ja lapsevanemal on õigus kümne kalendripäeva jooksul 
peale vestlusele kutsutute nimekirja väljapanemist esitada komisjo-
nile kirjalik apellatsioon, mis vaadatakse läbi kümne kalendripäeva 
jooksul alates selle esitamisest.
Õpilasel või/ja lapsevanemal on õigus tutvuda testi tulemuste ja hin-
damisega ning saada selle kohta selgitusi kuni 30. juunini.

Kool säilitab teste kuni jooksva aasta 1. oktoobrini.
Komisjon teavitab õpilast vestluse toimumise ajast. Vestluse aega 
võib kokkuleppel komisjoniga muuta. Vestlusele mitteilmumist ilma 
sellest ette teatamata tõlgendab komisjon loobumisena.
Katsete tulemuste põhjal koostab komisjon õpilaskandidaatide pin-
gerea ning teeb ettepaneku avalduse esitamiseks kuni saja kaheksale 
(kolm klassikomplekti) pingerea esimesele õpilaskandidaadile. Vas-
tav nimekiri avaldatakse tähestikulises järjekorras kooli kodulehel 
hiljemalt viiendal päeval peale vestlusvooru lõppemist.
Õigus esitada avaldus 10. klassi vastuvõtmiseks on kõigil õpilaskan-
didaatidel.
Katsete läbiviimise käigus tekkinud erandjuhud lahendab komisjon.
Teavitamine 10. klassi vastuvõtmisest
10. klassi astumise avaldusi koos põhiharidust tõendava dokumendi-
ga võetakse vastu kooli kantseleis ajavahemikul 15.–22. juuni.
Otsuse õpilaskandidaadi vastuvõtmise kohta teeb kooli õppenõuko-
gu 22. juunil katsete tulemuste ja põhiharidust tõendava dokumendi 
põhjal.
Vastuvõetud õpilaste nimekiri avaldatakse tähestikulises järjekorras 
kooli kodulehel hiljemalt 30. juuniks.
Kui 10. klassis on vabu õpilaskohti, võetakse õpilaskandidaatidelt 
avaldusi vastu kuni 25. augustini. Otsuse 10. klassi õpilaskandidaadi 
vastuvõtmise kohta teeb kooli õppenõukogu hiljemalt 30. augustil.
Vastuvõtt 11. ja 12. klassi
Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi astumiseks esitab õpilane:
kirjaliku avalduse;
põhiharidust tõendava dokumendi;
klassitunnistuse või gümnaasiumi õpinguraamatu koos akadeemilise 
õiendiga, kuhu on märgitud kohustuslike ja valikkursuste nimetused, 
nende mahud ja hinded;
väljavõtte õpilasraamatust.
Gümnaasiumi 11. ja 12. klassi astumiseks sooritab õpilane sisseas-
tumistesti. Test koosneb riikliku õppekava kohustuslike ainete tund-
mist ja üldist silmaringi näitavatest küsimustest.
Test viiakse läbi samadel põhimõtetel kui õpilase 10. klassi vastu-
võtmisel.
Kooli vastuvõtutingimuste muutmine
Kooli vastuvõtutingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha 
õppeaasta jooksul.
Vastavad ettepanekud tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks kooli 
direktorile.
Rakendussätted
Kooli vastuvõtutingimused kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab 
kehtetuks vallavalitsus.
Tunnistada kehtetuks Viimsi vallavalitsuse 31.01.2006. a määrus nr 
5.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallavalitsuse 
kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

1. veebruar 2008 nr 3

Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammnee-
me külas
Võttes aluseks „Kohanimeseaduse”, Viimsi vallavolikogu 09.11.2004 
määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra” ja Viimsi 
vallavolikogu 22.01.2008 otsusega nr 4 kehtestatud „Tammneeme 
küla, Suurekivi III, Teigari tee 23 ja sellega külgnevas osas Teigari 
tee, Pearna IV ja Pearna III maaüksused” detailplaneeringu:
määrata Suurekivi III, Pearna IV ja Pearna III maaüksustest moodus-
tatud teele nimetuseks Pearna tee.
Määrata Suurekivi III, Pearna IV ja Pearna III maaüksustest moodus-
tatud elamukruntidele alljärgnevad nimetused ja aadressid:
1) detailplaneeringu järgsele krundile nr 4 aadressiks 
Teigari tee 30 ja nimetuseks Andressoni
2) detailplaneeringu järgsele krundile nr 6 aadressiks 
Teigari tee 32
3) detailplaneeringu järgsele krundile nr 1 aadressiks 
Teigari tee 28a 
4) detailplaneeringu järgsele krundile nr 5 aadressiks 
Teigari tee 34
5) detailplaneeringu järgsele krundile nr 3 aadressiks 
Teigari tee 36
6) detailplaneeringu järgsele krundile nr 12 aadressiks 
Teigari tee 1a
7) detailplaneeringu järgsele krundile nr 20 aadressiks 
Pearna tee 1
8) detailplaneeringu järgsele krundile nr 18 aadressiks 
Pearna tee 2
9) detailplaneeringu järgsele krundile nr 19 aadressiks 
Pearna tee 4
10) detailplaneeringu järgsele krundile nr 17 aadressiks 
Pearna tee 6
11) detailplaneeringu järgsele krundile nr 15 aadressiks 
Pearna tee 8
12) detailplaneeringu järgsele krundile nr 26 aadressiks 
Pearna tee 8a
13) detailplaneeringu järgsele krundile nr 16 aadressiks 
Pearna tee 10
14) detailplaneeringu järgsele krundile nr 14 aadressiks 
Pearna tee 12
15) detailplaneeringu järgsele krundile nr 13 aadressiks 
Pearna tee 14
16) detailplaneeringu järgsele krundile nr 11 aadressiks 
Pearna tee 16

17) detailplaneeringu järgsele krundile nr 8 nimetuseks 
Lõunapargi
18) detailplaneeringu järgsele krundile nr 7 aadressiks 
Pearna tee 20 ja nimetuseks Õnne talu
19) detailplaneeringu järgsele krundile nr 23 nimetuseks
Tiigiotsa
20) detailplaneeringu järgsele krundile nr 22 nimetuseks 
Vaateplatvormi
Tunnistada kehtetuks Viimsi vallavalitsuse 05.05.2006 määrus nr 31 
„Maaüksustele nimetuste määramine Tammneeme külas”.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallavalitsuse 
kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

8. veebruar 2008 nr 4

aadressi määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks „Kohanimeseaduse” ja Viimsi vallavolikogu 
09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise kor-
ra” ning kinnistu omaniku Aive Tammsaar’e 10.12.2007 avalduse 
aadressi määramiseks.
§ 1. Määrata maaüksusele Aksi (katastritunnusega 89001:003:1478) 
aadressiks Tammneeme tee 70, asukoht näidatud lisas 1 oleval plaa-
nil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-
hel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallava-
litsuse kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

8. veebruar 2008 nr 5

aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks „Kohanimeseaduse” ja Viimsi vallavolikogu 
09.11.2004. määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise kor-
ra” ning kinnistu omaniku Kristian Talusaar’e 09.12.2007 avalduse 
aadressi määramise kohta.
§ 1. Määrata katastriüksusele Käärti tee 17a (katastritunnusega 
89001:010:2929) aadressiks Nurme põik 20a, asukoht näidatud lisas 
1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-
hel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallava-
litsuse kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

8. veebruar 2008 nr 6

aadresside määramine rohuneeme külas
Võttes aluseks „Kohanimeseaduse”, Viimsi vallavolikogu 09.11.2004. 
määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra” ja Viimsi 
vallavalitsuse 09.10.2007 korraldusega nr 678 kehtestatud Tammiku 
maaüksuse detailplaneeringu:
§ 1. Määrata Tammiku maaüksusest moodustatavatele elamukrunti-
dele alljärgnevad aadressid:
1) Sadama tee 10 detailplaneeringu järgne krunt positsiooni-
ga 2
2) Sadama tee 12 detailplaneeringu järgne krunt positsiooni-
ga 1
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-
hel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallava-
litsuse kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

19. veebruar 2008 nr 7

viimsi valla 2008. a eelarvest spordiklubidele ja 
spordikoolidele toetuse andmise määrade, toetuse 
taotluse ja aruandluse vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse „Spordiseaduse” § 3 punkti 2 ja Viimsi valla-
volikogu 13.02.2007 määruse nr 12 „Viimsi valla eelarvest spordi-
klubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord” § 1 lõike 7 alusel 
ning arvestades Viimsi vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni 
ettepanekut.
Kinnitada Viimsi valla 2008. a eelarvest spordiklubidele ja spordi-
koolidele toetuse andmise määrad järgmiselt:
Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub Viimsi 
valla haldusterritooriumil või treeningbaasi puudumise tõttu selle lä-
hiümbruses ning tagatud on regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus 
kvalifitseeritud treenerite juhendamisel, suurte majanduskuludega 
klubid. Eraldatav toetus on kuni 6000 krooni iga Viimsi lapse/noore 
kohta aastas.
Spordikoolid ja spordiklubid, kus on väiksemad majanduskulud ning 
tagatud on regulaarne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud 
treenerite juhendamisel. Eraldatav toetus on kuni 4000 krooni iga 
Viimsi lapse/noore kohta aastas.
Spordikoolid ja spordiklubid, mis ei vasta käesoleva paragrahvi 
punktides 1 ja 2 sätestatud tingimustele või on esmakordsed taot-
lejad. Eraldatav toetus on kuni 3500 krooni iga Viimsi lapse/noore 
kohta aastas.

Taotluse esitanud spordikoolidele ja spordiklubidele makstakse laag-
ritoetust kuni 500 krooni iga Viimsi lapse/noore kohta.
Kinnitada Viimsi valla 2008. a eelarvest spordiklubidele ja spordi-
koolidele toetuse andmise taotluse vorm vastavalt lisale 1.
Kinnitada Viimsi valla 2008. a eelarvest spordiklubidele ja spordi-
koolidele toetuse aruande vorm vastavalt lisale 2.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallavalitsuse 
kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

19. veebruar 2008 nr 8

Hõljuki kasutamise kord
Määrus kehtestatakse juhindudes „Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse” § 6 lõigetest 1 ja 2, § 30 lõike 1 punktist 3, „Viimsi valla 
põhimääruse” § 5 lõigetest 1 ja 2 ning §-dest 40–51 ja 58–63.
Hõljuki kasutamise üldnõuded
Hõljuki tehnilise seisukorra ja kasutamise üle teostab üldist järele-
valvet Viimsi vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud või 
volitatud isik (edaspidi omaniku esindaja).
Hõljukit võib juhtida laevajuht või väikelaevajuht, kes on läbinud 
hõljuki juhtimiseks vajaliku koolituse ja tal on hõljukijuhi tunnistus 
(edaspidi hõljukijuht).
Enne hõljuki kasutamist on hõljukijuht kohustatud tutvuma tema va-
litud sõidupiirkonna navigatsioonitingimustega, ilmateatega ja reaal-
sete ilmaoludega ning kavandama teekonna sellele vastavalt.
Hõljukit tohib kasutada hõljuki kasutusjuhendis märgitud tingimus-
tel, sealhulgas kuni 0,7 m lainetuse korral ja temperatuurivahemikes 
-50° С kuni +40° С
Hõljukiga veekogul liigeldes peab hõljukijuht täitma ohutu meresõi-
du reegleid.
Hõljuki kasutamisel peab hõljukijuhil kaasas olema:
hõljuki registreerimistunnistus;
kutselise laevajuhi diplom või väikelaevajuhi tunnistus ja hõljukijuhi 
tunnistus;
hõljukijuhil peab olema kaasas Vallavalitsuse poolt välja antud hõlju-
ki kasutusõigust tõendav dokument.
Hõljuk peab olema varustatud vastavalt väikelaeva D kategooria 
nõuetele.
Hõljuki registreerimist ja tehnilist ülevaatust korraldab omaniku 
esindaja.

Hõljukijuhile hõljuki kasutamisel esitatavad nõuded
Hõljukijuht on kohustatud:
enne veekogule minekut kontrollima hõljuki korrasolekut ja nõuete-
kohast varustatust;
teatama hõljuki omaniku esindajale väljasõidu põhjuse ja marsruudi;
enne veekogule minekut tutvustama hõljuki pardal olijatele pääste-
vestide  kasutamist ning ohutusnõudeid.
veekogul liigeldes pidevalt jälgima ümbritsevat veeala ja hõljuki 
tehnilist seisukorda, et tagada hõljuki ohutu liiklemine ning hõljuki 
pardal olijate ja teiste veekogul viibijate ohutus;
tankimisel võtma tarvitusele kõik vajalikud abinõud reostuse välti-
miseks;
täitma hõljuki logiraamatut.

Hõljukijuhil on keelatud:
Juhtida hõljukit joobnud olekus, narkootilise või psühhotroopse aine 
mõju all olles või juhtimist segava haiguse korral.
Anda hõljuki juhtimine üle joobnud, narkootilise või psühhotroopse 
aine mõju all olevale või meditsiiniliste vastunäidustustega inime-
sele.
Anda hõljuki juhtimine üle isikule, kellel puudub kutselise laeva-
juhi diplom või väikelaevajuhi tunnistus ning hõljukijuhi tunnistus. 
Erandjuhul võib hõljukijuht anda juhtimise üle isikule, kes õpib hõl-
juki juhtimist omaniku esindaja loal, kontrollides ja juhendades tema 
tegevust (edaspidi õppesõit).
Takistada teiste veesõidukite liiklemist üldkasutatavatel veeteedel 
või sadamates.
Sõita hõljukiga veekogule, kui hõljuk pole tehniliselt korras.

Liiklemine veekogul
Veekogule minekul peab hõljukil olema pardalolevate inimeste arvu-
le vastav tehniliselt korras päästevarustus, samuti hõljuki juhi valitud 
sõidupiirkonnale vastavad navigatsiooni- ja sidevahendid.
Inimeste arv hõljuki pardal ei tohi ületada hõljuki dokumentides 
maksimaalselt lubatud inimeste arvu.
Hõljuk tuleb peatada järelevalveametnike nõudmisel dokumentide 
ja hõljuki kontrolliks. Kui seejuures nõutakse hõljukilt manöövrit, 
mis on hõljukile ohtlik või takistab kiireloomulise ülesande täitmist 
(näiteks kiireloomuline arstiabi), võib hõljukijuht jätta korralduse 
täitmata, teatades sellest käsu andnud laevale ning leppides kokku 
kontrollimist võimaldava koha suhtes.
Seadmata ohtu iseennast, hõljukit ja selle pardal olijaid, on hõlju-
kijuht kohustatud osutama abi veekogus avastatud ohus olevatele 
inimestele.
Avarii, tormiohu jm juhtudel otsustab hõljukijuht konkreetsest olu-
korrast lähtudes, kas jätkata sõitu, paluda kõrvalist abi või suunduda 
seisukohta.
Kaartidele kantud kursid, kohamääramised või elektroonilise kaar-
diplotteri liikumisskeemid ja kirjalikud märkmed tuleb säilitada vä-
hemalt sadamasse jõudmiseni, laevaõnnetuse korral laevaõnnetuse 
juurdluse lõpuni.
Hõljukiga toimunud õnnetuse korral peab hõljukijuht tegema kõik 
võimaliku hõljuki pardal olijate päästmiseks.
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Käitumine sadamas
Sadamas peab hõljukijuht täitma sadama eeskirja nõudeid.
Läbitöötanud õlid, pilsiveed, olmejäätmed, ka toidujäätmed, kogu-
takse ja antakse ära sadamas, kui sadama eeskiri ei näe ette teisiti.
Hõljuki eest ei võeta sadamatasu sadamates, mille omanik on val-
lavalitsus.

Hõljuki sihipärane kasutamine
Hõljukit kasutatakse vastavalt hõljuki omaniku esindaja poolt hõlju-
kijuhile antud korraldusele sõiduks Viimsi valla haldusalal asuvatele 
saartele või muude Viimsi valla haldusülesannete täitmisega seotud 
sõitudeks. Hõljukit võib kasutada ka hädaolukordadel, päästetöödel, 
meditsiinilistel eesmärkidel ja sügis-talvisel perioodil esmatarbekau-
pade veoks saartele. Sõidukorralduse saamise kohta teeb hõljukijuht 
kande logiraamatusse.
Hõljukit kasutatakse valla keskkonnaametnike keskkonnajärelvalve 
tegemiseks.
Hõljukit võib kasutada veoteenuste osutamiseks lähtudes vallavalit-
suse selleks kehtestatud korrast ja tasumääradest.
Hõljukit kasutatakse omaniku esindajaga kooskõlastatult hõljukijuh-
tide treeningsõitudeks, juhtimisõigust taotlevate isikute õppesõitu-
deks ja hõljuki kontrollsõitudeks.
Hõljuki kasutamisel, seismise korraldamisel, hooldustööde planeeri-
misel ja tegemisel ning varustamisel lähtutakse tarnijaettevõtja poolt 
antud kasutusjuhendist.

Rakendussätted
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi vallavalitsuse 
kantseleis.
urmas arumäe Kristo Kallas
vallavanem  vallasekretär

Viimsi vallavolikogu 
1�.0� istungi õigusaktid

12.02 istungi otsused

nr 5 mittetulundusühingutes osalemine

nr 6 püünsi põhikooli ja mla viimsi laste-
aiad püünsi lasteaia ümberkorraldamine

nr 7 volituste andmine Karulaugu tee 5 kin-
nistu omandamiseks ja sellele lasteaed-algkooli 
ehituse riigihanke korraldamiseks ning üürilepin-
gu sõlmimiseks lasteaed-algkooliga

nr 8 viimsi vallavolikogu 11.12.2007 otsuse nr 
112 „detailplaneeringu algatamine ja lähteülesan-
de kinnitamine: Haabneeme alevik, kinnistu Ka-
rulaugu tee 5” muutmine

nr 9 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avali-
kule väljapanekule suunamine: lubja küla, aiandi 
tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, paenurme 
tee 25, maaüksuste Kangru ii, paenurme i ja töös-
tusmaa vahelise ala detailplaneering kinnistute 
loo, Heinamaa, Heinamaa i ja Heinamaa ii osas

nr 10 maa munitsipaliseerimine: miiduranna 
küla, maaüksus ranna tee jalgtee

nr 11 volituste andmine ravi tee kinnistu osa 
ajutiseks tasuta kasutamise ja ajutise parkla raja-
mise notariaalse lepingu sõlmimiseks

nr 12 Haabneeme alevikus asuva kinnistu ida-
põllu tee omandamine

nr 13 esindaja nimetamine viimsi Keskkooli 
hoolekogusse

nr 14 viimsi vallavolikogu kultuuri- ja hari-
duskomisjoni koosseisu muutmine

12. veebruar 2008 nr 5

mittetulundusühingutes osalemine
„Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 25 
ja § 35 lõike 4 alusel, arvestades vajadust säilitada ja kasutada loo-
dus- ja kultuuripärandit kohaliku tegevuse arendamiseks ning vaja-
dust kasutada sise- ja välisturismi potentsiaali kogukonna tegevuse 
arendamisele kaasaaitamiseks, Viimsi vallavolikogu
otsustab:
osaleda liikmena mittetulundusühingus Põhja-Harju Koostöökogu.
osaleda liikmena mittetulundusühingus Eesti Tuletorni Selts.
osaleda liikmena mittetulundusühingus Peeter Suure Merekindluse 
Selts.
anda volitus vallavanemale (edasivolitamise õigusega) punktides 1–3 
nimetatud mittetulundusühingutes osalemiseks vajalike toimingute 
tegemiseks.
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub vastuvõtmisest.
aarne jõgimaa, volikogu esimees

12. veebruar 2008 nr 6

püünsi põhikooli ja mla viimsi lasteaiad püünsi 
lasteaia ümberkorraldamine
Võttes aluseks „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 
2, „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 49 lõike 2, lõike 3 punkti 
3, lõike 4 punkti 1 ja lõike 41, “Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 33 
lõike 1, lõike 2 punkti 1 ja lõike 5, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
kujundada ümber Püünsi Põhikooli ja MLA Viimsi Lasteaiad Püünsi 
lasteaia tegevus, ühendades need uueks asutuseks − lasteaed-põhi-
kooliks, nimetusega Püünsi Kool.
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 
7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi vallavolikogule 30 päeva jooksul 
arvates korralduse teatavakstegemisest.
aarne jõgimaa, volikogu esimees

12. veebruar 2008 nr 8

viimsi vallavolikogu 11.12.2007 otsuse nr 112 
„detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande 
kinnitamine: Haabneeme alevik, kinnistu Karu-
laugu tee 5” muutmine „planeerimisseaduse” § 10 
lõike 5 ja lõike 7, viimsi vallavolikogu 12. aprilli 
2005. a määrusega nr 19 kehtestatud „viimsi valla 
ehitusmääruse” § 2 punkti 2, § 9 lõike 7, „Haldus-
menetluse seaduse” § 64–70 alusel, arvestades Ka-
rulaugu Kinnisvara oÜ 11.01.2008 esitatud vaiet 
(reg. 14.01.2008 nr 1-13/8) viimsi vallavolikogu 
11.12.2007 otsuse nr 112 „detailplaneeringu alga-
tamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme 
alevik, kinnistu Karulaugu tee 5” osaliseks muut-
miseks ning viimsi vallavalitsuse ettepanekut, 
viimsi vallavolikogu
otsustab:
muuta Viimsi vallavolikogu 11.12.2007.a otsuse nr 112 „Detailpla-
neeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme ale-
vik, kinnistu Karulaugu tee 5” punkti 1, sõnastades selle alljärgne-
valt: 
„Algatada detailplaneering Viimsi vallas Haabneeme alevikus, kin-
nistul Karulaugu tee 5 üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstar-
be muutmiseks perspektiivsest väikeelamute maast ja korruselamute 
maast ärimaaks ja metsamaast kaitsealuseks maaks ning tingimuste 
väljaselgitamiseks maa-ala kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõi-
guse määramiseks ärihoone ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsu-
sele lisatud skeemile (lisa 1).”
Muuta Viimsi vallavolikogu 11.12.2007 otsuse nr 112 „Detailpla-
neeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haabneeme ale-
vik, kinnistu Karulaugu tee 5” lisa 2 punkti 6 peale punkti pealkirja 
„Detailplaneeringu koostamise üldine eesmärk”, sõnastades selle 
alljärgnevalt: 
„Katastriüksuse sihtotstarvete ja Viimsi valla mandriosa üldplanee-
ringu osaline muutmine perspektiivsest väikeelamute- ja korrusela-
mute maast ärimaaks, (sealhulgas haridusasutuste planeerimiseks) ja 
metsamaast kaitsealuseks maaks kinnistu Karulaugu tee 5 ulatuses, 
maa-ala kruntideks jaotamine ja krundi ehitusõiguse määramine äri-
hoone ehitamiseks.”
Tunnistada kehtetuks Viimsi vallavolikogu 11.12.2007 otsuse nr 112 
„Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haab-
neeme alevik, kinnistu Karulaugu tee 5” lisa 2 punkt 10.5.
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 
Tallinn) või esitada vaie Viimsi vallavolikogule 30 päeva jooksul ar-
vates korralduse teatavakstegemisest.
aarne jõgimaa, volikogu esimees

12. veebruar 2008 nr 9

detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väl-
japanekule suunamine:
Lubja küla, Aiandi tee, perspektiivse peatänava, Kaare tee, Paenurme 
tee 25, maaüksuste Kangru II, Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa 
vahelise ala detailplaneering kinnistute Loo, Heinamaa, Heinamaa I 
ja Heinamaa II osas „Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1, Viimsi val-
lavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla 
ehitusmääruse” § 2 punkti 4 alusel, arvestades, et detailplaneering 
on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringu 
koostamisel on arvestatud Harju maavanema 27.12.2007 kirjas nr 
2.1-13/6536 esitatud märkustega, samuti arvestades vallavolikogu 
maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, 
Viimsi vallavolikogu:
otsustab:
võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi vallavolikogu 
19.12.2006 otsusega nr 113 algatatud ja Viimsi Valla Arenduskeskus 
OÜ koostatud Viimsi vallas, Lubja külas, Aiandi tee, perspektiiv-
se peatänava, Kaare tee, Paenurme tee 25, maaüksuste Kangru II, 
Paenurme I ja olemasoleva tööstusmaa vahelise ala detailplaneering 
kinnistute Loo, Heinamaa, Heinamaa I ja Heinamaa II osas (Projekt 
nr. 22-07).
Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
Otsus jõustub teatavakstegemisest.
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

1�.0�.�008 istungi määrused

12. veebruar 2008 nr 3
Viimsi valla arengukava peatüki 6 „Investeeringute kava 2007–2013” 
muutmine.
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 
§ 22 lõike 1 punkti 7 ja § 37 ning „Viimsi valla põhimääruse” § 114 
alusel.
Muuta Viimsi vallavolikogu 09.10.2007 määrusega nr 31 vastuvõe-
tud „Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 2030; investeeringu-
te kava 2007–2013” peatükki 6 „Investeeringute kava 2007–2013”, 
asendades selle uue redaktsiooniga, vastavalt lisale 1.
Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebile-
hel.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavoliko-
gu kantseleis.
aarne jõgimaa, volikogu esimees

12. veebruar 2008 nr 4

viimsi valla 2008. aasta eelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 
§ 22 lõike 1 punkti 1, „Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 12 lõike 1, 
Viimsi vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud ning 
09.05 2006 määrusega nr 17 muudetud „Viimsi valla põhimääruse” 
§ 18 lõike 1 punkti 1 ja Viimsi vallavolikogu 13.03.2007 määrusega 
nr 14 kehtestatud „Viimsi valla eelarve ja arengukava koostamise, 
vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord” § 7 lõike 2 alusel.
Võtta vastu Viimsi valla 2008. a eelarve alljärgnevalt:

Osa Tulude nimetused summa

3000 Füüsilise isiku tulumaks 188 500 000

3030 Maamaks 29 000 000

3044 Reklaamimaks 80 000

3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 60 000

320 Riigilõivud 895 000

3220 Tulud haridusalasest tegevusest 9 633 000

3221 Tulud kultuurialasest tegevusest 700 000

3233 Üüri- ja renditulud 1 050 000

3500 03 Toetused valitsussektorisse kuulu-
vatelt sihtasutustelt

435 330

3500 00 09 Rahandusministeerium – õppelae-
nu kustutamine

609 153

3502 00 07 Majandus- ja kommunikatsiooni-
ministeerium

3 763 000

3502 03 Toetused valitsussektorisse kuulu-
vatelt sihtasutustelt

8 137 703

3820 8 Intressitulud hoiustelt 500 000

3810 Vara müük – maa müük 11 500 000

3880 Trahvid 100 000

3882 Saastetasud 300 000

3825 Laekumised vee erikasutusest 350 000

3888 Segalaadilised tulud 1 500 000

3520017 Eraldised tasandusfondist 30 900 005

Tulud kokku 288 013 191

Osa Kulude nimetused

1 Üldised valitsussektori kulud 44 958 448

011111 Volikogu kulud 1 011 919

011112 Volikogu esimehe fond 60 000

011121 Vallavalitsus 21 672 072

011122 Vallavanema fond 60 000

011123 Külavanemad 450 000

01114 Reservfond 13 000 000

01 320 1 Inventariseerimine 25 000

01 320 2 Valla arengukava 100 000

01 600 1 Omavalitsusliidu liikmemaks 500 000

01 700 Laenuintresside tasumine 8 079 457

3 Avalik kord ja julgeolek 1 198 550

03 100 1 Politsei 500 000

03 100 2 Valveteenistus 260 000

03 200 Päästeteenistus 438 550

4 Majandus 76 929 002

04 210 Maakorraldus 17 027 359

04 510 1 Teede ehitus-, rekonstr. ja projek-
teerimine

25 435 306

04 510 2 Teede hooldusremont 7 761 500

04 511 Liikluskorraldus 315 000

04 512 Transpordikorraldus 5 000 000

04 520 1 Viimsi Saared – veetransport 18 752 837

04 520 3 Kelnase sadama hoonete, rajatiste 
kompenseerimine

1 000 000

04 740 Territoriaalne planeerimine 900 000

04 900 1 Viimsi Saared muu majandus 577 000

04 900 3 Muu majandus 160 000

5 Keskkonnakaitse 16 657 486

05 100 1 Teede korrashoid – suvine 248 100

05 100 2 Prügivedu – jäätmekäitlus 1 350 886

05 100 3 Teede korrashoid – talvine 1 628 500

05 200 1 Heitveekäitlus 12 500 000

05 400 Maastiku kaitse 490 000

05 600 Muu keskkonnakaitse 440 000

6 Elamu- ja kommunaalmajandus 9 780 000

06 300 1 Veevarustus 1 000 000

06 400 Tänavavalgustus 4 700 000

06 601 Elamumajandus 200 000

06 602 Kalmistud 250 000

06 605 1 Heakord 1 900 000

06 605 2 Ranna korrashoid 300 000

06 605 3 Muu heakord 1 350 000

06 605 4 Konkurss „Kaunis kodu” 80 000

7 Tervishoid 1 011 000

07 210 Perearstide toetus 260 000

07 240 Kiirabipunkt 110 000

07 310 Haigla 541 000

07 600 1 Vallaarst 100 000

8 Vaba aeg, kultuur ja religioon 31 583 418

08 102 1 Sporditegevus 4 850 000

08 102 2 Spordiväljakud 4 976 662

08 105 1 Muusikakool 3 968 622

08 105 2 Kunstikool 2 300 000

08 107 Noortekeskus 1 158 384

08 108 Huvikeskus 3 075 738

08 109 2 Piirkondlikud spordiüritused 900 000

08 201 1 Viimsi raamatukogu 2500000

08 202 Prangli Rahvamaja 455 117

08 203 MA Viimsi Muuseumid 50 000

08 2031 SA Viimsi Muuseumid 2 617 203

08 2032 SA Naissaare merekindlus rdt.rek.
omaosalus

50 000

08 208 Kultuuriüritused 500 000

08 209 1 Viimsi õpilasmalev 350 000

08 209 2 Viimsi Pensionäride Ühendus 100 000

08 209 3 Külaseltside toetus 300 000

08 300 Viimsi Teataja 2 434 000

08 400 Usuasutused 700 000

08 600 Muu vabaaeg 297 692

9 Haridus 134 200 858

09 110 1 MLA Viimsi Lasteaiad 34 494 143

09 110  2 Eralasteaiad 14 000 000

09 110  3 Eraldised teistele omavalitsustele 6 000 000

09 210 Lasteaed-algkooli projekteerimine 500 000

09 212 11 Püünsi Põhikool – vald 5 000 000

09 212 12 Püünsi Põhikool – riik 5 623 172

09 212 21 Prangli Põhikool – vald 585 000

09 212 22 Prangli Põhikool – riik 1 050 373

09 212 3 Eraldised teistele omavalitsustele 700 000

09 220 11 Viimsi Keskkool – vald 37 400 000

09 220 12 Viimsi Keskkool – riik 23 098 170

09 220 3 Eraldised teistele omavalitsustele 4 800 000

09 601 Stipendiumid õpilastele 100 000

09 601 1 Autojuhilubade kompenseerimine 300 000

09 800 Hariduse ja noorsootöö haldamine 550 000

10 Sotsiaalne kaitse 8 814 189



VEEBRUAR �008

10 110 Haigete sotsiaalne kaitse 19 200

10 120 Erikooliteenused puuetega ini-
mestele

195 640

10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused 
puuetega inimestele

170 000

10 121 2 Erivajadustega inimeste hooldaja-
te toetus

300 000

10 200 1 Päevakeskus 1 177 181

10 200 2 Üldhooldekodu 1 500 000

10 201 1 Püsiva iseloomuga toetused 100 000

10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele 250 000

10 201 3 Ühekordsed toetused 500 000

10 201 4 Koduteenused, avahooldus 100 000

10 201 5 Ühekordsed toetused eakatele 800 000

10 300 Matusetoetus 60 000

10 402 1 Vastsündinute toetus 1 300 000

10 402 2 Koolitoetus 750 000

10 402 3 Ühekordsed  toetused 185 000

10 402 5 Esimese klassi õpilaste toetus 180 000

10 402 8 Maamaksu soodustus peredele 30 000

10 402 9 Lastehoiu toetus 650 000

10 600 Eluasemetoetused sots. riskirüh-
madele

50 000

10 701 Riiklik toimetulekutoetus 179 168

10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade 
kaitse

200 000

10 900 Muu sotsiaalse kaitse kulud 118 000

Kokku kulud tegevusalade järgi 325 132 951

Finantseerimistehingud -37 119 760

1011 1 Aktsiate ja osakute ostmine 6 415 000

1011 2 Aktsiate ja osakute müümine -3 652 948

2081 5 8 Laenude võtmine -40 000 000

2081 6 8 Laenude tagasimaksmine 4 851 626

2082 6 8 Kapitaliliisingu maksed 775 000

1009 2 Muudatused kassas ja hoiustes -5 508 438

Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebile-
hel.
Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavoliko-
gu kantseleis.
määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.
aarne jõgimaa, volikogu esimees
NB! Vallavolikogu õigusaktides nimetatud lisadega on võimalik tut-
vuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi valla-
volikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

Viimsi vallavolikogu ��.01.�008 
istungi õigusaktid
(järg 1�.0�.�008 Viimsi Teatajas avaldatule)

22. jaanuar 2008 nr 2

viimsi valla kaevetööde eeskiri
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 
lõike 1 punkti 36¹ alusel.

I Peatükk
Üldsätted
§ 1. Kaevetööde eeskirja reguleerimisala
(1) Viimsi valla kaevetööde eeskiri (edaspidi „eeskiri”) reguleerib 
kaevetööde (edaspidi „kaevetööd”) tegemist Viimsi valla haldusterri-
tooriumil ja on kohustuslik kõikidele kaevetöid tegevatele isikutele.
(2) Eeskirja sätteid ei kohaldata:
1) Kaevetöödel füüsiliste või juriidiliste isikute valduses/omandis 
oleval maa-alal juhul, kui maa-alal (maapõues) ei asu tehnovõrke ja 
tehnorajatisi või ei ole tegemist nende rajamisega;
2) Kalmistutel või maa-aladel, kus kaevetööd on reguleeritud teis-
te eeskirjadega, v.a tehnorajatiste remonttööd, ehitiste püstitamine, 
laiendamine, rekonstrueerimine või lammutamine;
3) Eeskirja paragrahvides § 7 lg 6, § 35, § 37, § 38, § 39, § 41 sätteid 
ei kohaldata kaevetöödel, millised viiakse läbi projektijärgselt teede 
ehitus- ja rekonstrueerimistöödega.
(3) Kaevetöid tuleb teha tehnoloogiliselt võimalikult lühema aja 
jooksul.
(4) Kaevetöid on lubatud teha ainult kaeveloa alusel.
(5) Ehitus- ja remonttööde tegemisega kaasnevatest kaevetöödest 
põhjustatud avaliku tee, haljasala, pargi, parkla või puhkeala (edas-
pidi „üldkasutatav ala”) täielik või osaline sulgemine toimub Viimsi 
vallavalitsuse (edaspidi „Vallavalitsus”) kehtestatud korras.
§ 2. Mõisted
Käesolevas eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
(1) Kaevetööd – maapinnast arvestatuna enam kui 30 cm sügavus-
te süvendite kaevamine ehitiste ehitamiseks, kui tööde tegemisel 
rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne), muudetakse 
maapinna kõrgust ning tööd, mis on seotud puude ja põõsaste välja-
juurimise või istutamisega.

(2) Kaevis on looduslikust olekust eemaldatud mistahes kivimi või 
setendi tahke osis.
(3) Mikrokaevetööd (edaspidi kaevetööd ja mikrokaevetööd ühiselt 
kaevetööd) – maapinnast arvestatuna kui 5 kuni 25 cm sügavuste ja 
2 kuni 15 cm laiuste süvendite kaevamine (freesimine) tehnovõrkude 
(side fiiberoptilised jm kaablid ja ühendused) rajamiseks kui tööde 
tegemisel rikutakse tee- või pinnakate (asfalt, sillutis, muru jne).
(4) Kaevaja – füüsiline või juriidiline isik, kellele on vormistatud 
kaeveluba või kes on asunud tegema avariikaevetöid tehnovõrgu 
avarii likvideerimiseks võrguvaldaja kinnitatud avariikaevetööde 
akti alusel.
(5) Avariikaevetööd – kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib oo-
tamatult ja mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilük-
kamatud.
(6) Avaliku maa-ala haldaja – Viimsi vald, kelle hallataval maa-alal 
kaevetööd toimuvad, või haldaja volitatud isik.
(7) Vastutav isik – kaevaja poolt kirjalikult määratud isik, kes vas-
tutab kaevetööde eest. Vastutavaks isikuks võib olla Eesti vabariigi 
kodanik või kehtiva töö- ja elamisloaga isik. Kui vastutavat isikut 
ei ole määratud, loetakse vastutavaks isikuks kaevaja tegevjuht või 
juhatuse esimees. Kui kaevaja on füüsiline isik, võib ta ise olla ka 
vastutavaks isikuks.
(8) Kaeveluba – annab õiguse kaevetööde tegemiseks, määrab kaeve-
tööde tingimused ja tähtaja.
(9) Tehnorajatis – maapõue või maapinnale inimtegevuse tulemusena 
paigaldatud torustik, pumpla, kaablivõrk jne.
(10) Teostusmõõdistamine – paigaldatud tehnorajatise mõõdistami-
ne.
(11) Kaevik – kaevetööde tulemusena maapõue moodustunud üle 30 
cm sügavusega süvend.
(12) Mikrokaevik – kaevetööde (freesimise) tulemusena maapõue 
moodustunud 5 kuni 25 cm sügavusega ja 2 kuni 15 cm laiusega 
süvend.
(13) Geodeetilised märgid – riikliku kaitse all olevad horisontaal- ja 
vertikaalmõõdistamise koordineeritud märgid.
(14) Topo-geodeetiline plaan – mõõdistamise teel koostatud situat-
siooni ja maa-aluste trassidega mõõtkavas plaan.
(15) Kaeveala – maa-ala, kus paikneb kaevik ja kaevikuga vahetult 
piirnev maa-ala, kus hoitakse kaevetöödeks materjale, sõidukeid, 
masinaid, mehhanisme ja seadmeid, samuti ohutusala kaevetööde 
tegijale(tele).
(16) Haldaja – vallavalitsus või vallavalitsuse volitatud isik.
§ 3. Kaevetööde planeerimine
(1) Kaevetöid planeeritakse koordineeritult teede ja haljasalade re-
mondi ning ehitusega ja muude töödega selliselt, et kaevetööd eel-
neksid teede või haljasalade remondi- ja ehitustöödele. Kaevetöid 
tuleb planeerida ning läbi viia võimalikult lühikese perioodi jooksul.
(2) Vallavalitsuse kommunaal- ja heakorraametil (edaspidi „kommu-
naalamet”) on õigus teha kaevajale ettekirjutusi kaevetööde läbivii-
mise kohta.
(3) Kalendriaasta jooksul avalikel maa-aladel kavandatavate kaeve-
tööde plaanid esitatakse haldajale hiljemalt eelneva aasta 1. detsemb-
riks.

II Peatükk
Tehnorajatiste projekt koos teekatte ja haljastuse taastamisega
§ 4. Tehnorajatiste projektile esitatavad nõuded
(1) Tehnorajatiste projekti graafiline osa koostatakse topo-geodeetili-
sel plaanil mõõtkavas 1 : 500 või 1 : 200.
(2) Dokumentatsioonis näidatakse järgmised andmed:
1) kõrgusarvud;
2) kehtivad kinnistu piirid koos aadresside ning katastrinumbritega;
3) ehitised, sealhulgas varem projekteeritud, kuid lõpetamata ehiti-
sed;
4) riikliku kaitse all olevad kinnismälestise ja muinsuskaitse alad 
ning looduskaitse objektid;
5) geodeetiliste alusvõrkude punktid;
6) katastriüksuse piirimärgid looduses;
7) tehnovõrgud (olemasolevad ja projekteeritavad);
8) tee-elemendid (sõidu- ja kõnniteed, ühissõidukite peatused, haljas-
tusribad, veeviimarid, liikluskorraldusvahendid, reklaamikandjad);
9) haljastus.
(3) Olenevalt kavandatavatest kaevetöödest näidatakse tehnorajatiste 
projekt-dokumentatsioonis järgmised andmed:
1) piki teed paiknevate tehnovõrkude haruühendused, samuti reserv- 
ja manteltorud;
2) koordinaadid kaevetrassi mahamärkimisel looduses;
3) kaeviku piirjooned ja ristlõige;
4) varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nõlva kindlustamise 
meetmed;
5) taastatava teekatte lahendus, ristlõiked ning pikiprofiili ja kõrguse 
muutmisel uus vertikaalplaan;
6) puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tüve ja võra kait-
seks;
7) meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgnevate rajatiste kait-
seks;
8) kaevetöödel tekkiva materjali käitlemise viisid, sealhulgas äravee-
tava pinnase liigid, kogused ja väljaveokohad;
9) ehitusaegne liikluskorralduse lahendus.
(4) teekatte ja haljastuse taastamise joonis.
§ 5. Tehnorajatiste projekti koostamisel arvestatavad asjaolud
(1) Piki teed projekteeritakse tehnovõrgud võimalusel väljapoole sõi-
dutee ja kõnnitee alla jäävat ala, vähendamaks katete lõhkumisi teh-
novõrkude avariide, remonttööde ja uute tarbijate liitumise korral.
(2) Liiklusohutuse tagamiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides 
ning eesmärgiga välistada uute teede või alla viie aasta vanuste teede 
läbikaevamist tuleb eelistada kinnist meetodit uute rajatavate või re-
konstrueeritavate tehnovõrkude paigaldamisel.

(3) Välditakse õhuliinide ja valgustuspostide projekteerimist puude 
võra tsooni. Kui puude võra tsooni vältimine ei ole võimalik, nähakse 
ette kaevetööde tegemine käsitsi vahetult enne tehnovõrgu või ehitu-
selemendi paigaldamist, et vältida puujuurte läbiraiumist.
(4) Kui kaevetöid tehakse puude võrade tsoonis, tuleb kevad- ja su-
veperioodil puid kasta.
(5) Puude alune maa korrastatakse.
(6) Piki teed toimuvate kaevetööde, v.a mikrokaevetööd, korral taas-
tatakse kuni 2 m laiused jalgratta- ja jalgteede katted, võlvina tööta-
vad parkettkivikatted ning kõik alla viie aasta vanused asfaltkatted 
kogu sõidutee/jalgtee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. Kui 
kaevetööde käigus rikutakse tee või teelõigu katte pinda üle 50%, 
taastatakse teekate kogu pikkuses ja kogu ristlõike laiuselt. Kui piki 
teed asetsev kaevetöötrass on sõidutee äärest vähem kui 1 m kaugu-
sel, taastatakse teekate kuni lähema sõidutee ääreni. Jalgratta- ja jalg-
teedel, mille laius on suurem kui 2 m ning kergliiklusteedel taasta-
takse teekate kuni lähema ääreni. Mikrokaevetööde puhul taastatakse 
mikrokaeviku laiune maaala.
(7) Ühistranspordi liikumise tsoonis toimuvate kaevetööde korral lei-
takse vajadusel koostöös kommunaalameti ja vedajaga (veoettevõte) 
kaevetööde tegemise ajaks ühistranspordipeatusele uus ajutine asu-
koht ja vajadusel ehitatakse välja ajutine ooteplatvorm.
(8) Murupinna taastamisel kasutatakse sõelutud mineraalmulda vä-
hemalt 10 cm paksuse kasvukihina.
(9) Kui kaevetöödega lammutatakse teekate teedel, mille ehitamisest 
või kapitaalremondist on möödunud vähem kui viis aastat, kaalub 
projekteerija ühte järgmistest võimalustest:
1) teha tööd kinnisel viisil;
2) muuta tehnovõrgu trassi.
§ 6. Tehnorajatiste projekti kooskõlastamine
Kaevetöid ette nägev ehitusprojekt kooskõlastatakse kaevetööde alal 
asuvate tehnovõrkude valdajatega ja haldajatega ning maa omanike 
ja valdajatega. Riigi omandis oleva maakatastrisse kandmata maa 
kohta taotletakse enne kaeveloa saamist Harju maavanemalt nõus-
olek koormata see maa isikliku kasutusõigusega. Kui tehnovõrk läbib 
teistele isikutele kuuluvaid kinnistuid, esitada kinnisasjade omanike 
kirjalikud nõusolekud. Muinsuskaitsealade, kinnismälestiste, loodus-
kaitseobjektide ja nende kaitsevööndis kaevetöid ette nägev projekt 
kooskõlastatakse täiendavalt ka muinsuskaitseametiga ja jälgitakse 
ameti esitatud nõudeid kaevetööde läbiviimisel. Kooskõlastus (tee 
omanikuga või selle volitatud esindajaga) kantakse kõikidesse ehi-
tusprojekti eksemplaridesse.

III peatükk
1. jagu
Kaeveluba
§ 7. Kaeveloa taotlemiseks vajalikud dokumendid
(1) Vormikohase avalduse kaevetööde teostamiseks (lisa 1) koos kõi-
gi asjaosalistega kooskõlastatud ja kinnitatud tehnorajatiste projekti-
ga esitab kaeveloa taotleja kommunaalametile.
(2) Eramaal toimuvate kaevetööde korral esitatakse täiendavalt maa-
omaniku kirjalik nõusolek (kooskõlastus).
(3) Kaeveloa taotlus esitatakse kahes eksemplaris.
(4) Juriidilisest isikust taotleja puhul esitatakse taotlus juhatuse esi-
mehe, juhatuse liikme (äriregistrisse kantud esindamise õigusega) 
või tegevjuhi (notariaalse volitusega) ning vastutava isiku allkirjaga.
(5) Kaeveloa avaldusele lisatakse:
1) tehnorajatise kinnitatud ja vajalike kooskõlastustega ehitusprojekt 
ning ehitusluba;
2) tegevusloa koopia, kui kaeveloa taotluses märgitud tööde tegemi-
seks on ette nähtud tegevusluba.
3) kaevise kasutamise edasine otstarve (sh ladustamise koht).
(6) Geodeetiliste ja katastriüksuste piirimärkide osas kooskõlastatak-
se kaeveloa avaldus enne selle kommunaalametile esitamist vallava-
litsuse maa- ja planeerimisameti (edaspidi „maa-amet”), mille kohta 
teeb maa-amet kaeveloa avaldusele vastava märke.
(7) Kaeveloa (lisa 2) väljastab kommunaalamet 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul arvates kaevaja poolt eeskirja nõuetekohase kaeveloa aval-
duse esitamise päevast.
(8) Kaeveloa avaldus jäetakse rahuldamata, kui:
1) kaeveloa avaldusele ei ole lisatud eeskirja § 7 lõigetes 1–6 nõutud 
dokumente või kooskõlastusi;
2) kaevaja on avalduse esitamisele eelneva 1 (ühe) aasta jooksul kaks 
või enam korda rikkunud eeskirja.
(9) Kaeveloa avalduse rahuldamata jätmisest teatab kommunaalamet 
kirjalikult taotlejale 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
2. jagu
Kaeveloa väljastamine
§ 8. Kaeveloa väljastaja
Kaeveloa väljastab kommunaalamet.
§ 9. Kaeveloa taotlemine
(1) Kaeveloa saamiseks esitatakse koos vormikohase avaldusega 
(lisa 1) taotleja või Kaevetööde eest vastutava isiku poolt haldajale 
hiljemalt 5 (viis) ning ühistranspordi töö ümberkorraldamise korral 
14 (neliteist) päeva enne kaevetööde algust:
1) ehitusloaga ehitusprojekt ja kaevetöid käsitlev tööjoonis;
2) vastutava isiku isikuttõendava dokumendi koopia (lisatakse aval-
dusele);
3) tööde ajagraafik, mis on kinnitatud taotleja ja alltöövõtja allkir-
jaga;
4) taotlus liikluse ajutise piiramise või sulgemise ning ühistranspordi 
ümberkorralduse (edaspidi tee ajutise sulgemise) kohta koos liiklus-
korralduse ajutise skeemiga;
5) haljasalal tehtavate kaevetööde korral vallavalitsuse keskkonna-
ameti (edaspidi „keskkonnaamet”) luba;
§ 10. Kaeveloa väljastamise täiendavad tingimused
(1) Kaevetööde läbiviimiseks võib haldaja esitada täiendavaid tingi-
musi, sealhulgas:
1) määrata kaevajale tööde lõpetamise tähtaja, millest kaevaja on ko-
hustatud kinni pidama;

2) muuta kokkuleppel kaevetööde teostajaga kaevetööde lõpetami-
se aega tulenevalt samasse kohta planeeritud teistest heakorra- või 
kaevetöödest;
3) nõuda kaevetööde tegemist mitmes vahetuses või ajavahemikus.
(2) Kui kaevetöödega kaasneb teekatte lõhkumine alla viie aasta va-
nustel teedel, siis kaevetöid üldreeglina ei lubata. Sellisel juhul kaa-
lutakse kaevetööde läbiviimise aja või tehnoloogia muutmist.
(3) Erandina võib haldaja lubada uue teekatte läbikaevamist, kui kae-
vetööde teostamise vajadus on piisavalt põhjendatud.
(4) Juhul kui kaevetööde käigus tekib ehitus- ja lammutusprahti üle 
1 m³ päevas või 10 m³ kogu kaeveperioodi kestel, kooskõlastatakse 
äraveo- või -ladustamiskoht kommunaalametiga ja keskkonnaame-
tiga.
§ 11. Kaevetöödeks valmisoleku kontroll
Enne kaeveloa väljastamist kontrollib haldaja esindaja kaevaja et-
tevalmistust Kaevetöödeks (trassi mahamärkimine, ümbersõidutee 
seisukord, jalakäijate ohutu liikumise võimalus, töötsooni liikluskor-
raldusvahendite olemasolu, objekti teatetahvli olemasolu jms).
§ 12. Kaeveloa kehtivuse peatamine
(1) Kommunaalametil on õigus peatada kaevetööd juhul, kui ilmneb, 
et projekti nõuetest ja kooskõlastustingimustest ning kehtivatest õi-
gusaktidest pole kinni peetud.
(2) Keskkonnaametil on õigus peatada kaevetööd, kui kahjustatakse 
haljastust, puudub raieluba või avastatakse keskkonnareostus.
(3) Kaeveluba peatatakse, kui ei ole täidetud projekti kooskõlastuse 
tingimusi.

IV peatükk
Nõuded kaevetööde tegemiseks
§ 13. Üldnõuded
(1) Tee või haljasala korduva lahtikaevamise vältimiseks viiakse 
võimalikult üheaegselt läbi samale teele (teelõigule) või haljasalale 
planeeritud erineva otstarbega kaevetööd.
(2) Tee läbikaevamine toimub haldaja kinnitatud tehnoloogia alusel.
§ 14. Kaevetööde tegemise koha tähistus
(1) Kaevetööde ala ja sellega külgnev maa-ala ümbritsetakse ohupii-
retega ja tähistatakse liikluskorraldusvahenditega (pimedal ajal peab 
lahtine kaevik olema valgustatud). Ajutise piirdeaia kasutamisel pai-
galdatakse see viisil, mis tagab aia püsivuse.
(2) Kaevetrassi otstesse paigaldatakse nähtavale kohale teatetahvlid, 
millele on märgitud:
1) tööde nimetus;
2) ehitise omaniku (hoonestaja) nimi ja aadress;
3) kaevaja nimi, aadress ja telefon;
4) kaevetööde eest vastutava isiku nimi ja aadress;
5) tööde alg- ja lõpptähtaeg;
6) tööpiirkonna pikkus;
7) tööde järelevalve tegija nimi ja kontaktandmed.
(3) Teatetahvli mõõtude kujundamisel lähtutakse kehtivatest norma-
tiivaktidest. Teel või avalikult kasutataval haljasalal eeskirjakohaseid 
töid teostades lähtutakse tööde koha märgistamisel majandus- ja 
kommunikatsiooniministri kehtestatud liikluskorralduse nõuetest.
(4) Kaevetööde tegija peab tagama kaevetööde piirkonnas katastriük-
suste piirimärkide alalhoiu või hävingu korral nende taastamise.
(5) Kaevetööde ajal peab olema tagatud jalakäijate ohutu juurdepääs 
üldkasutatavatele aladele ja hoonetele ning elukohtadele ja kinnistu-
tele, kui need olid enne olemas.
§ 15. Kaevetööde kohas asuv dokumentatsioon
Kaevaja tagab kaevetööde tegemise kohas kaevetööde iseloomust 
olenevalt järgmiste dokumentide olemasolu objektil:
1) kaeveluba;
2) ehitusprojekt koos kommunaalameti kooskõlastatud liikluskorral-
duse ajutise skeemiga;
3) tehnovõrkude valdaja kooskõlastused kaevetöödeks tehnovõrkude 
kaitsevööndis;
4) tööde tegemise ajagraafik;
5) raieluba (juhul kui raietöö on vajalik).
§ 16. Heakord ja ohutus
(1) Kaevaja tagab kaeveala ja sellega piirnevate alade heakord vasta-
valt Viimsi valla heakorra eeskirjale.
(2) Kaevetööde kohaga külgnevad teed hoiab kaevaja talvel vaba lu-
mest ja jääst liiklejatele ohutul määral.
(3) Kaevetrassi seinte varisemisohu või külgnevate ehitiste vajumis-
ohu korral rakendab kaevaja kohe varisemist või vajumist ärahoid-
vaid meetmeid.
§ 17. Materjali käitlemine
(1) Kaevetrassi täitmiseks ja teekatte taastamiseks vajalik materjal 
ladustatakse selliselt, et see ei sega liiklejaid.
(2) Kasutuskõlblik kasvupinnas kogutakse eraldi, vältides selle segu-
nemist aluspinnase või muu materjaliga.
(3) Kogutud kasvupinnas/kaevis ja kivid ladustatakse vastavalt kom-
munaalameti ettekirjutusele.
(4) Objektil edaspidiseks kasutamiseks mittekõlblikud materjalid 
veetakse kohe ära või ladustatakse kohapeal selliselt, et ei sega liik-
lejaid ja on tagatud ohutus.
(5) Materjale, töövahendeid, mehhanisme, pinnast jm ei tohi la-
dustada tehnovõrkude kaevude, puude ja põõsaste peale ega vastu. 
Puistematerjali ladustamisel kivisillutisele või murule pannakse alla 
isoleeriv kangas või kile.
(6) Materjali ladustamisel tagatakse juurdepääs olemasolevatele 
tehnovõrkudele ja kaevetöödega piirnevale alale ning hoonetele ja 
rajatistele.
(7) Haldajal on õigus teha kaevajale ettekirjutusi tööde käigus ee-
maldatava materjali (teekate, killustik, kruus, liiv, kasvumuld jne) 
ladustamise ja taaskasutamise osas.
§ 18. Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmine
(1) Kaevetööde läbiviimise korda ja tähtaega võib muuta üksnes hal-
daja kirjalikul nõusolekul.
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(2) Kaeveloa taotlemisel esitatud tingimuste muutmisel võib halda-
ja esitada täiendavaid tingimusi ja nõuda täiendavaid kooskõlastusi 
käesolevas eeskirjas ettenähtud alustel.
§ 19. Kaevetööde tähtaja pikendamine
(1) Kaevetööde tähtaja pikendamiseks esitab kaevaja haldajale põh-
jendatud kirjaliku taotluse.
(2) Koos taotlusega esitatakse kaevetööde uus ajagraafik.
§ 20. Kaevetööde peatamine
Kui kaevetööd ohustavad inimeste elu, tervist ja/või keskkonda, on 
haldajal õigus nõuda kaevajalt kaevetööde katkestamist ja ohtliku 
olukorra likvideerimist.
§ 21. Nõuded vee ärajuhtimisele
(1) Kaevetrassist väljapumbatav vesi suunatakse vastavalt projektile 
või kooskõlastustingimustele torustiku abil sademeveekanalisatsioo-
ni või kraavi. Vee suunamine sademeveekanalisatsiooni/kraavi koos-
kõlastatakse eelnevalt ASiga Viimsi Vesi.
(2) Kaeveloaga hõlmatud ala ümbritsevale alale võib vett juhtida ai-
nult haldaja kirjalikul nõusolekul.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 ettenähtud võimaluste puudu-
misel veetakse väljapumbatud vesi ära.
(4) Suvisel ajal tehtavate avariikaevamiste korral on erandkorras 
lubatud reostamata pinnasevett või veetrassi lekkest tulenevat vett 
pumbata teele, suunaga lähima restkaevu poole.
(5) Reostatud pinnasevee väljapumpamiseks ja äravedamiseks taotle-
takse keskkonnaameti eriluba.
(6) Kaevetööde käigus ei ole lubatud vähendada olemasolevate sa-
devee- ja pinnasevee kraavide ja truupide läbilaset ning kahjustada 
ja likvideerida neid, st kaevetööde käigus ja peale kaevetööde lõppe-
mist tuleb säilitada nende normaalse toimimise.
§ 22. Haljastuse kaitse
(1) Kaevetööde tegemisel kasvavate puude piirkonnas, kus on te-
gemist kergesti variseva pinnasega, samuti kaevamisel puudele lä-
hemal kui nende võra projektsioon maapinnal, rajatakse tõkendid, 
mis väldivad juurestiku kahjustamist pinnase nihkumise tagajärjel. 
Kaevetööde tsoonis paigaldatakse puudele tüvekaitsed. Kevad- ja 
suveperioodil kastetakse puid, mille võra tsoonis kaevati, pärast kae-
vetrassi sulgemist.
(2) Kaevetööde vahetus ümbruses asuvate puude tüved ja võrad 
peavad olema kaitstud võimalike vigastuste eest. Kaevetööd puude 
juurekaelale lähemal kui 2 meetrit tuleb kooskõlastada keskkonna-
ametiga.
(3) Kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastatakse 
nende kärpimine keskkonnaametiga. Kõrghaljastuse likvideerimi-
seks peab olema raieluba.
§ 23. Tehnovõrkude kaitse
(1) Projektis märkimata tehnovõrgu avastamisel teavitatakse kom-
munaalametit ja katkestatakse kaevetööd kuni avastatud tehnovõrgu 
valdaja kindlakstegemiseni. Töid võib jätkata ainult pärast tehnovõr-
gu valdaja kirjaliku kooskõlastuse saamist.
(2) Olemasolevaid tehnovõrke võib ümber paigutada ainult nende 
tehnovõrkude valdajate poolt kirjalikult kooskõlastatud ning ehitus-
ameti poolt kinnitatud projekti alusel.
§ 24. Nõuded kaevetöödel kasutatavale tehnikale
(1) Kaevetöödel on lubatud kasutada mehhanisme ja sõidukeid, mis 
toetuvad teepinnale elastsete rehvide või roomikutega. Keelatud on 
kasutada mehhanisme, mille rattad, roomikud, tugikäpad, muud osad 
või koorem võivad rikkuda teekatet või rajatisi. Selliste mehhanismi-
de kasutamine teedel toimuvateks töödeks on lubatud ainult haldaja 
kirjalikul nõusolekul.
(2) Mehhanisme ja sõidukeid, mille rattad, roomikud või muud 
konstruktsiooniosad või veos võivad rikkuda teekatet, rajatisi, liik-
luskorraldusvahendeid ja teisi tee-elemente, veetakse eriveeremiga 
(treiler). Nimetatud sõidukid võivad teed ületada, kui kasutatakse 
abivahendeid, mis hoiavad ära tee-elementide ja teekatte rikkumise.
(3) Ilma haldaja loata ei ole lubatud paigutada ehitusmehhanisme 
ega veotransporti kergliiklusteedele, jalg- ja jalgrattateele ning sõi-
duteele.
(4) Kaevaja ei või sulgeda, tõkestada ega ohustada liiklust mistahes 
esemete, sõidukite või veostega, v.a juhul, kui selleks on haldaja 
poolt väljastatud luba või kui tehakse vastav märge kaeveloal ja ehi-
tusloal.
§ 25. Keskkonnakaitse
(1) Keelatud on teha töid, mille käigus võib teekattele või haljasa-
lale sattuda mootorikütust, määrdeaineid või muid lagundavaid ja 
keskkonda saastavaid aineid. Taoliste tööde hädavajadusel rakendab 
kaevetööde teostaja teekatte ja haljastuse kaitsmiseks vajalikke meet-
meid.
(2) Kaevamise käigus reostatud pinnase või potentsiaalset keskkon-
naohtu omava objekti avastamisel on kaevaja kohustatud peatama 
tööd ja informeerima seisukohavõtuks ning meetmete rakendamiseks 
keskkonnaametit ja kommunaalametit.
§ 26. Muinsuskaitse
Juhul kui kaevetööde kohas ilmneb kultuurikihi, vanade ehituskonst-
ruktsioonide olemasolu jms, on muinsuskaitseametil õigus nõuda 
arheoloogilisi uuringuid.
§ 27. Ettenägematud asjaolud
Ettenägematute asjaolude ilmnemisel, projektist kõrvalekaldumised 
(lõhkekeha, arheoloogiline leid jm) või tööde tehnoloogiast tingitud 
oht inimese elule, tervisele, varale ja/või ümbritsevale keskkonnale 
(varingud, tehnovõrkude vigastused või purunemised vms), peata-
takse kaevaja poolt kaevetööd kohe ja rakendatakse meetmeid ohu 
kõrvaldamiseks ning informeeritakse kommunaalametit ja keskkon-
naametit. Kaevetööde peatamise kohta teeb kommunaalamet kaeve-
loale kirjaliku märkuse. Vajadusel võib kaevaja taotleda haldajalt uut 
kaevetööde lõpetamise tähtaega.
§ 28. Tee sulgemine ja ümbersõidu korraldamine
(1) Ajutise ümbersõidutee ja ajutise ühissõidukite peatuse ehituse 
korraldab omal kulul kaevaja.
(2) Kui ümbersõidutee rajamiseks või liikluse korraldamiseks on va-
jalik täiendav maakasutus, sõlmib kaevaja maaomaniku või -kasuta-
jaga maakasutuse lepingu.
(3) Ajutise ümbersõidutee võib liikluseks avada pärast selle heaks-
kiitmist haldaja poolt ning vastava akti vormistamist.

(4) Ajutine avalikuks kasutamiseks olev ümbersõidutee kuulub kae-
vajale, kes hoiab ajutiselt selle korras ja vastutab tee seisukorra eest.
(5) Pärast kaevetööde lõppu likvideeritakse kaevaja poolt ajutine 
ümbersõidutee ja heakorrastatakse maa-ala endisel või projektis et-
tenähtud kujul.
V Peatükk
Avariikaevetööd
§ 29. Avariikaevetööde mõiste
Avariikaevetööd on kaevetööd, mis on vajalikud tehnovõrgu avarii 
likvideerimiseks juhul, kui:
1) tehnovõrgu avarii ohustab inimesi, keskkonda ja/või ehitisi;
2) kaevetööde alustamisega viivitamine seab ohtu vastava teenuse 
osutamise tarbijale;
3) tehnovõrgu avarii ohustab liiklejaid.
§ 30 Avariikaevetööde teostamise tingimused
(1) Avariikaevetööde teostamiseks ei ole nõutav kaeveluba, kui ava-
riitööde teostamine ning teekonstruktsiooni ja haljastuse taastamine 
toimub 3 (kolme) ööpäeva jooksul kaevetööde alustamisest ehk taas-
tatakse eelnev olukord. Juhul kui ei jõuta taastada teekonstruktsiooni 
ja haljastust 3 (kolme) ööpäeva jooksul, taotletakse lihtmenetluse 
korras kaeveluba.
(2) Enne avariikaevetööde alustamist selgitatakse välja avariilise 
tehnovõrgu valdaja ja avariikaevetööde teostamise kohas paiknevad 
muud tehnovõrgud ja nende omanikud.
§ 31. Avariikaevetöödest teavitamine
(1) Avariikaevetööde teostaja võib alustada avariitöid kaeveloata, 
teavitades sellest kirjalikult (sh elektronposti kommunaal@viimsivv.
ee või faksi 606 6862 teel) Kommunaalametit, samuti kaeveala vahe-
tus ümbruses tehnovõrkude valdajaid. Kui avariikaevetööde alusta-
mise kuupäev langeb riiklikule pühale või puhkepäevale, teavitatak-
se kaevetöödest kohe riiklikule pühale või puhkepäevale järgneval 
tööpäeval. Teates märgitakse ära avariikaevetööde asukoht (aadress), 
avariikaevetööde põhjus, tööde alguse ja lõppemise aeg, kaevetööde 
eest vastutava isiku nimi, ametikoht, kontaktandmed.
(2) Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel, looduskaitseobjektidel ja 
nende kaitse-vööndis toimuvate kaevetööde puhul esitatakse teave 
täiendavalt ka muinsuskaitseametile. Looduskaitseobjektide alal toi-
muvate kaevetööde puhul esitatakse teave objekti valdajale.
§ 32. Avariikaevetööde akt
(1) Avariikaevetööde kohta koostab avariilise tehnovõrgu valdaja 
avariikaevetööde akti (lisa 3). Erandjuhul koostab selle avariitööde 
teostaja ja edastab selle haldajale kinnitamiseks 1 (ühe) ööpäeva 
jooksul arvates avariikaevetööde alustamisest.
(2) Avariikaevetööde aktile kirjutab alla tehnovõrgu valdaja või val-
daja esindaja.
(3) Kui avariikaevetööd toimuvad teel, mille teekate on alla 5 (viie) 
aasta vana, kooskõlastatakse avariikaevetööde akt haldajaga. And-
med teede teekatte vanuse kohta väljastab kommunaalamet.
(4) Haldaja kinnitab nõuetekohaselt koostatud avariikaevetööde akti 
3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates selle kättesaamisest.
§ 33. Nõuded avariikaevetööde teostamise kohta
(1) Liikluskorraldus teostatakse vastavalt teede- ja sideministri 28. 
septembri 1999 määrusele nr 59 „Tee ja tee kaitsevööndi kasutamise 
ja kaitsmise nõuded”.
(2) Avariikaevetööde koht ümbritsetakse ohupiiretega ja tähistatakse 
liikluskorraldusvahenditega vastavalt eeskirja § 15 lg 1 nõuetele.
(3) Avariikaevetööde teostamise kohta paigaldatakse käesoleva ees-
kirja § 15 lg 2 nõuetele vastav teatetahvel.
(4) Avariikaevetööde teostamise kohas tagab vastutav isik järgneva 
dokumentatsiooni olemasolu:
1) avariikaevetööde akt või selle koopia;
2) tehnovõrkude valdaja luba kaevetöödeks vastava tehnovõrgu kait-
sevööndis;
3) avariilise tehnovõrgu asukoha joonised või skeemid.
§ 34. Kaeveluba avariikaevetööde korral
Avariikaevetööde kestmisel üle 3 (kolme) ööpäeva taotleb avariilise 
tehnovõrgu valdaja haldajalt kaeveluba.
VI Peatükk
Kaevetööde lõpetamine
§ 35. Heakorrastamise nõue
Kaevetööde või teatud etapi lõppjärgus heakorrastab kaevaja kaeve-
tööde käigus rikutud maa-ala käesoleva eeskirja, haldaja ettekirjutus-
te ja ehitusprojekti kohaselt.
§ 36. Tehnovõrkude mõõdistamine
(1) Paigaldatud tehnovõrk mõõdistatakse vastavat tegevusluba oma-
va isiku poolt.
(2) Kaevaja esitab teostusjoonised kommunaalametile ning tellijale.
(3) Kui avariitööde käigus trassi asukoht ei muutunud, ei ole mõõ-
distamine nõutav.
§ 37. Kaevetöötrassi täitmine
(1) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitmist alustatakse kaevetööt-
rassi põhja tihendamisest enne tehnovõrgu paigaldamist. Kaevetööt-
rass täidetakse pinnasega kihtide kaupa, igat kihti eraldi tihendades. 
Tihendatava kihi paksus sõltub kasutatava tihendusseadme tehnilis-
test näitajatest, kuid ei tohi ületada 50 cm. Tihendamise kohta esita-
takse kaevaja poolt haldajale tiheduse mõõtmise laboratoorne õiend, 
mis on väljastatud vastavat tegevusluba omava isiku poolt. Labora-
toorsete uuringute kulud kannab kaevaja. Mikrokaevamise puhul toi-
mub kaevetöötrassi täitmine vastavalt antud tööde kohta ettenähtud 
tehnoloogiale.
(2) Haldajal on õigus:
1) mõõta täitepinnase tihedust ning vajadusel nõuda kaevajalt täien-
davat tihendamist;
2) nõuda kaevajalt laboratoorset õiendit täitepinnase omaduste koh-
ta.
(3) Teekatte alla jääva kaevetöötrassi täitematerjalina kasutatakse lii-
va, mis omab häid filtreerimise ja stabiilseid kandevõimelisi omadusi 
ning võimaldab nõuetekohast tihendamist.
(4) Kui kaevetrassi taastäitmine toimub talvel (miinuskraadidel), võ-
tab kaevaja kevadel täitepinnase välja kuni esimese tihenduskihini ja 

täidab kaevetrassi uuesti ning teostab laboratoorsed tihendusmõõt-
mised.
§ 38. Haljastuse taastamine
Haljastuse taastamisel pärast kaevetöötrassi tagasitäitmist kasuta-
takse ära varem kooritud huumusmuld. Pärast kaevetöötrassi taga-
sitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala vähemalt 10 cm 
paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ja 
rullitakse. Haljastuse taastamisel võib kasutada mätastust või muru-
vaipa, millele tehakse kasvumullast aluskiht. Jätkuvahed täidetakse 
kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse. Puude juurte piirkonnas te-
hakse tagasitäide 30–40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte 
kõrgemale juurte kaelast. Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takista-
da sademevee äravoolu teekattelt.
§ 39. Teekatte taastamine
(1) Asfaltkatte erinevate kihtide vaheline pind, samuti uue asfaldikihi 
ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind puhastatakse ja krunditakse 
bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmisse asfaldikihti jäävad 
liitekohad töödeldakse bituumeni või bituumenemulsiooniga ning 
puistatakse üle graniitsõelmetega või jämedateralise liivaga. Kogu 
teekatte konstruktsiooni taastamisel ristlõike laiuses paigaldatakse 
asfaldikate sooja vuugiga.
(2) Kaevaja taastab ja korrastab lõhutud või rikutud äärekivid, tehno-
võrkude kaevud ja kaaned.
(3) Taastatava asfaltkatte äär tuleb lõigata sirgeks ja kiht taastada mõ-
lemalt poolt vähemalt 20 cm võrra laiemalt, kui olid kaeviku mõõt-
med. Serva profiilis ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi. Mik-
rokaevamise puhul on asfaltkatte äär freesitud ning vajadusel tuleb 
lõigata sirgeks ja kiht taastada freesitud osa ulatuses. Serva profiilis 
ei tohi olla kõrvalkaldeid ega varisemisi.
(4) Tee, parkla või selle osa pikisuunaliste kaevetööde, v.a mikrokae-
vetööd, korral tuleb kaeviku serva ja äärekivi või teekatte serva vahe-
line, alla 1 m laiune, asfaltkate eemaldada ning paigaldada sinna uus 
asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aasta vanuste asfaltkatete 
üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemal pool kaevet vähemalt 
1 m laiemalt. Kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada 
uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt. Mikrokaevetööde puhul taasta-
takse mikrokaeviku laiune maaala.
(5) Kui liiklus on vaja avada enne teekatte täielikku taastamist või 
kui ilmastikust tingituna ei ole võimalik teekatet või haljastust taas-
tada nõuetekohaselt, taastab kaevaja teekatte või haljastuse ajutiselt. 
Kaevaja hoiab omal kulul ajutise teekatte sõidukõlblikuna katendi 
lõpliku taastamiseni. Talviste kaevetööde puhul taastab kaevaja ob-
jekti lõplikult hiljemalt 31. maiks.
(6) Tee või parkla see osa, millel ei ole Kaevetööde lõpetamisel või 
teekatte taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab 
olema tähistatud liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabarii-
gi standardile EVS 613-2001.
(7) Taastatava sõidu-, kergliiklus-, jalgratta- ja jalgtee kattekonst-
ruktsioon ning selleks kasutatavad materjalid kooskõlastatakse hal-
dajaga.
§ 40. Kaevetööde lõpetamine
(1) Kaevetööd loetakse lõpetatuks pärast teekatte ja haljastuse lõp-
likku ja nõuetekohast taastamist ning kaeveala heakorrastamist. 
Kaevetööde lõpetamisel annab kaevaja kaeveobjekti üle haldajale. 

Kaevetööde lõpetamine ja üleandmine fikseeritakse haldaja poolt 
kaeveloal.
(2) Kaevetööde lõpetamisel esitab kaevaja kommunaalametile:
1) täitepinnase kihtide laboratoorsed õiendid (tihendamine ja kasu-
tatud materjalid);
2) taastatud asfaltbetoonkatte omaduste laboratoorse õiendi. Alla 10 
m² suuruste katete puhul võib haldaja loal laboratoorsetest proovi-
dest loobuda, kui visuaalsel vaatlusel ei teki kahtlusi töö kvaliteedi 
suhtes;
3) kasutatud ehitusmaterjalide sertifikaadid;
4) trassi asendiplaani teostusjoonise digitaalsel kujul (kui kaevetööde 
tulemusena on toimunud muutused tee asendiplaanis);
5) Keskkonnaametis kinnitatud õiendi jäätmete nõuetekohase käit-
lemise kohta, kui kaevetööde käigus tekkis üle 10 m² ehitus-lammu-
tusprahti.
(3) Katastriüksuse piiritähise hävimise korral taastab kaevaja piiri-
tähise omal kulul. Töö teostatakse vastavat tegevusluba isiku poolt. 
Tööde teostamise akti ja dokumentatsiooni esitab kaevaja maa-ame-
tile.
§ 41. Garantii kaevetöödele
(1) Teostatud kaevetöödele annab kaevaja kaheaastase (24 kuud) ga-
rantii alates kaevetööde lõpetamisest.
(2) Garantiiaja kestel ilmnevad kaevetöödest tingitud defektid kõr-
valdab kaevaja omal kulul ning haldja poolt määratud tähtajaks.
(3) Kui kaevetööde teostaja pole garantiiajal ilmnenud puudusi mää-
ratud tähtajaks kõrvaldanud, võib haldaja tellida taastamistööd kol-
mandalt isikult kaevaja kulul.
VII peatükk
Järelevalve ja vastutus
§ 42. Kaevetööde järelevalve
Teekonstruktsioonide ja haljastuse taastamise üle teostab järelevalvet 
haldaja, muus osas korraldab järelevalvet kaevetööde tellija.
§ 43. Kaevaja vastutuse ulatus
(1) Kaevaja kannab täielikku vastutust vastavalt kehtivatele õigus-
aktidele, teostatud töö tehnoloogia, kaevetöödel tekkinud kaevise la-
dustamise, ohutustehnika, tähtaegade, kvaliteedi, liiklusohutuse ning 
ehitusprojekti ja selle juurde kuuluvate kooskõlastuste nõuetekohase 
täitmise eest.
(2) Kõrghaljastuse rikkumise tuvastamisel on kommunaalameti ja 
keskkonnaameti ametiisikul õigus nõuda kaevajalt haljastuse taasta-
mist või kahju hüvitamist 3 (kolme) aasta jooksul arvates ajast, mil 
õigustatud isik kahjust ja kahju hüvitama pidanud isikust teada sai 
või pidi teada saama.
(3) Kaevetöödel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvi-
tab kaevaja faktilises ulatuses vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
§ 44. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 määrus nr 
9 „Viimsi valla kaevetööde eeskiri”.
(2) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi val-
la veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
(3) Käesolev määrus jõustus 1. veebruaril 2008.

0�.–18.0� kell 8.�0–1�.00 (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti 
kella 1�ni) on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul 
väljapanekul alljärgnevad detailplaneeringud: 

Rohuneeme küla Madikse maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja piirneb 
Rohuneeme tee 138, Vanani 1, Vanani 2, Vanani 3, Vanani 4 Vanani, Annuse tee 
1, Annuse tee 2, Annuse tee 5, Annuse tee 7, Annuse tee 9, Rohuneeme tee 136 
kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärgiks on 
kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramine kolme üksike-
lamu ja abihoonete ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 
8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 220 m². Moodustatavate elamukrunti-
de suurused on 1215–1416 m²;

Naissaare küla Rahu maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja piirneb Meri-
laidi ja Mäepere maaüksustega ning Viimsi metskond maatükk nr M-94. Planeeringu 
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine suvemaja ja abihoone ehitamiseks. Suve-
maja suurim lubatud kõrgus maapinnast on 7 m, suurim lubatud ehitusalune pindala 
on 150 m².

Rohuneeme küla Kõrtsi maaüksus. Planeeritava ala suurus on ca 1,3 ha ja asub Sääre 
tee ääres ning piirneb Ihasalu lahega, Sääre tee 38, Kivineeme tee 18, 20 kruntidega. 
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kolmeks elamukrundiks ning ehitus-
õiguse määramine kahe üksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Üksikelamu suurim 
lubatud kõrgus maapinnast on 8,5 m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 660 m². 
Moodustatavate elamukruntide suurused on 6600, 3496 ja 3103 m².

Tammneeme küla Tammneeme ranna-ala. Planeeritava ala suurus on ca 0,5 ha ja 
asub Mereääre tee ääres ning piirneb Muuga lahega, Soo-I maaüksusega. Planeerin-
gu eesmärgiks on endise Tammneeme paadisilla taastamine ning mänguväljaku ja 
puhkeala rajamine.
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Valla seeniorid pidasid oma päeva
Mitme hea juhuse kokkusat-
tumisel tekkis Pensionäride 
Ühendusel mõte korraldada 
veebruarikuu alguses Viim-
si eakate päeva. Jõulud olid 
jäänud kaugele seljataha, 
suvi alles ees, päevad ikka 
veel lühikesed ja meeleolu 
kõikuv – kõik see kutsus 
virgutama meeli ja veetma 
koos sisukalt ja õpetlikult 
vaba aega. 2007. aastal toi-
mus eakate päev esmakord-
selt, kuid kuna osavõtjaid 
oli rohkesti, päev sisukas ja 
meelepärane, sai jätkatud 
ka sellel aastal.

12. veebruaril toimuski Viimsi 
Pensionäride Ühenduse eest-
vedamisel järjekordne eakate 
päev Viimsi Päevakeskuses.

Päeva alustas psühholoog 
Reet Pool loenguga „Stress, 
meie igapäevaelu kaaslane”. 
Saadi vajalikke näpunäited ja 

tõdeti, et tihti oleme ise suu-
resti süüdi halvas meeleolus 
ja tõredas olekus. Märgata tei-
si enda ümber, näha maailma 
heledates värvides, andestada, 

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus

vastuvõtt 2008/2009. õa järgmistele erialadele:

puutöö

pagaritöö

rahvuslik käsitöö

koduteenindus

sissejuhatus infotehnoloogiasse

arvutiteenindus


Kohanemiskursused
sotsiaalsete oskuste arendamiseks, õige erialavaliku tegemiseks

Lisaks pakume rehabilitatsiooniteenuseid Sinu õpi- ja tegevusvõime toetamiseks

Vaata : www.astangu.ee

Kontakt: Lenne Loide tel 659 4327

e-mail: lenne.loide@astangu.ee

Valla Seenioride Nõukoja toimkonnad ootavad vastuvõtule 
eakaid vallaelanikke alljärgnevalt:

6. märtsil kella 10–12 
tervishoiu- ja eakateabi toimkonna liige

13. märtsil kella 10–12 
majandus- ja finantstoimkonna liige

20. märtsil kella 10–12
sotsiaalabi toimkonna liige

27. märtsil kella 10–12 
teede- ja  transpordi toimkonna liige

Vajame teavet inimestest, kes on nõus hooldama kodudes 
abivajajaid peale vastava väljaõppe saamist.

teata endast telefonil 601 1660.

Seenioride Nõukoja eesistuja anne vahemäe sidevahendid on:
601 1660, 517 5422 ; anne.vahemae@mail.ee

Ootan Teie kõnesid.

Eakate päeval osalejad.

Psühholoog Reet Pool selgitas, kuidas ära tunda stressi.

olla reibas ka siis, kui tervis 
annab ohusignaale ja leida igas 
päevas killuke päikest – nii ai-
tad teisi ja ka iseennast.

Meeleolu tõusis haripunkti 
kui kokkutulnute ette astus Vol-
demar Kuslap. Polnud vaja min-
git sissejuhatust ega esineja tut-
vustust, vaid kontsert läks kohe 
hooga lahti. Toredad humoori-
kad lood pikast teatritööst, mu-
hedas ja meisterlikus esituses 
vaheldumisi lembelauludega 

jõudsid iga kuulajani. Esineja 
pakkus küll välja võimaluse pi-
dada väike vaheaeg, kuid selle 
peale kostus saalist hüüdeid, et 
ei, laulame ka vaheajal! Tubli 
tund heade tuntud meloodiate 
saatel möödus imekiiresti.

Väike kohvipaus ja publiku 
ette astus Viimsi spaa turun-
dusjuht Kaisa Mailend, kes 
pakkus uusi võimalusi ja taas-
tusravipakette eakatele. Kokku 
lepiti, et tutvustav loeng Viimsi 
spaa võimalustest aidata va-
nemas eas inimestel tervist 
turgutada, saada asjatundlikku 
informatsiooni ja spaa arstide 
nõuannet, võimalus teha läbi ka 
vesiaeroobika või saalivõimle-
mise praktiline tund – toimub 
juba märtsikuu alguses. Selle 
ürituse korraldab Viimsi spaa 
eakatele tasuta.

Taas astus publiku ette Reet 
Pool, kes pani koosolijad lii-
kuma istudes, näidates, et ka 
väikeses ruumis kasutades vaid 
tooli või taburetti, saab kogu 
keha liikuma panna nii, et kõik 
lihasgrupid saavad tubli koor-
muse.

Nägime, et kerge liikumi-
se ja graatsilise oleku saab 
säilitada ka veel siis, kui 
tantsupaaril on aastaid kokku 

134. Niisuguse aastate paga-
siga ja hea tantsuoskusega 
astusid publiku ette ka Kanal 
2 saates „Talendijaht” osale-
nud paar. Ette oli näidata nii 
standardtantsude kui ka ladi-
natantsude hea esitus. Meie-
ga kohtumiselt ruttas paar 
tantsutrenni.

Päev oli möödunud linnu-
lennul ja kaldus juba õhtusse. 
Koduteel tundus jalgki kerge-
malt  astumas, silmad särasid 
ja suu laulis tuttavat viisijuppi. 
Üks tore päev oli jõudmas lõ-
pule.

Viiu Nurmela

Peotantsupaar, kellel kahe peale kokku 134 eluaastat, 
innustas ka siinseid vanureid aktiivselt elama ja liikuma.

Voldemar Kuslap
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„Viska mulle midagi, 
härra!”
Kujutage ette linnatäit inimesi, 
käed üleval ootamas ja nügi-
mas, et püüda lihtsaid plasti-
kust helmeid, komme, mängu-
asju, pähkleid või mida iganes 
nende poole lendab, hõljub. 
Tänavad on täis karnevaliehtes 
paraadisõidukeid ning taevas 
on odavatest plastikehetest kir-
ju.

Karneval on Ameerikas 
Ühendriikides, Louisiana osa-
riigis lahutamatu osa! Olles 
olnud siin vahetusõpilane juba 
üle poole aasta, olen jõudnud 
olla osa sellest hullust rahva-
summast vähemalt neli korda. 
Ükskord jõulude ajal olin ise 
see, kes rahvale pärleid ja kom-
me loopis. See oli huvitav ko-
gemus, sest kui mul loobitavad 
asjad lõppesid, tegin proovi ka 
suvaliste karpide ja kilekottide-
ga ning rahvas püüdis ka neid 
rõõmuga.

Neile karnevaliparaadidele 
mineja peab valmis olema kõi-
geks. Taevast võivad sadada 
ülisuured mängukarud ja ka 
kivikõvad lendavad objektid 
– selle näiteks oli üks kõvaks 
läinud küpsis, mis lõi mu sõb-
rannal nina paigast ära!

Rääkides Louisianast ja kar-
nevalist, on mul päris kindlas-
ti vaja rääkida Mardi Gras’st 
ehk paksust teisipäevast. See 
on kõige kirjum ja pöörasem 
turistiatraktsioon kogu riigis, 
ja mitte ainult! Sest olgugi, et 
New Orleans on Mardi Gras’i 
poolest kuulus üle kogu riigi 
ja veelgi kaugemal, on Mardi 
Gras’i pidustused USA-s pä-
rit Mobilest, Alabamast. Seal 
ma suurima osa oma Mardi 
Gras’ist veetsingi. Mobilest, 
samamoodi New Orleansi stii-
lis ajaloolisest, kuid palju rahu-
likumast linnast, sain peaaegu 
prügikotitäie asju, mille Mardi 
Gras’i noosi all tagasi Louisia-
nasse tõin.

Selle aasta Mobile’i paksu 
teisipäeva pidustuste teemaks 
olid klounid. Sõbranna Am-
ber (ja ta muide juba teab, et 
ta nimi ei oleks Eestimaal eriti 
populaarne), sai seekord eriti 
emotsionaalse Mardi Gras’i 
osaliseks, sest kannatab klou-
nifoobia all.

Paks teisipäev on katoliik-
lik püha, kus 40 päeva enne 
lihavõtteid pidutsetakse kõ-
vasti mitu head nädalat, et 
teha järgnevad 40 kuiva päe-
va tasa. Mardi Gras’i staarid 
on Krewe´de liikmed. Krew´d 
on vanad, raskesti ligipääse-
tavad klubid, kus iga aastaselt 
kroonitakse oma kuningad ja 
kuningannad. Lisage oma se-
gasesse rahvasummapilti veel 
kirjud liikuvad alused halve-
mat ja paremat nänni loopivate 
maskeeritud sõitjatega. Kus-
kil vahepeal võib veel silma 
hakata mõni kuulus inimene 
või punt ergutustüdrukuid, 

tantsijaid ja orkestriliikmeid. 
Olenevalt üritusest on vahel 
näha ka dragqueene ja muid 
poolpaljaid esinejaid, just eriti 
Mardi Gras’i ajal võib kõike 
ette tulla.

Mardi Gras’ile on omane 
palju sümboolset, võtame näi-
teks kuningakoogid. Kuldse, 
lilla ja rohelisetriibulised, suu-
rima karnevali ametlikes värvi-
des kringlid on saadaval vaid 
Mardi Gras’i ajal. Iga koogi 

Paksust teisipäevast ja 
vahetusõpilasendusest

Alates 1. aprillist sulgeb Hansapank 
Viimsi kontori

Alates 1. aprillist sulgeb Hansapank Viimsi 
kontori aadressil Kaluri tee 5.

Edaspidi saab pangatehinguid teha Hansapanga 
pangaautomaatides, Interneti-pangas, samuti 
püsi- ja otsekorraldusega. Nii praegused kui 
ka tulevased kliendid on oodatud lähimatesse 
kontoritesse Pirital (Regati pst 1), avatud E–R 
9–17 ning Mustakivis (Mahtra 27), avatud E–R 
10–18 ja L 10–15.

Juunis aga avab Hansapank uue avara kontori 
Pirita Selveris, aadressil Rummu tee 2.

Küsimuste korral annavad nõu nii lähima kontori 
klienditeenindajad kui ka Hansapanga klienditugi 
ööpäevaringselt telefonil 631 0310.

sees on väike beebinukk, beebi 
leidja on traditsiooniliselt ku-
ningas ja/või ostab uue koogi. 
Kui ma ükskord selle beebi 
leidsin, siis ei juhtunud midagi 
erilist, sooviti vaid õnne ja söö-
di edasi.

Lousianalased armastavad 
üleüldse palju süüa. Ma ei tea, 
kas see üllatab palju, kui ma 
ütlen, et olen Ameerikas ja ini-
mesed armastavad palju süüa, 
eks. Aga siiski on siin kogu 

Regina sõbrannaga.

rämpsu kõrval paralleelselt 
ka väga põnev toidukultuur. 
Kaua aega tagasi siia kolinud 
prantslased on pannud aluse 
kohalikule lihtsale ja vürtsikale 
Cajun’i köögile. Kel huvi, võib 
Internetist kindlasti palju ter-
vislikku ja põnevat leida Cajun 
Cuisine’i alt.

Louisiana inimesed, ilm ja 
kultuur on kõik kokku segaselt 
magus ja vürtsikas. Näiteks 
eile hommikul pidasin silma 

peal tornaado-ohus ilmal ja 
kuulasin äikesebassi. Selle va-
hepeal on aga veebruari keskel 
kuuma päikest ja sandaaliilma 
segamini jäätuva hingeõhu ja 
rahega.

Tornaadod muidu pole siin 
kõige hullemad, orkaanid aga 

tunnevad end siin nagu kodus. 
Viimaste hooaeg on õnneks 
ammu juba läbi. Aga karneva-
lihooaeg kestab ikka edasi.

Regina Ohak
Baton Rouge, Louisiana

Karnevalimelu.
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Viimsi Noortekeskus korraldab laste 
piraaditeemalise puhkelaagri „Põnev piraadielu”

(sobib nii tüdrukutele kui ka poistele)

15.–20. juunil Venevere puhkekülas 7–9aastastele Viimsi lastele ja noortele

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas Viljandimaal männimetsas. 
Ööbimine on 5kohalistes kämpingutes. Toitlustamine toimub vastavalt kõikidele nõuetele. 

Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Lastega tegelevad neli laagrikasvataja litsentsiga kas-
vatajat. Transport laagrisse ja tagasi on garanteeritud.

Laagri tegevused on seotud põneva piraadieluga, kus tuleb olla nii tark kui ka osav ning 
koos kaaslastega osata teha meeskonnatööd:

• sportlikud tegevused
• matk

• käsitöö ja meisterdamine
• erinevad arendavad ja meeskonnamängud

• kanuusõit
• ujumine jne

Laagris osalemiseks ei pea lapsel olema tõsine piraadihuvi.

Osavõtumaks: 1500 krooni

Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine 7. aprillist 30. maini.
Tel 606 6826 või 5343 1166 (E–R 14–20)

e-post: viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi Noortekeskus korraldab laste detektiiviteemalise puhkelaagri 
„Otsi ja avasta” (sobib nii tüdrukutele kui ka poistele)

10.–15. augustil Venevere puhkekülas

10–12aastastele Viimsi lastele ja noortele

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas kohas Viljandimaal männimetsas. 
Ööbimine on 5kohalistes kämpingutes. Toitlustamine toimub vastavalt kõikidele nõuetele. 

Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Lastega tegelevad neli laagrikasvataja litsentsiga kas-
vatajat. Transport laagrisse ja tagasi on garanteeritud.

Laagri tegevused on seotud detektiivide ehk otsimise, märkamise, 
avastamise ja loogilise järeldamisega:

• erinevad sportlikud tegevused
• matk

• käsitöö ja meisterdamine
• erinevad arendavad ja meeskonnamängud

• kanuusõit
• ujumine jne

Laagris osalemiseks ei pea lapsel olema tõsine detektiivi- ja spioonihuvi.
Osavõtumaks 1500 krooni.

Kohtade arv on piiratud.
Registreerimine 7. aprillist 6. juunini tel: 606 6826 või 5343 1166 (E–R 14–20. Alates 2. 

juunist E–R 12–17)

e-post: viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi Noortekeskus korraldab laste linnalaagri 
„Mängi ja meisterda”

9.–13. juunil Viimsis

7–9aastastele Viimsi lastele ja noortele
Laager toimub peamiselt Viimsi Noortekeskuses ja selle lähiümbruses. Toimuvad välja-

sõidud ja ekskursioonid. Lastele iga päev soe lõuna. Tegevused toimuvad kella 10–17.
Tegevused laagris:
• käsitöö ja kunst

• seiklus-, meeskonna- ja arendavad mängud
• ekskursioonid jne

Osavõtumaks 350 krooni.
Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine 7. aprillist 2. juunini tel: 606 6826 või 5343 1166 (E–R 14–20)

e-post: viimsink@huvikeskus.ee

Viimsi Noortekeskus korraldab laste 
linnalaagri „Mängi ja meisterda”

18.–22. augustil Viimsis

10–12aastastele Viimsi lastele ja noortele

Laager toimub peamiselt Viimsi Noortekeskuses ja selle 
 lähiümbruses. Toimuvad väljasõidud ja ekskursioonid. 

Lastele iga päev soe lõuna. Tegevused toimuvad kell 10–17.

Tegevused laagris:
• käsitöö ja kunst

• seiklus-, meeskonna- ja arendavad mängud
• ekskursioonid jne

Osavõtumaks 350 krooni.

Kohtade arv on piiratud.

Registreerimine
7. aprillist 13. juunini tel: 606 6826 või 5343 1166 (E–R 14–20)

e-post: viimsink@huvikeskus.ee

Eesti Meetootjate Ühendus 
korraldab 8. ja 9. märtsil, 
mõlemal päeval kell 10–17 
Tallinnas Lillepaviljonis Piri-
ta tee 26 kogupere ürituse 
„Mesimagus naistepäev”.

Ürituse eesmärk on
• propageerida puhast eesti-

maist mett, meie mee ja me-
sindussaaduste kõrget toite-
väärtust, häid tervendavaid 
ja hügieenilisi omadusi;

• õpetada tarbijaid eristama 
kvaliteetset kodumaist mett 
ebakvaliteetsest;

• tutvustada tarbijaile kodu-
maise mee tootjaid ja luua 
mõlemale poolele kasulikke 
vastastikuseid kontakte.

Kohapeal saab degusteerida 
erinevaid meeliike ja teavet 
nende omaduste kohta. Mesi-
nikud tutvustavad ja müüvad 
turuhinnaga suures valikus 
Eesti mett, mesindussaadusi 
nagu taruvaik, õietolm jt, ter-
vistavaid ja kosutavaid mee- 
segusid. Müüakse mesindus-
kosmeetikat, ravimtaimi, sa-
muti teisi loodustooteid ja nen-
dest valmistatud preparaate.

Kuna üritus toimub 8. ja 9. 
märtsil, siis on palju huvitavat 
ja kasulikku pakkuda just nais-
tele, kes saavad teadmisi mee 
kasutamisest koos ravimtai-
medega kosmeetikas, naha ja 
jalgade hoolduses, meetoitude 
valmistamisest ja kasulikku-
sest, mesindussaaduste kasuta-
misest maiustustes.

Kingitusteks võib valida 
lilli, ehteid, laias valikus käsi-
tööd, kosmeetikat, loodusakva-
relle, suures valikus mesindus-
saadustega valmistatud maius-
tusi, samuti naisi huvitavat 
kirjandust.

Lapsed saavad joonistada ja 
värvida mesimumme, neid lõ-
bustab kloun Aksel.

Eesti mee päevad „Mesimagus 
naistepäev” Lillepaviljonis

Kohvikus pakutakse mee-
sööke ja -jooke, taustaks muu-
sika.

Kohal on mesindussaadus-
tega ravi konsultant dr Ilmar 
Särg, Tartu Ülikooli Kliiniku-
mi arst-õppejõud.

Piletid on odavad:

• täiskasvanutele 25 krooni
• pensionäridele ja õpilastele 

15 krooni
• perepilet 50 krooni

Loengud, konsultatsioonid ja 
üritused on tasuta.

Täiendavat 
informatsiooni saab:

www.eestimesi.ee
sirka arro, 

EMÜ juhatuse liige
5566 2649
609 1664

Mõlemal 
päeval on kavas:
• Kl 11 Mee ja parafiiniga jal-

gade hooldusega organismi 

puhastus. – Siiri Leinatam-
me Ilusalong.

• Kl 12 Mesi tervislikus toi-
dus. – Ene Lill, Terviseklubi 
Harmoonikum perenaine. 
Degusteerimine.

 (Loeng vene keeles, enne ja 
pärast loengut samal teemal 
eestikeelsed konsultatsioo-
nid).

• Kl 13 Mee ja ravimtaime-
de tervendav mõju nahale. 
– Tiiu Väinsaar, Trummi 
talu perenaine, ravimtaime-
de kasvataja.

• Kl 14 Mesi kosmeetikas. 
– Kaia Roos, Terviseklubi 
Harmoonikum kosmeetik. 
(Loeng vene keeles, enne ja 
pärast loengut samal teemal 
eestikeelsed konsultatsioo-
nid).

• Kl 15 Meetoitude tutvustus 
ja degusteerimine. – Hinge 
Laur, kokk, Eesti Meeraa-
matu meetoitude retseptide 
koostaja.

Eelmise aasta Meepäevad. 

AASTA NAiNE 2007
viimsi ettevõtlike daamide assotsiatsioon (veda) kutsub valima viimsi aasta naist 2007.

NOMiNENT TiiTlilE ViiMSi AASTA NAiNE 2007:

•  on Eesti vabariigi kodanik
•  on ema või juba ka vanaema

•  on tubli oma valitud elukutses
•  on ühiskondlikult aktiivne

•  on Viimsi vallaga seotud (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse kaudu)
•  on nõus kandideerima sellele tiitlile

Viimsi aasta naine 2007 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui ka väljaspool. Tema 
oskust toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust väljas 
tasub tunnustada.

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud, 
seltsid, organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.

Pidulik Viimsi aasta naise väljakuulutamine toimub aprilli viimasel nädalal.

Viimsi aasta naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid koos nominendi 
aadressiga palume saata kuni 11. aprillini.

Märgusõna „Aasta naine”
VEDA
Kaluri tee 5
Haabneeme
Viimsi vald

e-post: veda@veda.ee
tel: 515 5969
leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus



1� �9. veebruar �008

ViiMsi VAllA sÜNNid sEisUgA �1.01.�008

	Kristi Lauril sündis 
9. jaanuaril poeg 
Mikko Marten

	Kristiina Kruusil ja 
Marek Maidel sündis 
16. jaanuaril tütar 
Marii

	Siret ja Margus 
Remmakul sündis 
22. jaanuaril tütar 
Sireli Maris

	Annely Palustel ja Al-
lan Grembergil sündis 
23. jaanuaril poeg 
Georg Andreas

	Kerti Plaksol ja Gun-
nar Tammel sündis 
24. jaanuaril tütar 
Krisete-Elisabet

	Kelli Maaril ja Janek 
Saareoksal sündis 
27. jaanuaril poeg 

Kaur

	Triin Põdral ja Kristo 
Pikkal sündis 30. jaa-
nuaril poeg Kristofer

	Virve ja Andrus Kalve-
til sündis 31. jaanuaril 
tütar Silvia

	Silja Varikul ja Ardo 
Jõgeval sündis 
9. veebruaril poeg 
 Martin

	Heidi Linnul ja Madis 
Nurmsalul sündis 
14. veebruaril tütar 
Emma Liisa

	Age Rajal ja Sergo 
Salul sündis 15. veeb-
ruaril poeg Ramon

	Mari Vaarikal ja 
Mati Vartil sündis 
16. veebruaril tütar 

Tere tulemast!

Viimsi valla kultuurikalender
�9.0�.–��.0�.

jaanuarist detsembrini 2008
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 29. veebruarini
Õpilaste käsitöö- ja kunstinäitus
Prangli Rahvamajas

kuni 29. veebruarini
Raamatunäitus – Eesti Vabariik 90. 
Eesti ajaloo raamatud
Prangli Raamatukogus

kuni 31. märtsini
Rein Mägari akvarellinäitus
Avatud: N–L 12–17
Viimsi Koduloomuuseumis

1. märts kell 11
Viimsi Kultuuriloo Seltsi 
kodulooringi kokkusaamine
Teema: Merendusest. Sulev 
Roosmaa
Viimsi Koduloomuuseumis

1. märts
Viimsilaste tervisetund suuskadel
Osalemine V presidendi 
suusamatkal
Väljasõit kell 9 Viimsi haigla eest
Eelregistreerimine: Tiia Tamm, tel 
609 0980, tiia@viimsivald.ee
Aegviidus

1. märts kell 12
Viimsi 9. karikavõistlused 
ergomeetrisõudmises
Viimsi spordihallis

1. märts kell 11
Loode-Eesti muusikakoolide 
kitarriõpilaste piirkondlik konkurss
Viimsi muusikakoolis

1. märts kell 18
Kirikukontsert – esineb Nargen 
Opera koor
Pilet 100/50 (pensionärid, 
õpilased)
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. märts kell 11
Jumalateenistus. Jutlus Raido Oras
Töötab lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

2. märts kell 13
Armulauaga jumalateenistus.
Vaimulik Jaan Tammsalu ja 
teoloogiatudeng Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. märts kell 14.30
Leeritund: Kümnest seadusest 
kõneleb Jaan Tammsalu
Registr. tel 5648 1700 või 
jaan.tammsalu@eelk.ee
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

2. märts kell 16
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Rohuneeme kabelis

2. märts kell 14.30
Jumalateenistus. Koguduse õpetaja 
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

6. märts kell 16 
Filmiõhtu – lastefilm (suurel 
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu – noortefilm (suurel 
ekraanil)
Randvere Noortekeskuses

9. märts kell 11
Jumalateenistus. Jutlus Raido Oras
Töötab lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

9. märts kell 13
Armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Eve Kruus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. märts kell 14.30
Jumalateenistus. Koguduse õpetaja 
Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

10.–17. märts
Raamatunäitus – Eesti Vabariigi 
juubeliaasta
Mõeldes emakeelele
Viimsi Raamatukogus

11. märts kell 14.15–15.00
Kontsert Latin School of Chicago 
7.–9. klassidele
kell 15.10–15.55
Kontsert Latin School of Chicago 
10.–12. klassidele
Viimsi Keskkoolis

13. märts kell 14
Külas Päevakeskused
Viimsi Päevakeskuse ja 
külalispäevakeskuste kontsert
Töötab kohvik
Viimsi Päevakeskuse saalis

13. märts kell 16
Filmiõhtu – lastefilm (suurel 
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu – noortefilm (suurel 
ekraanil)
Randvere Noortekeskuses

14. märts
Emakeelepäeva tähistamine. III 
õppeveerandi lõpuaktus
Püünsi Põhikoolis

14. märts kell 18–21
Koolivaheaeg Viimsi 
Noortekeskuses
Lastedisko sissepääs 5 krooni
Lastele vanuses 7–13 aastat
Viimsi Noortekeskuses

16. märts kell 13
Palmipuudepüha armulauaga 
jumalateenistus
Vaimulikud Jaan Tammsalu ja 
Andrus Norak
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. märts kell 14.30
Leeritund: Kümnest seadusest 
– inimene ja ligimene
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

16. märts kell 14.30
Palmipuudepüha jumalateenistus. 
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

17. märtsist 14. aprillini
Raamatunäitus – Eesti Vabariigi 
juubeliaasta
Mõeldes kultuurile
Viimsi Raamatukogus

17. märts kell 17
Koolivaheaeg Viimsi 
Noortekeskuses
Kogu päeva Õnneloos. Õnn 
naeratab just Sulle!
Lauatennise turniir, kohtunikuks 
Veiko Lints!
Eelregistreerimine tel 606 6826, 
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

18. märts kell 14
Koolivaheaeg Viimsi 
Noortekeskuses
Jäneste jooks ehk aarete jaht 
munapühade moodi
kell 17
Lauajalgpalli turniir
Eelregistreerimine tel 606 6826, 
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

19. märts kell 14
Koolivaheaeg Viimsi 
Noortekeskuses
Uisutamine/kogunemine 
Noortekeskuses
Toimub kas Pirita vabaõhu liuväljal 
või Jeti Jäähallis
Osavõtutasu 25 krooni
Eelregistreerimine tel 606 6826, 
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

19. märts kell 14
Kevadpühade tähistamine 
eakatele
Rahvatraditsioonid
Viimsi Päevakeskuse saalis

20. märts
Koolivaheaeg Viimsi 
Noortekeskuses
Munadepühad. Kaunistame mune 
ja teeme pühadeteemalisi asju
Eelregistreerimine tel 606 6826, 
viimsink@huvikeskus.ee
Viimsi Noortekeskuses

20. märts kell 16 
Filmiõhtu – lastefilm (suurel 
ekraanil)
kell 18
Filmiõhtu – noortefilm (suurel 
ekraanil)
Randvere Noortekeskuses

21. märts kell 13
Suure Reede liturgiline 
armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. märts kell 14.30
Suure reede jumalateenistus 
armulauaga
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

23. märts kell 11
Jumalateenistus. Jutlus Raido Oras
Töötab lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

23. märts kell 13
I ülestõusmispüha liturgiline 
armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. märts kell 14.30
I ülestõusmispüha jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

23. märts kell 9.30
Viimsi valla meistrivõistlused 
lauatennises
Viimsi spordihallis

Info:
Marje Plaan, Viimsi valla 
kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866, e-post: 
marje@viimsivv.ee
www.viimsivald.ee

näitus loeng seminar kontsert teatrietendus kirikud noorteüritused eakate üritused sport

NäITUS LOENG SEMINAR KONTSERT TEATRIETENDUS KIRIKUD NOORTEÜRITUSED EAKATE ÜRITUSED SPORT

Kutsu
vanemad
pealinna

puhkama!

Vaata lisa: www.topspa.ee

puhkama!puhkama!

Vaata lisa: www.topspa.ee

Pakume

ravipaketti

50%
soodsamalt!

Kellel on tasuta ära 
anda lapsevoodi 

8aastasele ja poiste 
riideid 2aastasele ja 

8aastasele?

Palun teatada 
sotsiaalametile.

Ette tänades!
Tel 606 6825

kutsub Tallinna ja Harjumaa kodanikeühendusi

raHasTusvõimalusTe 
Teabepäevale

Räägime teemadel:

toetused mTÜde projektidele, mis arendavad kohalikku elu (sh 
Tallinnas ja teistes linnades) ja kaasavad inimesi ehk kohaliku 
omaalgatuse programmi võimalused (Kaja Kaur, ettevõtluse 

arendamise sihtasutus)

toetused ühenduste tugevdamiseks ja nende võimekuse 
tõstmiseks ehk võimalused vabaühenduste fondist (maris 

Jõgeva ja astra sauga, avatud eesti Fond).

lisaks on võimalik kuulata viljar veebeli ettekannet teemal „euroopa 
liidu laienemise mõju tööjõuliikumisele ja sisserändele”.

Toimumisaeg:

11. märts kell 11–15

Toimumiskoht:

Tallinna puuetega inimeste Koda (endla 59, Tallinn)

Teabepäev on osalejatele tasuta.

registreerumine kuni 7. märtsini e-posti teel juta@hedc.ee, 
telefonil 656 6522 või kodulehel www.hedc.ee
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spordiüritustest tulemas
29. veebruar – 2. märts

Eesti valdade XVI talimängud

fi naalvõistlused: korvpall, lauamängud, suusatamine Põl-
vas ja Mammastes

Korraldaja: Eesti Spordiliit Jõud

1. märts

Viimsilaste tervisetund Aegviidus ja Jänedal.

Presidendi 5. suusamatk

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

Väljasõit kl 9 Viimsi haigla juurest

Info: Tiia Tamm, 5196 5243

1. märts kell 12

Viimsi 9. karikavõistlused ergomeetrisõudmises

Viimsi Spordihallis

Korraldaja: Spordiselts Marathon

Info: Rein Raspel, 5646 1195

3.–9. märts

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused võrkpallis

7.–9. kl tüdrukud

Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

7. märts kell 10

Harjumaa omavalitsustöötajate talispordipäev Orul

Korraldajad: Kose vallavalitsus ja Harjumaa Spordiliit

10.–14. märts

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused osavaim 
korvpallur

kuni 5. kl tüdrukud ja poisid ja 6.–7. kl tüdrukud

Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

15. märts kell 10

Harjumaa meistrivõistlused lauatennises

Tallinnas Kristiine Spordihallis

Korraldaja: Harjumaa Spordiliit

23. märts kell 9.30

Viimsi valla meistrivõistlused lauatennises

Viimsi Spordihallis

Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

Sport
Harjumaa noorte meistrivõist-
lused saalijalgpallis D-vanu-
seklassi poistele peeti 9. veeb-
ruaril Kehra spordihoones. 
Kokkutulnud kuuest võistkon-
nast saavutas kõige rohkem 
punkte kaks võistkonda – FC 
Joker Raasiku vallast ja Viim-
si Noorte Jalgpalliklubi. Mää-
ravaks sai omavaheline mäng, 
mille võitis FC Joker 1:0 ning 
sellega olid kirkamat värvi 
medalid jagatud. Kolmandale 
kohale tuli Laagri Kool. Meie 
poiste võistkonnas mängisid 
Kaspar Nõu, Andri Kaljumäe, 
Karl Matias, Arlo Talmar, Re-
nat Sander, Cristofer Kuusma, 
Karl Anton Sõerde ja Karl 
Kane treener Aleks Taurafeldti 
juhendamisel.

Toreda debüüdi Harjumaa 
koolidevahelistel meistrivõist-
lustel võrkpallis tegid 4.–6. kl 
arvestuses mänginud Püünsi 
Põhikooli poisid. 14. veebruaril 
Kalev Kiili Spordihalli kogune-

nud 16 kooli võistkonna hulgas 
saadi tubli 4. koht. Võistkond 
– Ats Klemmer, Hendrik Müü-
risepp, Sten-Kristjan Nurk, 
Kaspar Nõu ja Carl Säinas on 
treener Signe Teesalu õpetust 
saanud vähem kui pool aastat. 
Esikolmiku kohad kuulusid 
Kallavere Keskkooli, Oru Põ-
hikooli ja Keila Gümnaasiumi 
eakaaslastele.

Samavanuste tütarlaste 
võistlused peeti 19. veebrua-
ril Arukülas, osales 14 kooli. 
Püünsi kooli tüdrukud Lau-
ra Pärtin, Elisabeth Mardis-
oo, Maarja Karoliina Uritam, 
Kaisa-Kristi Kruuspak, Anelle 
Tamm ja Kristin Nugis, kel 
oma kooli poistega võrdne 
treeningupagas, nad said 9. 
koha. Võitjaks tuli Alavere Põ-
hikool, Turba Gümnaasiumi ja 
Kuusalu Keskkooli ees.

Tiia Tamm
Viimsi valla spordikoordinaator Viimsi Noorte Jalgpalliklubi koos treener Aleks Taurafeldtiga.

24. veebruaril Eesti vabariigi 
90. juubelipäeval jätkus Kei-
las iga-aastane traditsioo-
niline poiste jalgpalliturniir, 
sedakorda 1999. aastal sün-
dinud poistele.

Väga tublilt mängisid Mar-
tin Reimi Jalgpallikooli poi-
sid, tuues koolile oma esimese 
turniirivõidu. Poisid lähtusid 
põhimõttest: kui algul ei saa 
vedama, siis hiljem ei saa pida-
ma. Nii alustatigi turniiri ülina-
pi kaotusega 0-1 FC Kotkale. 
Edasi ei antud enam armu kel-
lelegi. Oma alagrupis saavutati 
esikoht võitudega 7-2 Maardu 
II ja 1-0 FC Pirita üle. Veerand-

Jalgpallikooli esimene turniirivõit

VÕISTLUSKLASSID

INFO:TOETAJAD:

POISID (sündinud 199 või hiljem)
POISID (sündinud 19 -19 )
NOORMEHED (sündinud 198 -19 )
MEHED kuni 75 kg

üle 75 kg
VETERANID (sündinud 196 ja varem)
NAISED
2-LIIKMELISED võistkonnad

3
91 92

9 90

8

• stardimaks õpilastele 20 kr.
täiskasvanutele 50 kr.

Tel. 609 6310
GSM 5646 1195

Korraldaja

Spordiselts Marathon

Viimsi

Vallavalitsus

1 märtsil 8. 200 .a. kell 12.00

DISTANTS
500 m

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
500 m
500 m

11.00-11.45 registreerimine
12.00-13.00 eelsõidud
13.15-13.30 finaalsõidud

IX Viimsi lahtised karikavõistlused
sõudeergomeetril
Viimsi Spordihallis

fi naalis alistati FC Maardu I 
1-0, poolfi naalis FC Märjamaa 
6-0 ja fi naalis FC Legion 1-0. 
Seega saadi kokku 5 võitu ja 
1 kaotus väravatevahega 16-3. 
Meeskond mängis koosseisus: 
Ingmar Paplavskis, Mark Mägi, 
Siim Troost, Sten Erik Säde, 
Uku Õunapuu, Hannes Värs, 
Karl Maide, Robert Vahe, Mar-
tin Siitam, Paul Siht ja Markus 
Meresma. Tasuks esikoha kari-
kas ja medalid. Meeskonna suu-
rim väravakütt oli Mark Mägi 9 
tabamusega. Treener Ivo Leht-
mets hindas kõigi poiste panust 
ja eriti kaptenina tegutsenud 
Siim Troosti.

VT

laupäeval, 29. märtsil
algusega kell 12
Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1

ViiMSi lAUlUlAPS 2008
• Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad lapsed (vaata 

tingimusi reglemendist www.huvikeskus.ee)
• Publikul võimalus valida oma lemmik igas vanuserüh-

mas. Selleks on vaja lunastada 5kroonine hääleta-
miskupong.

• Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama laulu-
võistlusele „Harjumaa laululaps 2008”

tule sõbrale pöialt hoidma!
lauljate registreerimine toimub kuni 21. märtsini!
Reglemendi ja ankeedi leiate www.huvikeskus.ee

MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1, 74001 Viimsi vald, Harjumaa
Tel 606 6838
ita-Riina Pedanik 510 3458
Kalle Erm 505 9043
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
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KUUlUTUsEd

	Ehitus- ja remondi-
tööd, siseviimistlus. 
Kerghaagiste rent. Tel 
5664 6709.

	Pakume tööd puhastus-
teenindajale Miiduranna 
Sadama territooriumil. 
Kontoriruumid, 5 kor-
da nädalas, alates kel-
la 14. Info: 646 3360, 
529 6360.

	Vaheta oma maja ilusa 
korteri vastu Nõmme 
parkmetsa ääres. Tel 
5660 9970.

	Otsime pikaks ajaks 
hoidjatädi oma 1,9 a 
tütrele Haabneemes. Tel 
513 1027. Kiire!

	Otsime toredat koge-
mustega lapsehoidjat 
aasta 10kuusele tüdru-
kule paar korda nädalas 

Lubja külas, Viimsis. 
Margit, tel 508 7069.

	Väike Mähe lasteaed va-
jab oma sõbralikku perre 
osalise tööajaga õpetaja 
abi. Info: Maia Metsla 
565 1244.

	Annan üürile 2toalise 
korteri Viimsis erama-
jas (II k, keskküte, soe 
vesi, möbleeritud). Hind 
4000 krooni kuus. Tel 
5397 3264.

	Müün kitsepiima ja kit-
sepiima tooteid. Ka kit-
se ternespiima. Hind 
35 kr/l. Tel 5397 3264.

	Teeme muruniitmist, 
puuderaiet, okste- ja võ-
salõikust ning teisi hal-
jastuse-hooldusega seo-
tud töid. Tel 5563 7666.

	Annan klaveritunde. Tel 
5569 1909.

	Müüa maapealne garaa-
žiboks, elekter sees, ra-
huldavas seisus, aadres-
siga Viimsi vald, Katla-
maja tee 2-17. Helista, 
küsi lisa ja tee oma pak-
kumine. Tel 521 8304, 
Marko.

	Puhastusfirma pakub 
koristajale Haabnee-
mes. Töö õhtuti. Tel 
509 0521.

ilusalong
juuksuri teenused 

maniküür (küüneravi, geel- ja 
kangasküüned, parafiinhooldus)

pediküür

kosmeetik ( näohooldused, 
kehahooldused, depilatsioon) 

lämmastikravi (vistrikuline nahk, 
konnasilmad, soolatüükad)

kõrvaaugud

Ootame teid ilusalongis Kaluri tee 5

T–l 9–19      Tel 621 2275

Kaunimad Aiad OÜ

teostab

viljapuude 

okste lõikust ja 

raietöid 

Registreerimine ja info 

tel 515 3741 või 5162292

Aiandusfirma OÜ Selteret

võtab tööle

lao- ja taime-
platsi töötaja,
kelle ülesandeks on kaupade 
paigutamine, laadimine, kom-
plekteerimine, kätteandmine, 
autoga kohalevedu. 

Muuli tee 8 OÜ Selteret, 
Viimsi tel 601 1727

maris@selteret.ee

OÜ VISARI 
METALLITÖÖD
Metalluksed, klaasmetalluksed

Rõdupiirded, trellid  
Metallaiad, -väravad 
Trepid, keerdtrepid

Saunaahjud, veeboilerid
Suitsuahjud, grillid

Sepatööd

Tel/fax: 6706917  
GSM: 5014504

e-mail: visarimetall@hot.ee
www.visarimetall.ee
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Tule veeda lõbus sünnipäev või 
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!

Pakume mitmeid pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

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

www.bowlingclub.ee

teostame  sõidu- ja PaKiautode 
Kere- NiNG värvitÖid. avariijärGNe 
remoNt Ka KiNdlustusseltsidele

E-R  9.00 – 18.00
AMPRi TEE 9/1, ViiMSi VAlD, TEl. 55530501

info@sambora.ee, www.sambora.ee

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. 

Elekter

projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika

projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd

arvutite müük, hooldus ja remont

Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941, 
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

- liiv
- killustik
- muld
- prügi 15t konteineriga

 - ekskavaatoriga kaeve- 
ja planeerimistööd

- välistrasside ehitus
- lammutustööd

TRANSPoRT 
15t MuLTILIfT 
KALLuRIgA

  Eritellimus mööbel
 Köögid, garderoobid, esiku- ja 
 vannitoa mööbel, büroomööbel

 Küsi infot:  56 610 792
  56 290 229; Tel: 633 3215 
 Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

 Üldehitus- ja remontööd
 korteritele ja eramutele
 elektri- ja santehnilised tööd

 Küsi infot:  56 630 915
 Tel: 633 3215,  Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

  Eritellimus mööbel
 Köögid, garderoobid, esiku- ja 
 vannitoa mööbel, büroomööbel

 Küsi infot:  56 610 792
  56 290 229; Tel: 633 3215 
 Faks: 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

 Üldehitus- ja remontööd
 korteritele ja eramutele
 elektri- ja santehnilised tööd

 Küsi infot:  56 630 915
 Tel: 633 3215,  Faks 633 3275
info@uukren.ee
www.uukren.ee

Teetuba

Päeva SPA

Mahetoit ja küpsetised                 
kohapeal ja kaasa                 

Peolauad ja ruumide rent

Pargi tee 8, Viimsi
infotelefon 601 1717

Avatud E-L 11-21

www.harmoonikum.ee

Mõnusad massaažid 
Looduspuhtad iluteenused ja     

SPA hoolitsused

aed & värav
Tänava- ja äärekivide paigaldus.
piirdeaedade, väravate valmistamine ja paigaldamine.

pakume koostöös Hansa liisinguga järelmaksu võimalust!
Hinnad talviselt soodsad. Küsi pakkumist!
Kesk-sõjamäe 24, 11415 Tallinn
tel 5645 1554, 605 8578, e-post aed.varav@mail.ee
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Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Tule ja veendu selles ise!

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

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

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

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

rihmade ja pingutuslaagrite vahetus

klaasipuhastusharjade vahetus

akude kontroll, hooldus ja vahetus

jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont

sildade kontroll, reguleerimine ja remont

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

vedrude kontroll ja vahetamine

jõuülekande kontroll ja vahetamine

rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus

katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

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

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

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

Sünnitusabi
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liuguksed
liugustega kapid
Garderoobid
Projektist paigalduseni

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

LU ENM
HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072
www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

Uudis!
Hammaste
laservalgendus


