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Näitetrupp “Komos” tõi
Harjumaa harrastustruppide
festivalilt koju grand prix’
lavastusega “Annie”. Loe
lk 5

Aasta Tegija
Harjumaa otsib kandidaate Aasta Tegijad 2011 tunnustamiseks!

Pärnamäe küla Kesk-Kaare tee 11. Tunnustus ajaloolise järjepidevuse eest kauni kodu loomisel. Foto Toomas Kirotar.

Kaunis kodu muutunud ajas
Lõppenud on tänavune kauni
kodu konkurss. 3. novembril
kuulutati pidulikult välja
konkursi tänavused võitjad.

Aastate eest, kui Viimsis alustati
Lennart Meri eestvedamisel kodukaunistamise liikumisega, sätestati muu hulgas ka reglement,
millele peab vastama kaunis kodu.
Reglemendi põhjal sai tekitada
tabeli, kus oli võimalik ristikestega märgistada elemente, mis vaadeldavas kinnistus olid olemas.
Prügikast on – linnuke kirja, lipuvarras on – sama. Haljastus ja
kõrghaljastus on – linnuke, õunapuud on – linnuke, jne jne.
Ajaga on need tabelid kitsaks
jäänud. Komisjon on lähenenud
valla kaunitele kodudel loominguliselt. Igal aastal on tekkinud
uue valdkonna nominente. Siin
võib tuua välja mõned: vanast talust ilusaks koduks, arhitektuuri
ja looduse harmoonia, liigirohke
aed. Samas on hindajate töö olnud
kvaliteetne, sest paljudel kordadel
on just Viimsi nominent tunnistatud Harjumaa või kogu Eesti kaunimaks koduks.

Hindamise kriteeriumid

Võiksime öelda, et see on kauni
kodu hindamiskomisjoni ostsuste
langetamise reglement.
Esmalt huvitab meid üldine
heakord (see algab juba kinnistust

kaugemalt). Samuti analüüsime
elamu ja kujundatud kinnistu koosmõju. On imelisi maju, kus aed, samuti kaunilt kujundatud, aga hoonega kuidagi kokku ei sobi.
Hindame aiakujundusi, mis
toovad välja maja arhitektuurse
kauniduse ning annavad sellega
lisaväärtuse. Iseenesestmõistetav
on kaunis kodus oskuslikult varjatud jäätmekäitlus ning õigel kohal
lipumast. Mis puutub ilutaimedesse, puudesse ja lilledesse, siis see
on kodukujundajate maitse asi.
Kodud on ka kortermajad. Oleme nendelegi auhindu jaganud ilu
toomise eest betooni vahele. Tänavu oleme otsinud kortermajade kauneid rõdusid, sest seegi on
paik, kus suvine lillerohkus võiks
majadele isikupära lisada. Midagi
pole võimatut, mõni korteriomanik oskab oma 3 m2 rõdupinnal
kaunima kompositsiooni luua kui
teine 3 ha peal.
Peale kodude on ka ettevõtted, kes annavad meie ümbrusele
tooni. Oleme neidki ära märkinud.
Nad on tublid, sest tootmine toob
raha sisse, kaunistamine viib aga
välja. Ometi sõltub ilusast ümbrusest töötajate töötahe ning klientide rahulolu. Pikas perspektiivis on
seegi investeering ettevõtte edukamaks muutmisesse.
Sooviksime jõuda ühel aastal
ka selleni, et saaksime ära märkida
ühe piirkonna kui terviklikult kauni

kodukandi. Lõppeesmärk on leida
(peale Kelvingi küla) terviklikult
ilus küla, mille saaks eeskujuks
tuua nii meie kui ka eesti küladele. Loomulikult on see kogukonna suur ühine jõupingutus. Oleme
kahjuks näinud ka seda pilti, kus
kauni kodu nominendi kõrval on
Viimsi valla tõrvatilk – räämas,
umbrohus, hoolitsuseta kinnistu,
kus laiutab prügi ja praht (tänavu
on see Randvere külas Keiu teel).

Soovitused

Oluline on silmas pidada ka järgnevaid soovitusi (Viimsi Kauni
kodu reegleid).
Aed ja arhitektuur peavad teineteist täiendama. Aias peaks olema ruumi inimesele ja taimedele,
mis loob üheskoos harmoonia.
Peab olema riigilipu heiskamise
nõuetekohane võimalus. Oleme ka
tähele pannud, et paljudes majades
on tarbeaed, mis kenasti ja oskuslikult ühendatud muude elementidega – seegi on meistriklassi näide.
Otsime erinäolisi lahendusi nii
eramute, ridamajade, kortermajade kui ka ettevõtete hulgast.
Lõpetuseks tahaks lugejatega
nõu pidada, kas jätkame “Viimsi
tõrvatilga” väljatoomist. Paari aasta jooksul pole kolekodude omanikud võtnud vaevaks midagi oma
elamises kaunimaks/korda teha
isegi tõrvatilga tiitli saamise järgselt. Nende nimeline väljatoomine

ei ole tekitanud kolekohtades mingeid muudatusi. Jääb mulje, nagu
oleksid nende kinnistute omanikud täielikult kirjaoskamatud või
nendele ei lähe üldse korda teiste
inimeste soovid ja arvamused.
Viimsi südames on koletuslikud
jõledused, kuid nende omanikel
puudub võimekus ja tahe nende
varemete ohutumaks muutmiseks,
ammugi nende kaunistamiseks.
Teinegi arutluse teema oleks
Viimsi villad. Loomulikult on igal
koduomanikul individuaalne võimekus raha panustamiseks oma
kodusse ja aeda. Mõni panustab
aeda vaid oma töö, kasvatades istikud ise ja pühendades kogu vaba
aja näpud mullas olemisele.
On ka teiste võimalustega inimesi, kes palkavad maja ja aiahooldesse tööle mitmed brigaadid.
Töö resultaat on loomulikult erinev ja poleks aus neid ka omavahel võrrelda. Aga ilusad majad ja
aiad on meie kõrval. Kas peaksime
neid pildiseeriaga tutvustama?
Tänavu oli kauni kodu konkursile esitatud seitse nominenti.
Peale pikki vaidlusi otsustas
žürii anda välja 7 tänukirja kõikidele nominentidele ja 4 maja
plaati tekstiga Viimsi kaunis kodu
aastal 2011.
Ilusat ilu Viimsisse!

Enno Selirand

komisjoni liige

(vaata fotosid lk 13)

Ka sel aastal valivad Harjumaa arendusorganisatsioonid välja maakonna tegusaimaid inimesi
ja organisatsioone, keda aasta lõpul 2011. aasta
tegemiste eest tunnustada. Kandidaate on oodatud esitama kuni 15. novembrini kõik Harjumaa inimesed ja organisatsioonid.
Kandidaate oodatakse kategooriates: Aasta
Ettevõtja, Aasta Kodanikeühendus, Aasta Toetaja, Aasta Tegu, Aasta Sädeinimene. Tunnustuse andmise eelduseks on kõigi kategooriate
puhul, et on oluline panus antud maakonna
arendamisele ning on toimunud sujuv koostöö
kogukonnaga. Täpsemad tunnustamise alused
leiab Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse kodulehelt www.heak.ee.
Kandidaatide nimesid ning põhjendusi sobivuseks oodatakse 15. novembriks kas läbi
kodulehe www.heak.ee, e-posti aadressile mariliis@heak.ee või aadressil Harju Ettevõtlusja Arenduskeskus, Sirge tn 2, Tallinn 10618.
Tublisid Harjumaa inimesi ja organisatsioone
tunnustatakse maakonnas juba seitsmendat korda. Partneriteks väljavalimisel on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, Harju Maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Kodukant Harjumaa
ning Leaderi tegevusgrupid. Aasta tegijad kuulutatakse välja 30. detsembril 2011 Harju maavanema ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu esimehe
aastalõpuvastuvõtul Estonia teatrimajas.

Mari-Liis Dolenko

MTÜde konsultant
Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Teabepäev
Laupäeval, 5. novembril algusega kell
11.00 toimub Rootsi-Kallavere Küla Muuseumis tasuta teabepäev “Meie pärand“.
Teabepäev julgustab inimesi uurima
oma perekonna ja ümbruskonna minevikku ning pakub välja ideid, kuidas seda teha
koostöös muuseumite ja muinsuskaitseametiga või hoopis naabertalu rahvaga. Ettekannetele järgneb vabas vormis arutelu.
Tutvuda saab Rootsi-Kallavere Küla Muuseumi kangatoaga, kuulata Rootsi-Kallavere Küla Seltsi eestvedajate kogemusi ja
jagada teistega tekkinud uusi mõtteid.

Harjumaa Muuseum

Külakoosolek
Kelvingi küla elanike üldkoosolek toimub
5. detsembril 2011 kl 19 Kelvingi keskusehoone II korrusel.
Päevakord:
1. Külavanema aruanne tehtud tööst
2. Küla arengukava arutelu ja kinnitamine
3. Külavanema valimised

A.-H. Lindemann
Külavanem
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Registreeru
viimsilaseks!

Valla sotsiaaltoetused 2011
“Jõuluks koju – Viimsisse“ kampaaniat korraldab vald juba teist aastat, tuletades ka sel aastal vallaelanikele meelde, et oma elukoht tuleb registreerida
ka rahvastikuregistris.

Läbi aastate on Viimsi Vallavalitsus toetanud oma elanikke läbi erinevate toetuste. Ka majanduslikult raskel ajal ei ole vald toetuste maksmisest loobunud. Toetusi makstakse aga vaid
neile, kes on rahvastikuregistri andmetel registreeritud vallas, st neile, kes on ametlikult valla
elanikud.
Milliseid toetusi vald võimaldab?
Toetuste loetelu on pikk, võtame kokku lühidalt:
l sünnitoetus 255,65 € (lisaks beebipakk + valla sümboolikaga suveniirlusikas);
l põhikooli 1. klassi mineva lapse toetus 63,91 €;
l lapsehoiuteenuse hüvitamine kuni 127,82 € kuus;
l suurperetoetus (4 ja enam last) 128 € aastas;
l Tšernobõli avarii likvideerimisel osalenud veteranidele toetus 128 € aastas;
l valla poolt on koolis tasuta toitlustus kuni 4. klassini;
l vald toetab eralasteaias käivaid lapsi pearahaga 223,69 € kuus;
l kõigile valla pensionäridele on ühekordne aastatoetus 32 €;
l eakate tähtpäevatoetus 20 € (juubelid 70, 75, 80, 85, 90+);
l valla eakate tegemisi toetatakse läbi Viimsi Pensionäride Ühenduse ja pensionäride
päevakeskuste toetamisega;
l hooldusvajaduse tekkimisel saab taotleda raske või sügava puudega inimese hooldamiseks hooldajatoetust;
l üksikutele (ülalpidamiskohustusega pereliikmete puudumisel) eakatele osutatakse vajadusel koduhooldusteenust;
l noorte tegevusi toetab vald läbi mitmete projektide – noortekeskused ja nende poolt
korraldatavad üritused, spordiklubide toetamine, autojuhilubade kompensatsioon jpm.
Samuti on võimalik taotleda vähekindlustatud valla kodanikel-peredel sissetulekust sõltuvaid erinevaid toetusi, nagu:
l eakatel ravimi, abivahendite, maamaksu hüvitamine kuni 63.91, küttetoetust jms;
l lastega peredel lasteaia kohatasu hüvitamine kuni 55,60 € kuus;
l lasteaia ja koolitoiduraha hüvitamine kuni 63,91 € kuus;
l muud perekonna sissetulekust sõltuvad toetused.
Kogu toetuste pakett on palju pikem ja põhjalikum. Huvi korral saab täpsemat infot valla
kodulehelt www.viimsi.ee ning valla sotsiaal- ja tervishoiuametist.
Registreerides nüüd, kampaania ajal kuni, 16. detsembrini enda või oma pere liikmed
Viimsi valla elanikuks, saad kingituseks valida kas Viimsi valla logoga vihmavarju või Viimsi Kooli ujula 10 korra kaardi.
Lisaks loositakse valla 21. aastapäeval kõigi registreerunute vahel välja iPad2.
Registreerimiseks tuleb tulla vallamajja Nelgi tee 1 ja täita blankett, mida saab välja trükkida valla kodulehelt või täita kohapeal vallamajas. Kaasa palume võtta isikut tõendav dokument.
Kuid milleks siis ikkagi registreeruda koduvalda?
Selleks, et tunda end oma valla elanikuna, et osaleda valla ettevõtmistes, et tulumaks
laekuks koduvalda ja seeläbi saada täieõiguslikuks vallaelanikuks, kellel on ka õigus vallalt
hüvesid, teenuseid ja toetusi vastu saada.
Kui palju on tegelikult Viimsi vallas elanikke –, ka see saab täpsemalt selguda siis, kui
siin elavad inimesed on oma elukohta sisse kirjutatud. Täpsem elanike arvu teadmine võimaldab vallal ja ka valla ettevõtjatel teenuste pakkumisel paremini ja täpsemini arvestada
valla elanike vajadustega.
Rahvastikuregistri seaduse järgi aga on igal inimesel kohustus teatada elukohavahetusest
oma kodukoha omavalitsusele.
Täitkem siis oma kodanikukohustust ja registreerigem oma elukoht ka rahvastikuregistris!

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee.
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu.
Peatoimetaja: Annika Poldre, tel 606 6864, annika@viimsivv.ee
Toimetaja: Jüri Leesment, tel 606 6833, juri@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ
Ajalehe järgmine number ilmub 18. novembril.

Miks mina ja minu
pere elame Viimsis
“Emme, oli ju nii, et vanasti oli siin Eesti asemel
Rootsi ja Eesti algas alles
sealpool?” küsib 6-aastane peretütar ootamatult,
end Rannarahva Muuseumi ette pargitud suurde
pereautosse sättides.

Ja Rootsi-fännist emme hing
hõiskab, hoolimata lapsele antud korrigeerivast seletusest.
Emme hing on rahul ka seetõttu,
et Viimsis, vähemalt Pringi külas on igati õigustatud maja värvimine rootsipunaseks. Siinse
asustuse rannarootsi taust sobib
kohe väga.
Viimsis elamiseks või siia
kolimiseks on musttuhat (või
seitseteist tuhat) põhjust, igaühel oma. Meie tulime päris
esimese põlvkonnana, väga
kogemata leitud ja tegelikult
üsna halvasti levitatud suvilamüügikuulutuse peale. Suund
oli muidugi selge ennegi. Selles mõttes, et seda majakest
aiaga, mida pereloomiseks otsisime, ei osanud me kuidagi
näiteks Kiili või Tabasalu kanti
mõelda.

Miks kippusid siis siiapoole üks pealinna magalarajooni
poiss ja Tartumaa tüdruk? Me
tulime merest õhkuva värske
õhusõõmu sabas, oma kalli
tantsuõpetaja Maido Saare järel
ja just meie kasuks otsustanud
suvilamüüjaproua
kaasabil.
Kui bussipeatusesse on kiviga
visata ja seega linna tööle saab,
oli asi otsustatud!
Ei uurinud me lasteaiamaksu suurust ega lasteaiajärjekorra pikkust, ei perearstide ülekoormatust ega ummikutega
ähvardavaid detailplaneeringuid. Ausalt öeldes ei ole neist
halvaendelistest märksõnadest
meie jaoks ükski ka elu segavaks saanud. Muidugi, meil oli
õnne perearstiga liitumisel ja
nüüdseks 4-lapselise suurpere
Viimsis sündinud lapsed ei pea
lasteaiasabas ootama isegi siis,
kui nende sünnipäev on aastakäigu lõpus. Aga tooni annavad meie elus hoopis teised
teemad.
Erinevates
lasteaedades
kohtame järjest uusi võrratuid
õpetajaid, spaa basseinid on ehitatud päriselt lastesõbralikeks,

kohalikust vaiksest muuseumist
on saanud imeliste inimestega
pulbitsev ja samas kodune paik,
vanaemadele on võimalik välja
otsida linnabussi ja vallaliini sobituvad bussiajad...
Jah, muidugi oleme me ka
ise aktiivsed olnud oma kodukeskkonna kujundamisel.
Oleme pedagoogidega avatud
ja kaasamõtlevad, me anname
vallamajja teada erinevatest
kitsaskohtadest, oleme aidanud algatada ja edendada toredaid ühisüritusi. Aga eks see
ole ju loomulik, kui sa tahad
tunda end koduselt mitte ainult
nelja seina vahel, vaid kodukandis laiemalt.
Soovitus sulle, kes sa end
Viimsis veel päris koduselt
ei tunne: väldi halle juukseid
laste lasteaeda paigutamisel ja
anna oma aus panus kasvõi argipäevaste sõidu- ja kõnniteede
hooldamisse – pane end kirja
Viimsi elanikuna, siin on ju su
kodu. Ja siis hakka küla-, seltsi- ja vallaelus aktiivselt kaasa
lööma ka!

Saale Kaing
viimsilane
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Gotlandi uudsed lahendused veemajanduses
Septembri alguses käisid
Viimsi, Rae ja Jõelähtme
valla esindajad töövisiidil
Rootsis Gotlandi saarel
Visby linnas.
Külaskäigu üks põhieesmärke
oli tutvumine linna keskkonnasäästlike lahendustega reovee puhastamisel, elektrienergia tootmisel ning joogivee
tootmisel. Vallajuhtide kõrval
kuulusid 14-liikmelisse delegatsiooni ka keskonnaametnikud ja vee-ettevõtete töötajad.
Gotlandil käisid Viimsi vallavanem Haldo Oravas, Rae
vallavanem Veigo Gutmann ja
Jõelähtme abivallavanem Teet
Sibrits.Viimsit esindasid veel
AS Viimsi Vesi juhataja Toivo
Eensalu, vallavalitsuse nõunik
Enno Selirand ning vallavolikogu ja AS Viimsi Vesi nõukogu liikmed Raimo Tann ja Priit
Post. Viimsi Teataja uuris, mille
poolest on Visby veemajandus
eriline ja mida kasulikku võiksime sealt eeskujuks võtta.
“Gotland on Läänemere
suurim saar. Aga nende tahe
korraldada 64 000 inimese elu
sellel saarel, loodust ja eelkõige
Läänemerd säästvalt on eeskujuks kõigile meie “Põhjala Va-

Pildil vasakult: Jõelähtme abivallavanem Teet Sibrits, Visby
linnapea Åke Svensson, Rae vallavanem Veigo Gutmann ja Viimsi
vallavanem Haldo Oravas.

hemere” rahvastele. Seda saart
nagu Eestitki iseloomustab soov
olla energeetiliselt sõltumatu
ning suunata kõik tarbimisjäägid teisesesse kasutusse ja vähimal võimalikul määral reostada
ümbritsevat loodust – merd,
õhku, maapinda. Gotlandil ei ole
selline loodust hoidev mõtteviis
pelgalt moesuund, vaid juba
mitmendat põlve toimiv ja edasi
arenev põhimõte,” ütles Viimsi
vallavanem Haldo Oravas.
AS Viimsi Vesi juhataja
Toivo Eensalu: „Visby on 25
tuhande elanikuga linn, mille

reoveepuhasti asub keset linna,
mere ääres. Meie jaoks oli eriline asjaolu, et lisaks sellele, et
reovesi tehakse puhtaks ja juhitakse merre selge, läbipaistva,
joodava veena. Puhtaks tehakse
ka muda – sellest kääritatakse metaani. Seda tehakse küll
ka Tallinnas, kuid väga suures
koguses. Uudne oli, et väikeses
kohas suudetakse sama teha.
Seda metaani kasutatakse kõigepealt oma tootmisprotsessis
vee puhastamisel kütteks, kuid
selle sama metaaniga sõidavad
linna bussid ja taksod ning seda

3. detsembril taas suurejooneline
ja särtsakas heategevuslik ball
Laupäeval, 3. detsembril
kell 19.00 toimub Viimsi
Koolis viiendat korda
heategevuslik aastalõpuball.
MTÜ Viimsi Invaühingu poolt
ja Viimsi Vallavalitsuse, Viimsi Kooli ja Viimsi Lions Klubi
toetusel korraldatava heategevusliku aastalõpuballi õhtujuhtideks on sel aastal Krista
Lensin ja Eero Spriit ning
peaesinejateks on ansamblid
Regatt ning Tuulelõõtsutajad.
Lisaks esinevad ballil veel
mitmed nimekad artistid ja
bändid. Toimub oksjon ning
loterii. Imelist vaatemängu pakub ilutulestik. Ballil kogutud
tulu läheb Viimsi Invaühingu
erivajadustega lastele delfiiniteraapia toetuseks.
Sel aastal on ball väga
särtsakas ja veidi nostalgilinegi, sest tantsupõrandale ootab jalga keerutama ansambel
Regatt, kes on populaarsust
kogunud aegumatute hittide
taas populaarseks laulmisega.
Veel üllatab ballikülalisi bänd
nimega Tuulelõõtsutajad, kes
samuti on paljude muusikahuviliste lemmik. Lisaks eelpoolnimetatud ansamblitele on
võimalik õhtu vältel nautida
mitmete juba tuntud ja armastatud artistide etteasteid ning
leida endale uusi lemmikuid.
Sellelgi aastal toimub kiiresti kõigi külaliste lemmikuks
kujunenud loterii! Loteriipiletite ostjate vahel loositakse

Meenutus mullusest ballist.

välja põnevaid ja huvitavaid
kingitusi ning kinkekaarte.
Toimub ka oksjon!
Kohapeal on võimalik lasta
ennast koos pere või sõpradetuttavatega pildistada ning jäädvustada see kaunis õhtu kena
pildiga oma fotoalbumisse.
Lisaks väljakuulutatud esinejatele toimub ballil ka juba
traditsiooniliseks saanud balliüllatus ning tulemas on veel
mitmeid väiksemaid ja suuremaid uuendusi. Pakutakse suupisteid!
Ootame ballile kõiki külalisi, kes peavad lugu heast
muusikast, meeldivast seltskonnast ning kes ei pea paljuks anda omapoolne panus
erivajadustega laste unistuste
täitumiseks. Soetades ballikutse, kingid Sa neile lastele võimaluse areneda ja see läbi elus
paremini hakkama saada!

Kuidas saada ballikutseid?

Kutsete soetamiseks on mitmeid võimalusi: Viimsi Koolis
saab tööpäeviti (k 9.00–15.00)
kutseid osta kooli peaadministraatori käest. Samuti saab pääsmeid Viimsi Vallavalitsuse infoletist ning helistades telefonil 50
59 388 (Jana). Novembrikuus
maksab kutse ühele 25 eurot,
alates 1. detsembrist 30 eurot.
Kui on plaan suurema seltskonnaga ballile tulla, on võimalik
broneerida ka laudu (lisainfo tel
50 59 388, Jana). Võimalik on
tasuda ka ülekandega (Swedbank, a/a 221026358968, MTÜ
Viimsi Invaühing. Selgituseks
märkida: ball, maksja nimi).
Ootame teid ballile!

Annika Remmel
Viimsi Kool

Merle Rivis
MTÜ Viimsi Invaühing

on võimalik osta ka eratarbijatel oma sõiduautodele. Gaasi
tootmises järgi jääv jääkmuda
granuleeritakse ja graanulid
köetakse ära linna katlamajas.
Granulaatori korstnast väljuvaid gaase osoneeritakse, et lagundada ebameeldivalt lõhnavad ained. Järgi ei jää midagi,
ainult puhas õhk ja puhas vesi!”
Kas see, et Gotlandil käisid kolme valla esidajad koos,
viitab võimalikule koostööle?
Toivo Eensalu: “Kolme vallaga käisime sellepärast, et taolise kompleksi rajamine ainult
Viimsi tarbeks pole otstarbekas. Selleks, et protsess tööle
hakkaks, on vaja teatud kriitilist massi ja Gotlandi näite
puhul on see 60 000 inimest.
Järelikult ühtsuses peitub jõud.
Nägime ka pisikest põllumajandusülikoolis olevat biogaasi
reaktorit, milles käideldi seasõnnikut, kuid liiga väikese
tooraine mahu juures kujuneb
metaangaasi saagis väiksemaks
kui reaktori kütmiseks vajalik
energiakogus. Viimsi Vesi on
omandanud Tallinna sadamalt
Muugal reoveepuhasti, plaanime tulevikus rajada mitme
omavalitsuse ühisjõul Läänemere kõige kaasaaegsema reo-

vee puhasti, soovime naabrite
parimaid kogemusi rakendada
enda juures.”
Milleks on vaja oma reoveepuhastusjaama? Toivo Eensalu:
“Selleks, et kontrollida kogu
veevarsustuse protsessi algusest
lõpuni ja ka selle eest vastutada.
Kuna Tallinnaga on probleeme
olnud, siis on see ka riskide hajutamine, ainult üks puhasti on
ohtlikum. Kokkuvõttes tuleb
oma puhasti odavam kui suure
naabri “vennalik” abi. Lisaks
pole seni mõeldud merre sattuvatele arstimitele ja biogeensetele toimeainetele.”
Vallavalitsuse nõunik Enno
Selirand: “Meie väikesaarte joogivee olukord on kriitiline. Vesi
on ümber, aga soolane. Tehnoloogia, mida Visby katsetab, on
lihtsam – vanasti destilleeriti
vesi, see on aga väga energiamahukas. Uus tehnoloogia pakub
uued võimalused: merevesi surutakse läbi filtri, nanotehnoloogilist geeli (sarnaneb pampersile)
– see on lihtne ja odav. Tulemuseks joogikõlbulik vesi, mis küll
mineraalidevaene, aga põhjaveega segamisel kasutatav. Tehnoloogia pole veel täiuslik, muidu
oleks maailma veeproblobleemid lahendatud, aga on kasutatav

suhteliselt magedaveelises Balti
meres. Meie väljakutse on olla
koostöös juba suuri edusamme
saavutanud Visby veetootjatega,
kaasata ka meie teadlaste potentsiaal. Kui me selle projekti oleme
käivitanud, oleme maailmale midagi olulist pakkunud.”
Gotland oli võimalik tutvuda ka muude energiasäästuvõimalustega. Enno Selirand:
“Visbys mõistsime, et Gotlandi avalik haldus näitab oma
käitumisega elanikele eeskuju. Selleks, et õpetada inimesi
energiat säästma, alustati munitsipaalomandi energiaauditist. Analüüsiti näiteks koole,
kuhu seal energia kulub. Pärast
põhjalikku tööd oli igast majast selge pilt – millised maja
osad võtavd kõige suurema
energia hulga. Üllatav oli, et
näiteks soojustamine oli 3.–4.
kohal, esimene energiakulutaja oli ventilatsioon, teine köögiseadmed, siis aknad.”
Toivo Eensalu: “Gotlandil
kasutatakse palju päikeseenergiat, raamatukogu köeti mere
soojuse energiaga, uued majad
on n-ö 0-majad, aga juba ka
plussmajad, kus maja ei võta
energiat, vaid annab seda välja.”

Jüri Leesment

4

4. november 2011

kommunaaluudised
Reklaamimaksust
Viimsi Vallavalitsus on koostamas uut Viimsi
valla reklaamimaksu määrust.
Seni kehtinud määrus pärineb aastast 2004 ning vajab tänaseks ajakohastamist ja täiendamist.
Uue määrusega tuuakse põhjalikumalt välja mõistete osa, laiemalt käsitlemist leiavad maksukohustuslase ja
maksu mittekohaldamise osad. Määrusega kavandatakse
vallas kaotada erinevad maksumäärad, senisest pikemalt
käsitletakse deklaratsiooniga seonduvat ning maksu tagastamise osa ja vaidemenetlust.
Uus määrus on kavas esitada volikogu detsembrikuu istungile. Kõigil, kellel on ettepanekuid reklaamimaksumääruse
osas, võite need edastada e-posti aadressile alar@viimsivv.ee.

Tänavavalgustus
Viimsi Vallavalitsus kuulutas 31. oktoobril avatud
hankemenetlusena välja riigihanke “Viimsi valla
välisvalgustuse käitamine“.
Kokku on Viimsi vallas ca 3 500 tänavavalgustuspunkti.
Hankega otsitakse valla tänavavalgustuse hooldajat aastateks 2012–2016. Käitamise hanke dokumendid on kättesaadavad Riigihangete registri veebikeskkonnas riigihanked.riik.ee > Riigihangete register > otsing > viitenumber
128619.
Vallavalitsus loodab novembrikuus selgitada välja parima pakkumise ning sõlmida uue lepingu alates 2012.
aasta jaanuarist.

Naissaare sadam
saab korda
1912. aastal rajatud Naissaare Merekindluse
peasadam, nõukogude ajal tuntud ka kui miinisadam, kuulub Viimsi vallale alates 1994. aastast, mil sealsed varad vallale riigi poolt üle anti.
Seni on vald suutnud investeerida sadamasse läbi vallaeelarve ja EL projektide aastas keskmiselt 64 tuhat eurot.
Sadama tegelikud vajadused
on aga märksa suuremad.
Kai vajab renoveerimist, sel
Naissaare sadam peale
suvel sai süvendatud sadama
süvendustöid - regatt tõi
faarvaater ning paigaldatud
sadama jahte täis. Foto
tualetid ja uus septik sadamaEndel Lepik
hoonesse, samuti sai sadam
veebikaamera. Viimsi Vallavalitsus on pidanud läbirääkimisi Naissaare sadama kinnistule hoonestusõiguse seadmiseks ja sadama pidaja ülesannete üleandmiseks AS-ile
Saarte Liinid alates järgmise aasta algusest. Käesoleva
aasta jooksul loodavad pooled kooskõlastada sõlmitava
lepingu tingimused sadama üleandmises ja väljaarendamises.

Valla sadamatest
Sellel aastal kandis vallavalitsus koostöös Veeteede Ametiga sadamaregistrisse Kelnase sadama.
Kelnase sadam on täna muutunud mereturistide hulgas populaarseks. Käesoleva aasta navigatsioonihooajal külastas
Kelnase sadamat 501 alust, mille pardal oli 1617 inimest.
Leppneeme sadam suudab tänase seisuga täita vaid
oma reisisadama funktsiooni, mis on oluliselt parandanud
laevaliiklust Prangliga, suurendades seeläbi märgatavalt
siseturismi. Leppneeme-Kelnase liini on teenindanud üle
aasta AS-ile Kihnu Veeteed kuuluv laev Vesta. Käesoleval
aastal on reisilaev vedanud saarele üle 3400 turisti.
Naissaare sadam, millest eespool juttu ning mis oli aastaid tänu faarvaatri ummistumisele kasutusest väljas, sai
käesoleva aasta augusti lõpuks puhastatud ning septembris
leidis sadam ka jahituristide poolt aktiivset kasutamist.

Teeäärne maa teenib teed
Teede ja teeäärse maaga seotud muredega on
kommunaalameti poole
palju pöördutud ja vastupidi, seetõttu on oluline
antud teemat põgusalt
tutvustada.

Teed on inimestele igapäevaseks liiklemiseks üliolulised,
seetõttu on vaja teid hooldada
nii suvel kui ka talvel, tagades
sealjuures hea läbitavuse, turvalise liiklemise ja kvaliteetse
hoolduse.
Tee on rajatis, mis paikneb
teemaal. Teeseaduse kohaselt
korraldab teede hoidu tulenevalt omandivormist, omanik,
seega riigi tee osas riik, eratee
osas eraisik ja munitsipaalteede osas omavalitsus. Teemaa
on eraldi maatükk teetarindite
ja -elementide paigaldamiseks
ning tee korrashoiuks. Näiteks
haljastust, aedasid, ilukive,
peenraid, liivakoormaid, lauavirnasid jmt ei tohi teemaale
paigutada ega hoiustada.
Teemaad kasutavad erinevad asutused – teehooldaja,
tee-ehitaja, tänavavalgustuse
käitaja, liikluskorraldaja jne.
Seega peab nendele isikutele
olema alati avatud hea ligipääs
kogu teemaa ulatuses.
Viimastel aastatel on olnud suureks mureks talihoole
ja seda just suurte lumehulkade korral, kui puhastatud
teeala aina kitsamaks muutub.
Et tagada teeala ettenähtud
laius talihoolde puhul, on vajalik, et teemaa oleks igal ajal
tee teenistuses – st sinna ei
ole paigutatud ühtegi objekti, mis segab lume lükkamist
(üle kinnistu piiri paiknevad

Antud tee ääres peaks olema ligi kahe meetri laiune teemaa ala
aga siin laiub hoopiski kuusehekk. Foto Alar Mik

hekid, üle krundipiiri ehitatud
aiad jmt). Kui lund ei mahu
teemaal paiknevate takistuste
tõttu sinna lükata, siis on tihtipeale tellitud lume äravedu
– see aga tähendab lisakulu
valla eelarvesse. Seega üle
krundi piiride ehitatud aiad,
istutatud hekid vmt tekitavad
valla eelarvesse ehk meie
ühisesse rahakotti lisakulu.
Teehooldajad on öelnud, et
mõlemal pool teed peaks olema 1–1,5 m vaba ruumi lume
laotamiseks. Lisaks peab
teekattest kummalegi poole
olema tagatud ka puhastatud
teepeenar 0,5 m. Seega kogu
teeäärne ala ehk teemaa on
vajalik hoida tühjana, et teid
hooldada.
Heas olukorras ja hooldatud teemaa tagab ka tee parema säilimise.
Tee katend (asfalt, pinnatud
kate) ja aluskihid peavad olema võimalikult kuivad. Tee ääres on paljudes kohtades kraav,
mis on vajalik tee aluskihtide
dreenimiseks ja teealuse muld-

keha kuivatamiseks. Kraavi ei
tohi keegi ilma selle omaniku
nõusolekuta torustada. Kraavi
abil hoitakse ära teele tekkivad kahjustused – liigne vesi
tee peal või vee külmumine
pinnases. Kraav tagab tee võimalikult pikaajalise kasutuse.
Teemaa ääres olevad puud,
võsa, oksad, põõsad ja hekid
ei aita kaasa tee katendi ja
aluskihtide kuivamisele – teele ei pääse ligi päike ega tuul,
mistõttu teekatend ja aluskihid
on pidevalt niisked. Vesi, mis
täna on tee peal, on homme
tee all ja algabki tee lagunemine. Teeäärne hekk, teemaal
paikevad põõsad-puud ja võsa
on paljudes kohtades vajalik
teisaldada, et tagada teemaa
kasutus ning tee kaitse kiire
lagunemise eest. Paljud inimesed on selle vastu, kui nende
külateel võetakse maha teeäärsed puud. Teemaalt on vajalik haljastus maha võtta, eriti
siis, kui tee on kitsas või kui
tee kuivamine pole tagatud.
Kui teemaal paiknevaid puid,

põõsaid jmt maha ei võeta, siis
lagunevad teed kiiremini, nende remondiks kulub rohkem
raha, raske on ka külasiseseid
teid pinnata, kui teemaa on
igasuguste objektide all kinni.
Lisaks lõhuvad teemaal olevad
puistud ühistransporti korraldavaid busse.
Teemaal paiknevatest objektidest. Paljudel kitsastel külavaheteedel võib teemaalt leida ehitusmaterjali, autovrakke,
liiva- ja mullakuhjasid, kuurikesi, prahihunnikuid, kive jmt.
Tee ääres hoitud autode pärast
on jäänud mõnes kohas teed
talvel puhtaks lükkamata, tee
äärde pandud kivide tõttu on
väga palju hooldetehnikat lõhutud, samuti on valgustamata
tänavatel kivide otsa kukutud
ja ka kividesse jalgrattaga sõidetud.
Kõik need objektid segavad/takistavad tee hooldamist
ning pole seadusega kooskõlas. Kinnistu piire ja sealseid
objekte on hõlbus kontrollida
Maa-ameti veebilehelt geoportaal.maaamet.ee > kaardiserver > maainfo. Palume
kõikidel teega piirnevate kinnistute omanikel üle vaadata
oma kinnistu piirid ja teisaldada kõik kinnistu piiridest
väljapoole jääv oma kinnistu
piiridesse – haljastus, esemed, kivid jmt kõrvaline, mis
ei tohi paikneda teemaal. Nii
paraneb teede olukord ja seeläbi küla heakord. See hoiab
ära ka asjatud kulutused eelarvest, võimaldades rohkem
panustada teede taastamisse.
Ka teede pindamine on oluliselt hõlpsam ja odavam, kui
teemaa on korras.

Erateede lepingutest
Vallavalitsuse kommunaalamet on erateede
omanikele välja saatnud
193 eratee avaliku kasutamise lepingu projekti.
Kokku on tänase seisuga sõlmitud vaid 4 eratee avaliku
kasutamise lepingut. Osad
teeomanikud on kirjalikult
avaldanud soovi tagada ise talihoole neile kuuluval teel ning

seetõttu pole nendega lepingut
sõlmitud.
Kommunaalamet
palub inimestel kiirustada eratee avaliku kasutamise lepingu
sõlmimisega – tali on tulemas,
talihooldeskeemid on praegu
koostamisel.
Samuti on vajalik kõik
erateed, milliste osas lepingud sõlmitud, vallavolikogu
otsusega kinnitada avalikus
kasutuses olevate teede nime-

kirja, millega muutub sõlmitud
leping täieõiguslikuks. Maanteeamet ootab Viimsi vallalt
andmeid erateede avaliku kasutamise lepingute kohta 12.
detsembriks.
Kui puudub eratee avaliku kasutamise leping, siis ei
teosta teel talihooldust Viimsi
Vallavalitsus, vaid tee omanik. Sellest johtuvalt palume kõikidel teeomanikel üle

vaadata oma teede talihoolde
võimalused ning veenduda,
et olete eratee omanikuna
lepingu kätte saanud. Kui leping pole postiga eratee omanikuni jõudnud, saab seda
küsida vallavalitsuse kommunaalametist. Samuti saab
lepinguid tulla otse kohapeale
allkirjastama, et aega kokku
hoida.

Teele pühendusnime määramine
Viimsi Vallavalitsuse
kohanimekomisjon on
teinud ettepaneku määrata Randvere kooli juurde
viivale teele pühendusnimeks Gustav Heinrich
Schüdlöffeli tee.
Tee asub Randvere kirikusse
viiva Kirikaia tee vastas, alates Randvere teelt ja lõppedes

metsateega. Tee asukoht Randvere kiriku läheduses on igati
sobilik ja väärikas meenutamaks ühte oma aja suurmeest.
Gustav Heinrich Schüdlöffel (1798–1859) õppis Tartu
Ülikoolis usuteadust. Ta oli
alates 1829. aastast Jõelähtme
pastor ja ühtlasi 1847. aastast
Ida-Harju praost. Ta oli keeleuuendaja ja rahvapärimuse

koguja. Teda peetakse üheks
esimeseks, kes hakkas koguma
Kalevipojaga seotud pärimusi.
Suurel osalt Schüdlöffeli
eestvedamisel ja rahalisel toetusel ehitati nii Prangli (1848)
kui ka Randvere (1852) kirikud. Tema panus Viimsi usuelus ning seeläbi ka rahvuslikus ärkamisajas ja hariduselus
oli märkimisväärne. Kohani-

mekomisjon leidis, et G. H.
Schüdlöffeli tegevuse jäädvustamiseks on igati sobilik määrata Randvere kiriku läheduses
asuvale teele pühendusnimi.
Kommunaaluudised koostasid

Alar Mik
Kommunaalameti juhataja

Endel Lepik
abivallavanem
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“Annie” tõi peavõidu

Jõulud rannakülas

Viimsi Harrastusteatri
näitetrupp Komos tõi Arukülas 22.–23. oktoobril
peetud Harjumaa harrastustruppide festivalilt
koju peavõidu – grand
prix lavastusega “Annie.
Homme on parem“. Sama
muusikaliga on trupp kutsutud osalema jaanuaris
Türile harrastustruppide
ja -teatrite riigifestivalile.
VT küsimustele vastas
muusikali lavastaja Frantšeska Vakkum.

Mida andis trupile teatrifestivalil osalemine lisaks sellele, et peaauhinna ära tõite?
Kindlasti sidus festivalil
osalemine trupi veel kõvemini kokku. Usun, et õnnestunud osalemine andis kõigile
hea enesetunde ja rahulolu,
et pikad proovipäevad huvikeskuses on end ära tasunud.
Samuti saime juurde tublisti
enesekindlust ja usku tulevaste
lavastuste õnnestumiseks.
Iga esinemine väljaspool
oma lava annab trupile juurde
kogemusi. Festivalil esinemine
oli kindlasti seotud lisapingega,
sest publikuga koos oli saalis
žürii, kuhu kuulus kaks professionaalset näitlejat – Anne Paluver ja Margus Tabor. Aga ka
selles pingelises olukorras andis
igaüks etenduse õnnestumiseks
200% ja kõik läks imehästi!
Milline oli festivali tase ja
kas oli veel muusikale lisaks
“Anniele”?
“Annie” oli kindlasti ainus muusikal festivalil, aga
kahjuks ei oska festivali taseme kohta midagi kosta, sest
nägime ainult vahetult enne
meid toimunud etendust. Meie
etendus oli festivali viimane.
Seetõttu on endal ka pisut segased tunded, kuna ei tea, kas
võitsime võrdväärse rebimise
või panime n-ö pika puuga.
Igatahes etendusele järgnenud
juhendajate kohtumisel žüriiga
oli meile peamiselt vaid kiitvaid ja ülikiitvaid sõnu. Eriti
meeldis Annie Karolin Saare
esituses. Imestati, et üks eesti laps nii mahuka rolliga nii
veenvalt hakkama saab. Anne
Paluver rõõmustas lihtsuse ja

Jõulupühad on läbi aegade Eestimaal olnud
kodused ja vaiksed, hea- ja paremalõhnalised
pühad. Esimene advent 27. novembril toob
jõuluhõngu ka rannakülla – Viimsi Vabaõhumuuseumisse.
Taredes süttivad küünlad ja vorstid pannakse ahju, taluhoovi saab kogu jõuluaja kaunistama tuledes jõulukuusk,
mis ka merelt tulijatele kodutee kätte juhatab.
Kingu talu pererahvas rõõmustab jõuluaegseid külalisi seekord oma uute pudulojustega – põhjapõtradega, kes
kaugelt Lapimaalt, jõuluvana juurest pärit. Põhjamaist
klähvimist on kuulda ka Silberfeldti majapidamise hoovis – kelgukoerad on rakendatud ja ootavad kannatamatult
millal saaks külarahvast lõbusõidule viia. Krügeri perenaine muudkui küpsetab ja küpsetab – ahjus valmivad suussulavad jõuluküpsetised. Rehe all aga käib terve küla koos
külajutte rääkimas, lõbutsemas ja jõulumänge mängimas
ning mine tea – ehk ka möödunud suve päikese ja lillede
lõhna meelde tuletamas. See ju heinte sees peidus.
Armas viimsilane – tule jõuluks koju, rannakülas leiab
igaüks oma jõuluime!
Karolin Saar Annie rollis üllatas žüriid oma siirusega. Pildil kasuisa (Sulev Võrno) süles. Fotod Aime Estna.

siiruse üle, mida lapsnäitlejate
puhul väga sageli ei kohta.
Žürii sõnul oli meie esinemine nauditav ja grand prix
kätteandmisel vihjas žürii väga
üheselt, et me ei saanud ühtki
väiksemat auhinda seetõttu,
et ei saa ju kõiki auhind ühele
trupile anda.
Ise usun, et trupp on igati
saadud auhinda väärt. Enne
etendust ütlesin kogu “Annie”
seltskonnale, et minu jaoks on
nad igal juhul kõige paremad,
ka siis, kui me ei võida. Tore,
et žürii minuga sama meelt oli.
Kas olite festivalil kõige
suurema osalejate arvuga
trupp?
Kuigi ma teisi lavastusi ei
näinud, tean, et oleme kõige
arvukam seltskond. Laval on
19 last ja 22 täiskasvanut, kokku 41 näitlejat. Lavataguseid
jõude on veel ca 10, niisiis 50
inimest. See on palju küll.
Kui mõelda sellele, et oleme
asjaarmastajad, igapäevase leiva
teenimiseks teeb igaüks midagi
muud, muusikali proovideks ja
etendusteks peame leidma aega
ja energiat töö ja pereelu kõrvalt, on “asjaarmastajad” hea
sõna, sest ilma muusikali tegemist armastamata oleks võimatu
teha seda, mida me teeme.
Kui palju üldse on selles
lavastuses kokku tegelasi?

Anu Valing

Tuletornide
kalender
Ilmunud on Rannarahva Muuseumi 2012. aasta
kalender, mis seekord juhib tähelepanu Eesti
muinsuskaitse all olevatele tuletornidele.

Näitleja Sulev Võrno ja lavastaja Frantšeska Vakkum.

Tegelasi on rohkem kui
näitlejaid – 55. Suurel osal näitlejatest on 2 rolli, ühele isegi 3.
Kuidas oli sügisel taas
alustades – kas oli palju
meeldetuletamist ja kordamist või nihkus kõik kergesti
paika?
Pärast kevadet tulime taas
kokku augustis Kuressaare
Linnateatris toimunud etenduse ettevalmistamiseks. Kartsin, et meeldetuletamine tuleb
raskemalt, kuid üllatavalt hästi
tuli kõik meelde. Viimsis tegime paar proovi. Ka Kuressaares saime enne etendust linnateatris lava proovida. Kõik
ei saanud kahjuks Kuressaare
etendusel osaleda, kuid meie
trupp on supertubli ja saime

kõik rollid oma jõududega
asendatud. Kuressaare etendus
läks ülihästi. Vastuvõtt ja tagasiside oli ülivõrdes positiivne,
etendus läks täissaalile.
Kas plaanite veel koostööd
Viimsi
Harrastusteatriga?
Kui jah, siis kas on juba mingi
kindel lavastus plaanis?
Tõepoolest, uue hooaja
plaanid on juba paigas. 1. novembril valime lapsi uude muusikalisse lasteetendusse “Tom
Sawyeri seiklused”. Tundub, et
“Annie” esimese arvukalt lapsi
kaasanud muusikalina Viimsi
Huvikeskuses on olnud väga
populaarne. Osavõtjate arv lavastuse katsetel on suurem kui
möödunud aastal.

Kaido Haageni fotode ja Anneliis Aunapuu muljetavaldava kujundusega kalender
meenutab vana aja meremeeste ustavaid abilisi, mis
seisavad seni kohkumatult
oma postil tuulte ja tormide
meelevallas. Tuletorn on meTuletornide kalender.
resõiduajaloo mälestusmärk
sellest ajast, mil silmapiiril plinkivate tulede järgi orienteerumine oli ainus võimalus pimeduses õiget teed leida.
Praeguse seisuga on kuusteist tuletorni koos abihoonetega
võetud muinsuskaitseobjektide nimekirja. Mingit otsest
kaitset see nimetus küll ei paku, kuid annab igatahes lootust, et tuletornil kultuuripärandina on kindel koht ka meie
homses päevas.

SA Rannarahva Muuseum

Tulge näitusele!
Tulles vastu külastajate soovile pikendasime näitust
“Spirdivedajad ja smugeldajad” 10. detsembrini
2011.

Annika Poldre

Rannarahva lastel nüüd oma mängutuba
Rannarahva Muuseumis
on nüüdsest avatud mereteemaline mängutuba,
kus mudilased saavad
kehastuda kapteniteks,
mereröövliteks, merineitsiteks või laevakassiks –
kes millest unistada oskab.

Rahvusvaheline kaubamaja jääl. Foto Eesti Ajaloomuuseum

Igaüks saab meisterdada.

Mängleva kergusega õpetame
selgeks päris keerulisi meretarkusi vanematele ja vähem
keerukaid nippe väiksematele
merekarudele. Igal pühapäeval kell 12.00–15.00 võtab
onu Raivo lapsed kaasa reisile
Meisterdamise maale ja igal
neljapäeval kell 10.00 väljub

Kõige põnevam selles mängutoas on laev.

tädi Kati aurulaev Kunstiköögi kuningriiki. Ka sünnipäevapeod on muuseumi mängutoas
teistlaadi – kostüümid, temaatilised tegevused ja toredad
auhinnad muudavad iga lapse
Maailma Kõige Toredama Päeva veel kordades toredamaks!

Rannarahvas on lisaks salapiiritusele vedanud ka igapäevaseid tarbeesemeid. Järgnevalt katke vana kaluri Johannes Särje jutustusest, mis on talletatud Eesti Rahva Muuseumi välitööde päevikusse 1967. aastal: “Tsaari ajal käidi
üle Soome lahe jää hobustega salakaupa toomas. Peamiselt olid selleks tuletikud. Ka Ingeri mehed käisid. Kui oli
karta vahelejäämist, pandi mõnikord tikukoormad põlema
jääl.”
Näitus on avatud Viimsis Rannarahva Muuseumis
(Nurme tee 3, Pringi küla). Rohkem infot www.rannarahvamuuseum.ee.
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Leaderiga Portugalis kogemusi saamas
Kolme Harjumaa valla
esindajad käisid Portugalis, et näha, kuidas on
maaelu toetav Leaderprogramm seal ellu
viidud.
Elu maal käib, palju panustatakse siseturismile. Leader on
toetanud arvukaid väikseid,
mõne ööbimiskohaga majutusja toitlustuskohti, ökotalusid,
toiduainete tootmist ja töötlemist, väikseid koduseid ettevõtmisi. Ja väikelinna korralik
pere peab õuenurgas kindlasti
väikest kanakarja.
Portugal liitus Euroopa
Liiduga 25 aastat tagasi, 1986.
aastal, seega oleme Leadermeetme toetuste kasutamisel
nendega võrreldes alles lausa
beebid. Ühe elaniku kohta arvestatuna on toetused kümneid
kordi suuremad. Väga palju on
investeeritud maaelusse ning
turismimajandusse, mida võõrustajad uhkusega esitlevad.
Eriliselt soe ja südamlik vastuvõtt saab meile osaks kohalikus omavalitsuses.
Siinne päevakeskus toob
kokku erinevad generatsioonid. Programmid, kus vanu ja
noori inimesi pannakse koos
midagi tegema, on populaarsed. Vaimustusime omavalitsuse projektist “Vanadelt
noortele”, mida võiks vabalt
ka meil rakendada. Praeguse
aja emad ei pruugi enam osata
(või ei ole aega õpetada) kõiki
neid toredaid asju, mida oskavad vanemad inimesed (kudumine, tikkimine jpm). Miks
siis mitte teha koostööd päevakeskuste ja noortekeskuste
vahel ning pakkuda inimestele
sellist toredat suhtlusviisi.

Kaks näidet õpikust

Väikelinn Alcanena, kus peatusime, ei olnud Lissabonist
kuigi kaugel. Keskeltläbi tunnise bussisõidu raadiuses külastasime pea kõiki Leaderi
tegevusgruppe. Õppereisi päevad olid 12 tundi täis tutvumisi
Leader-projektidega.
Esimene näide: sümpaatne
noormees mõne töölise abiga
mõisa pidamas. Mõisa oli ta
saanud päranduseks oma isalt
ja pidas nüüd seal 140-pealist hobusekarja ning tegeles
hobusekasvatuse
(kohaliku
lusitaania tõu aretamise) ning
hobumatkade korraldamisega.
Leader-meetme abil oli tehtud täiendused ja parandused
hobuste jalutusplatsi ja sadulahoidla näol.
Teine näide: kuu aega käigus olnud hotell, mille juurde
kuulub ka mõni hobune. 200
000 eurot maksvat projekti
toetati Leader-meetmest 60%
ulatuses. Renoveeriti 500 aasta
vanune elumaja, ehitati tallid,
maneež, hotell koos sisustusega, loodi kaks uut töökohta.
Toa saab üürida ööpäevaks
koos söögiga 70 euro eest.
Võib ratsutamist õppida ja
puhata, soovi korral kultuuri-

KOOSTÖÖKOGU
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu on Jõelähtme, Viimsi
ja Rae omavalitsusi, 27 kodanikuühendust ja 14 ettevõtet koondav omaalgatuslik ühendus, mis avab ligipääsu Leader-programmi
toetustele eesmärgiga arendada piirkonna turismi, väikeettevõtlust, väärtustada
kohalikku kultuuripärandit
ja miljööväärtuslikku elukeskkonda. Tegevusgrupp
toimib piirkonnas arendusorganisatsioonina ja projektitoetuste administreerijana, kes võtab vastu projektitoetuste taotlused, hindab neid vastavalt strateegias toodud kriteeriumidele, koostab toetust saavate
projektide nimekirja ning
määrab toetuste suuruse.
Koostöökogu juhatusse kuuluvad Viimsi vallast Ene Lill
ja Enno Selirand, Jõelähtme
vallast Arno Kannike ja Janek Safranovski, Rae vallast Mart Võrklaev ja Reet
Rehtsalu.
Teel pühakotta. Esiplaanil Viimsi vallavanem Haldo Oravas, Põhja-Harju Koostöökogu juhatuse liikmed Enno Selirand ja Reet Rehtsalu.

programmi nautida, kel vaja,
võib oma hobuse siia hotelli
hoiule tuua. Hoonetekompleksi kuulub oma kabel, millest
üks uks avanes ka inimestele
tänavalt. Portugallane on usklik – see rahvas, kes usub, jääb
püsima, ütleb rahvatarkus.
Noor daam ostis hoonetekompleksi kaks aastat tagasi ühe miljoni euro eest ning
nüüd käivitas Leader-meetme toel majutusasutuse ja lõi
töökohad. Antud näide on kui
õpikust: Leader-meede tõukab ettevõtluse käima ning on
täienduseks põhikapitalile.

Muljeid ja kogemusi

Koostöökogu juhatuse liige
Arno Kannike: “Kui Portugali
ettevõtja uut töökohta ei loo,
saab ta projekti kogumaksumusest vaid 40% toetust, ühe
töökoha loomisel 50%, aga
mitme töökoha loomise puhul
juba 60%. MTÜ nagu ettevõtjagi peab tegema äriplaani,
mis ka ellu jääb, jätkusuutlikkuse alge peab sisalduma igas
ettevõtmises. Meie inimesed
võiksid osata rohkem ette
näha. Edasi plaanime muuta
hindamiskriteeriume selliselt,
et uute töökohtade looja saaks
ka suuremat toetusraha.
Samas tõdesime, et mitte
ühelgi juhul ei saanud Portugali projektitoetuse taotleja
toetust 90% ulatuses, nagu
meie mittetulundusühendused
on harjunud. Samuti on meil
ülemäära palju summasid läinud projekteerimistele, mis
paraku mitmete projektide
puhul kuhugi edasi ei jõua.
Peame hakkama mõistma, et
Euroopa raha on lisaboonus,
mitte algkapital.
Aga Leader-meede on
maaelu arendamisel Jõelähtme
valla mittetulundusühendused

lühikese programmiperioodi
jooksul küll hoogsalt liikuma
lükanud. Leader on parim piirkondlik koostöövorm kolme
valla inimestele.
Eestis peab eramaal olev
toetusest rajatud ehitis olema
viis aastat avalikus (MTÜ)
kasutuses. Kui äriplaan pole
jätkusuutlik, läheb raha tühja. Ollakse harjutud lootma
Euroopa rahaga kogu projekti
elluviimise peale. Reeglistik ja
kriteeriumid on meie endi otsustada, meie oma strateegiast
algab ju kõik. Toon näite Iru
külamaja ideeprojektist, kus
meil on seljataga suurinvestor,
kes tagab jätkusuutlikkuse ka
pärast maja valmimist. Külamaja peab saama kasutada tasuta, seal käimise eest ei tohi
raha võtta.
Peamine meie piirkonna
arengu võti võiks olla turism,
näiteks Lilleorust Pirita jõe
kallast pidi Irusse ja siit kuni
Prangli saareni välja.
Portugal on Leader-programmide rakendamisel teinud tohutu töö, seal osatakse säilitades ka juurde luua.
Huvitav avaliku ja erasektori
partnerluse näide oli Palmelas – Leaderi toel valla osalusega loodud söögikoht, samas
ajaloolise hoone teises tiivas
käsitööhoov – hästi sisustatud
ja tõelist töömeeleolu pakkuv
savitöökoda, mida toetasid
kõrvalmajas asuv kohvik, poes
töötavad portselanimaalijad ja
kohalike köögiviljade ettetellimisega müügipunkt.”
Koostöökogu juhatuse liige
Enno Selirand: “Toetuste määramise otsustamisel ei saa mittetulundusühenduste ja ettevõtete vahel vahet teha, mõlemad
peavad olema jätkusuutlikud ja
suutma end toita ka pärast projektiraha lõppu. Oleme andnud

Vaade ristirüütlite kindlusest.

Samas kindluses Leader-projekti toetusel tehtud kohalike toodete
kauplus.

suuri summasid projekteerimistele, kuid nüüd peame koostöökogus selgust looma, sest 80%
projekteerimisrahadest ei realiseeru. Lähiajal arutame läbi
õppereisi tulemused ja teeme
ilmselt ka kriteeriumides korrektiive, seades esiplaanile jätkusuutlikkuse.
Võõra raha eest ei tohi teha
kõikvõimalikke mõttetusi. Kui
inimene panustab oma raha,
siis usub ta oma ettevõtmise
toimivusse ja jätkuvusse. ELi
toetusi tuleb jagada neile, kes
nende summadega n-ö i-le
täpi peale panevad. Samm-

sammult peavad kolm valda
koos edasi arenema. Suhtumist
maaturismi tuleb kardinaalselt
muuta, sest seni sipleme kinnisvarabuumi sotsiaalsete tagajärgede koorma all.
Mulle isiklikult avaldas
muljet tootjalt-tarbijale pood,
seostasin seda kohe meie oma
taluturuga. Portugali oliiviõli
ja veini võiks saada osta ka
Viimsi taluturult.”
Viimsi vallavanem Haldo
Oravas: “Mulle avaldas sügavat muljet inimeste tahe koostööd teha ja ühiselt piirkonda
arendada nii turismi kui ka

muude ettevõtmiste alal. Veendusin, et Jõelähtme, Viimsi ja
Rae vallas peaks rohkem edendatama turismi ja rajama majutuskohti. Lõunamaist lopsakat
loodust meil ju pole, järelikult
tuleb välja mõelda midagi põnevat ja külgetõmbavat. Kõik
eeldused on olemas, sest kusagil Eestis pole nii sügavat
sarnast ajalootausta kui meie
kolme valla piirkonnas. Rae
vallas on rohkesti edukat ettevõtlust, Jõelähtmes ajalugu ja
Viimsis merepiiri ja saari, muu
hulgas ka Püünsi surfiparadiis.
Kolme valla ühistele väärtustele saab ehitada tugeva, ajaloole tugineva turismilegendi.
Ma polegi varem osanud
mõtestada maaturismi selles
võtmes, mida Lissaboni linna
lähipiirkonnas kogesin. Portugal avas silmad, hoopis selgemalt joonistusid välja meie
ühised eelised, mis on veel
kasutamata. Seni oleme end
seostanud Tallinnaga, kuid
olgem ausad, Tallinn on meie
kolme valla kõrval hilisema
tekkega asustus, paraku küll
nii mõnelegi tõmbekeskus.
Ajaloo sügavik ühendab
meid rohkem Jõelähtme ja
Raega kui Tallinnaga: Jõelähtme kirik, Saha kabel, Rebala muinaspõllud, Iru linnus,
Viimsi valla 11 saart ja palju
muud. Kuna kõik saab alguse
mõtlemisest ja suhtumisest, siis
otsigem seoseid ja ühisosa läbi
ajaloo ja inimeste. Elu tuleb
püüda suunata nii, et tõmbekohad oleksid omavahel süsteemiks seotud ja igaüks omakorda võimendaks tervikut. Üksik
spordiplats kusagil külaservas
ei ole kindlasti see, mis võimendaks edulugu kolme valla
koostööst.”

Merike Metstak

Jõelähtme vallalehe toimetaja

AMETLIKUD TEADAANDED
VIIMSI VALLAVOLIKOGU
11.10.2011 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
11.10.2011 ISTUNGI OTSUSED
nr 57 Vaideotsus Zoja Vald vaides Viimsi Vallavolikogu 21.06.2011 otsuse nr 43 peale (teemaplaneering Lapsesõbralik Viimsi)
nr 58 Perearsti ajutise asendaja Helen Lasn´i
toetamine 2011. aastal
nr 59 Osaühingu Haabneeme Lasteaed põhikirja muutmine
nr 60 Osaühingu Viimsi Haldus põhikirja
muutmine
nr 61 Osaühingu Viimsi Valla Arenduskeskus
põhikirja muutmine
nr 62 Püünsi külas asuva Platsi kinnistu kasutusse andmine MTÜ-le Ühendus Koduvald
nr 63 Valla vara võõrandamine: Randvere
tee ristmike valgusfoorid
nr 64 Nõusoleku andmine Ranna tee rekonstrueerimiseks Tallinna linna haldusterritooriumil ja volituste andmine koostöölepingu
sõlmimiseks
nr 65 Isikliku kasutusõiguse seadmine Haabneeme alevikus asuvate teede kinnistutele
OÜ Viimsi Haldus kasuks
nr 66 Isikliku kasutusõiguse seadmine Marjamaa tee kinnistule Elion Ettevõtted AS-i
kasuks
nr 67 Viimsi alevikus asuva Paju tee peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 68 Lubja külas asuva tuletõrje veehoidla
peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 69 Hõljuki MARS 700 võõrandamine avaliku enampakkumise korras
nr 70 Munitsipaalmaa võõrandamine: Naissaare küla, Virbi
11.10.2011 ISTUNGI MÄÄRUS
11. oktoober 2011 nr 24
Viimsi valla põhimääruse muutmine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 8 ja § 22 lõike 1 punkti 9
alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.08.2009 määrust nr 19 “Viimsi valla põhimäärus” järgmiselt:
1) muuta § 21 lõike 1 punkti 8 ja sõnastada see
järgmiselt:
“8) Laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine,
kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine
ning kohustuste võtmine kontsessioonikokkulepete alusel.”
2) muuta § 21 lõike 1 punkti 31 ja sõnastada see
järgmiselt:
“31) üldplaneeringu (sh osaüldplaneeringute ja
teemaplaneeringute) algatamine vastuvõtmine
ja avaliku väljapaneku väljakuulutamine ning
kehtestamine.”
3) muuta § 21 lõike 1 punkti 32 ja sõnastada see
järgmiselt:
“32) detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
ja planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud
detailplaneeringu kehtestamine.”
4) muuta § 21 lõike 1 punkti 41 ja sõnastada see
järgmiselt:
“41) jäätmeliikide, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, vedamissageduse ja -aja,
jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenustasu
suuruse määramise korra kehtestamine.”
5) tunnistada kehtetuks § 21 lõige 5;
6) muuta § 22 lõiget 11 ja sõnastada järgmiselt:
“(11) Kutse loetakse kättesaaduks vallavolikogu
kantselei arvutis fikseeritud kutse saatmise ajal.
Vallavolikogu kantselei saadab ühe adressaadina kutse ka vallavolikogu kantselei elektronposti aadressile. Kirjalikku kutset välja ei saadeta.”
7) muuta § 23 lõiget 10 ja sõnastada järgmiselt:
“(10) Vallavolikogu otsused tehakse poolthäälte
enamusega. Käesoleva põhimääruse paragrahvi
21 lõike 1 punktides 2, 4, 6-10, 14-15, 18, 24
ja 26 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes
otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik volikogu
koosseisu häälteenamus. Käesoleva põhimääruse § 21 lõike 1 punktis 28 ettenähtud küsimuse
otsustamisel kohaldatakse Vabariigi Presidendi

valimise seaduse § 22 lõiget 41.”
8) muuta § 28 lõike 1 punkti 7 ja sõnastada järgmiselt:
“7) Annab välja käskkirju vallavolikogu ja vallavolikogu kantselei sisemise töö korraldamiseks.”
9) täiendada paragrahvi 32 lõikega 151, sõnastades selle järgmiselt:
“(151) Komisjoni liige võidakse arvata komisjoni koosseisust välja, kui ta ei ole osalenud komisjoni koosolekul kolmel järjestikusel korral.”
10) muuta § 60 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
“(2) Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt
21-aastase Eesti kodaniku:
1) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele
vastava välisriigi kvalifikatsiooni;
2) kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi,
sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi
haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või
sellele vastava välisriigi kvalifikatsiooni ning
kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse § 2
tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat või;
3) kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud
valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt
enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja
linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse tunnistus ja kes on töötanud avaliku teenistuse seaduse
§ 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse
ametiasutuses vähemalt kaks aastat, kuid kes ei
vasta käesoleva lõike punktides 1 ja 2 sätestatud
haridusnõuetele.”
11) muuta § 60 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt:
“(5) Vallasekretäri äraolekul asendab teda vallavanema käskkirjaga määratud isik. Vallasekretäri asendajal on kõik vallasekretäri õigused
ja kohustused ning ta peab vastama käesoleva
paragrahvi lõikes 2 sätestatud vanuse ja kodakondsuse nõudele ning ühele lõike 2 punktides
1–3 valla- või linnasekretäri ametisse nimetamiseks esitatud tingimusele.”
12) tunnistada kehtetuks § 60 lõike 4 punktid 5
ja 6;
13) muuta § 60 lõike 4 punkti 7 ja sõnastada see
järgmiselt:
“7) esindab valda kohtus või volitab selleks teisi
isikuid.”
14) muuta § 60 lõike 4 punkti 9 ja sõnastada see
järgmiselt:
“9) osaleb valitsuse istungi dokumentide ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist;.”
15) muuta § 60 lõike 4 punkti 12 ja sõnastada
see järgmiselt:
“12) vastutab sünni- ja surmaandmete õigusaktidele vastava rahvastikuregistrisse kandmise eest
kooskõlas perekonnaseisutoimingute seadusega.”
16) muuta § 60 lõike 4 punkti 16 ja sõnastada
see järgmiselt:
“16) täidab teisi seaduses, valla või linna põhimääruses ja kohaliku omavalitsuse üksuse
õigusaktis valla- või linnasekretärile sätestatud
ülesandeid.”
17) tunnistada kehtetuks § 61 lõige 2;
18) muuta § 62 lõiget 9 ja sõnastada see järgmiselt:
“(9) Vanemaks valimisest alates ühe aasta
jooksul koostada või vajadusel kaasajastada
hiljemalt 1. septembriks aleviku või küla arengukava ja esitada see aleviku või küla üldkoosolekule vastuvõtmiseks ning koos selgitustega
Vallavalitsusele. Aleviku või küla arengukava
on aluseks projektitaotluste valla poolse omafinantseeringu toetuste taotluse esitamiseks. Vallavalitsus korraldab arengukava avalikustamise
valla veebilehel.
19) muuta § 66 lõiget 6, asendades sõna “kodulehel” sõnaga “veebilehel”;
20) muuta § 66 lõiget 10 ja sõnastada see järgmiselt:
“(10) Vanema valimisi jälgib volikogu esimehe
või vallavanema poolt määratud isik.”
21) tunnistada kehtetuks § 71 lõige 2;
22) muuta § 75 lõiget 5 ja sõnastada see järgmiselt:
“(5) Vallavolikogu õigusakti eelnõu peab ole-

ma viseeritud ja eelnõu seletuskiri allkirjastatud
esitaja poolt. Üheaegselt paberkandjal oleva
tekstiga esitab vallakantselei õigusakti eelnõu
vallavolikogu kantseleile ka läbi dokumendihaldussüsteemi Amphora.”
23) tunnistada kehtetuks § 76 lõige 1;
24) muuta § 76 lõike 2 punkti 15, asendades “p.s 12” sõnaga ja numbritega “punktis 13”;
25) jätta välja § 76 lõike 2 punkti 18 viimane
lause “Kui küsimuse lõplik otsustaja on vallavalitsus, teeb vallavalitsus vastava otsuse.”
26) muuta § 81 lõike 2 punkti 1 ja sõnastada
järgmiselt:
“1) valla eelarvet, välja arvatud lisaeelarvet.”
27) muuta § 86 lõike 7 punkti 7 ja sõnastada see
järgmiselt:
“7) rahandusameti juhataja, juhul kui eelnõuga
kaasnevad rahalised kohutused.”
28) muuta § 90 lõiget 7 ja sõnastada see järgmiselt:
“(7) Vallavolikogu määrused ja otsused vormistab ja avalikustab vallavolikogu kantselei
järgmisel tööpäeval pärast istungit õigusakti
eelnõu esitaja, juhtivkomisjoni või redaktsioonikomisjoni esimehe poolt viseeritud õigusakti
eelnõu alusel ning need peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele. Vallavolikogu määrused ja otsused avaldatakse vajadusel
täiendavalt ajalehes Viimsi Teataja ning valla
veebilehel. Vastavalt vajadusele võidakse vallavolikogu määruseid ja otsuseid avalikustada ka
teistes keeltes.”
29) tunnistada kehtetuks § 90 lõige 8;
30) tunnistada kehtetuks § 92 lõige 7;
31) muuta § 98 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
“(1) Vallal peab olema arengukava. Arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke
määrav ja nende elluviimiseks tegevusi kavandav dokument, mis tasakaalustatult arvestab
majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkonna ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi
suundumusi ja vajadusi ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele
ja koordineerimisele. Arengukava sisaldab hetkeolukorra analüüsi. Arengukavas kajastatakse
kuni arengukava perioodi lõpuni strateegilised
eesmärgid ja tegevused eesmärkide saavutamiseks. Arengukava projekti koostab vallavalitsus
ja esitab selle kinnitamiseks vallavolikogule.”
32) muuta § 101 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
“(2) Vallavolikogu kinnitab arengukava või
selle muudatuste vastuvõtmise vallavolikogu
määrusega enne, kui vallavalitsus esitab eelarve eelnõu vallavolikogule, või hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks.”
33) muuta § 102 lõiget 1 ja sõnastada see järgmiselt:
“(1) Arengukava koos eelarvestrateegiaga, investeeringute kava ning volikogu ja volikogu
komisjonide istungite protokollid arengukava
menetlemise kohta avaldatakse valla veebilehel.
Arengukava ja arengukava muudatused avalikustatakse seitsme tööpäeva jooksul, arvates
nende vastuvõtmisest vallavolikogu poolt. Vallasekretär esitab arengukava või selle muudatuste vastuvõtmisest arvates kahe nädala jooksul
maavanemale ja Siseministeeriumile elektrooniliselt informatsiooni arengukava või arengukava muudatuste vastuvõtmise kohta.”
34) muuta põhimääruse peatükki 8 „“Valla majandus ja eelarve” ning asendada jaod 1-3 ja §-d
104-120 järgnevaga:
“1. jagu
VALLA MAJANDUSTEGEVUS
§ 104. Valla majandustegevus
(1) Vald võib teenuste osutamiseks:
1) asutada vallaasutusi, mis ei ole juriidilised
isikud;
2) olla osanikuks või aktsionäriks valla arengu
seisukohast olulises äriühingus;
3) asutada sihtasutusi;
4) olla mittetulundusühingu liikmeks.
(2) Valla ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struk-
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tuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine
toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
Valla ametiasutus ja ametiasutuse hallatav asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.
(3) Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või aktsiaseltsi, mille ainsaks
osanikuks või aktsionäriks on vald, asutamise,
ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise
ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle
muudatused kinnitab vallavolikogu. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed
nimetab, ja muid asutaja, osaniku või aktsionäri
õigusi teostab vallavalitsus. Kui osaühingul ei
ole nõukogu, nimetab vallavalitsus osaühingu
juhatuse liikmed.
(4) Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks vallale ka teisi osanikke
või aktsionäre, samuti kui vald osaleb liikmena
mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise vallavolikogu. Muus osas teostab
osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi
vallavalitsuse poolt nimetatud isik.
(5) Vallal on õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid. Valla nimel sõlmivad lepinguid
vallavolikogu esimees või vallavanem vastavalt
neile seaduse ja valla õigusaktidega antud pädevusele, samuti nende poolt selleks volitatud isikud.
§ 105. Valla kohalikud maksud ja koormised
(1) Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestab seaduse alusel vallavolikogu
enne valla eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist
ja need rakendatakse koos eelarvega.
(2) Seaduse alusel võib vallavolikogu kehtestada koormise füüsilistele ja juriidilistele isikutele
kohustuslike tööde tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks.
(3) Koormise määramisel kehtestatakse koormise olemus, ulatus, täitmise tingimused ja kord
ning koormise üle kontrolli teostamise kord.
2. jagu
VALLA EELARVE MENETLEMISE KORD
JA EELARVESTRATEEGIA
§ 106. Valla eelarve, eelarveaasta ja eelarvestrateegia
(1) Viimsi valla eelarve koosneb osadest ja
koostatakse kassapõhiselt.
(2) Eelarveosad on:
1) põhitegevuse tulud;
2) põhitegevuse kulud;
3) investeerimistegevus;
4) finantseerimistegevus;
5) likviidsete varade muutus.
(3) Eelarve sisuks on eelarveaastal vallale laekuvate tulude ning nende arvel valla ülesannete
täitmiseks ettenähtud kulude määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, kehtivale arengukavale ja eelarvestrateegiale või kui on otsustatud
arengukava või eelarvestrateegiat muuta, siis
menetletavale arengukavale, eelarvestrateegiale
ja teistele õigusaktidele.
(4) Eelarvega tuleb tagada põhitegevuse tulude täielik arvelevõtmine nende moodustamise
kõigi allikate järgi, samuti põhitegevuse kulude
otstarbekas ja kokkuhoidlik kindlaksmääramine
kululiikide lõikes.
(5) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31.
detsembril.
(6) Eelarvestrateegia koostatakse arengukavas
sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist.
(7) Eelarvestrateegia koostatakse eelseisva nelja
eelarveaasta kohta.
(8) Eelarvestrateegias võib põhitegevuse tulud,
põhitegevuse kulud ning investeeringud planeerida täiendavalt ka tegevuste kaupa.
(9) Eelarvestrateegias võib ette näha kavandatud tulude ületamise korral rahastatavate täiendavate tegevuste nimekirja.
§ 107. Eelarve põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus
(1) Eelarve põhitegevuse tulude osas jaotatakse
tulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
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1) maksutulud;
2) tulud kaupade ja teenuste müügist;
3) saadavad toetused;
4) muud tegevustulud.
(2) Eelarve põhitegevuse kulude osas jaotatakse
kulud majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks liikideks:
1) antavad toetused;
2) muud tegevuskulud.
(3) Eelarve investeerimistegevuse osa jaotatakse majandusliku sisu järgi vähemalt järgmisteks
liikideks:
1) põhivara soetus;
2) põhivara müük;
3) põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine;
4) põhivara soetuseks antav sihtfinantseerimine;
5) osaluste soetus;
6) osaluste müük;
7) muude aktsiate ja osade soetus;
8) muude aktsiate ja osade müük;
9) antavad laenud;
10) tagasilaekuvad laenud;
11) finantstulud ja finantskulud.
(4) Eelarve finantseerimistegevuse osa jaotatakse vähemalt järgmisteks liikideks:
1) laenude võtmine, võlakirjade emiteerimine,
kapitalirendi- ja faktooringukohustuste võtmine
ning kohustuste võtmine teenuste kontsessioonikokkulepete alusel;
2) võetud laenude tagasimaksmine, kapitalirendi- ja faktooringukohustuste täitmine, emiteeritud võlakirjade lunastamine ning tagasimaksed
teenuste kontsessioonikokkulepete alusel.
(5) Eelarve likviidsete varade muutuse osa jaotatakse järgmisteks liikideks:
1) raha ja pangakontode saldo muutus;
2) rahaturu- ja intressifondide aktsiate või osakute saldo muutus;
3) soetatud võlakirjade saldo muutus.
§ 108. Eelarve tasakaal, ülejääk ja puudujääk
(1) Põhitegevuse tulude eelarveosa kogusumma
ja põhitegevuse kulude eelarveosa kogusumma
vahet, millele on liidetud investeerimistegevuse
eelarveosa kogusumma, nimetatakse eelarve tulemiks. Eelarve tulem peab võrduma likviidsete
varade muutuse eelarveosa kogusumma ja finantseerimistegevuse eelarveosa kogusumma vahega.
(2) Eelarve on tasakaalus, kui eelarve tulem võrdub nulliga.
(3) Eelarve on ülejäägis, kui eelarve tulem on
positiivne.
(4) Eelarve on puudujäägis, kui eelarve tulem
on negatiivne.
§ 109. Kohustuste võtmine
(1) Vald võib vallavolikogu vastava otsuse alusel võtta laenu, emiteerida võlakirju, võtta kapitalirendi- ja faktooringukohustusi ning kohustusi teenuste kontsessioonikokkulepete alusel
ainult investeeringuteks, osaluste, aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks. Volikogu võib kooskõlas eelarvestrateegiaga lubada vallavalitsusel anda laenu ainult
vallavalitsuse üksusest sõltuvale üksusele ning
tagada selle poolt võetavaid kohustusi. Lisaks
võib vald võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil laenu tingimusel, et laen on tagasi makstud
eelarveaasta lõpuks.
(2) Kohustuste võtmist vallale korraldab vallavalitsus.
§ 110. Eelarve eelnõu koostamine
(1) Eelarve eelnõu põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse
osas koostakse käesoleva põhimääruse paragrahvis 107 näidatud liikide kohaselt.
(2) Eelarve detailsus ja sisu määratletakse, eelarve eelnõu koostatakse ja seda menetletakse,
eelarve võetakse vastu ja avalikustatakse, eelarvet täidetakse ja tegemata jäänud väljaminekud
kavandatakse vastavuses kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise seaduse, valla põhimääruse, muude õigusaktide, arengukava ja eelarvestrateegiaga.
(3) Eelarve eelnõu koostamise eesmärk on kindlaks määrata rahaliste vahendite summa, mis
koondatakse eelarvesse selleks, et tagada aren-
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gukava ja eelarvestrateegia täitmine ning et seda
suunata:
1) valla haridus-, sotsiaal-, kultuuriliste ja eelkooliasutuste ülalpidamiseks ja vastavate ürituste finantseerimiseks;
2) keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, kultuuri, side, teedevõrgu, tervishoiu ja
muude vajaduste ning sihtprogrammide finantseerimiseks;
3) vallale teiste seadustega pandud ülesannete
täitmiseks;
4) lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
5) reservfondi moodustamiseks vähemalt 1%
ulatuses valla eelarve põhitegevuse kuludest;
6) eelarve stabiliseerimisreservi moodustamiseks vähemalt 1,5% ulatuses valla eelarve põhitegevuse kuludest.
(4) Eelarve eelnõu koostamist korraldab vallavalitsus. Eelarve eelnõule lisatakse seletuskiri, milles esitatakse vähemalt järgmine informatsioon:
1) selgitused ja põhjendused käesoleva põhimääruse paragrahvis 107 kirjeldatud detailsuses
eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta;
2) ülevaade arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastatud eesmärkide kavandatavast
täitmise plaanist eelseisval eelarveaastal ning
nende täitmiseks kavandatavatest tegevustest;
3) ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega;
4) ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra
ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta;
5) muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.
(5) Rahandusamet koostab valla järgmise aasta eelarve koostamise ajagraafiku ja esitab selle
vallavalitsusele 10. maiks (või sellele eelneval
tööpäeval).
(6) Rahandusamet koostab valla eelarve tulude
mahu prognoosi 15. juuniks (või sellele eelneval
tööpäeval).
(7) Eelarve menetlemisel kasutatakse järgmisi
põhimõtteid:
1) valla arengukava ja eelarvestrateegiat arvestades kehtestab vallavalitsus eelarve eelnõu lähtetingimused ja vormid 15. juuniks (või sellele
eelneval tööpäeval);
2) rahandusamet korraldab vormide ja lähtetingimuste saatmise valla hallatavatele asutustele
ja alaeelarvete vastutajatele 25. juuniks (või sellele eelneval tööpäeval);
3) rahandusamet arvutab välja tegevusalade
piirsummad 31. augustiks ja saadab need tegevusalade ja hallatavate asutuste eelarvete eest
vastutajatele eelarve koostamiseks;
4) Valla asutused ja teised alaeelarvete vastutajad ning vallavolikogu komisjonid (läbi eelarve- ja arengukomisjoni) esitavad eelseisva eelarveaasta finantseerimisvajadused majandusliku
sisu (artiklite) lõikes ja lähtudes piirsummadest
koos seletuskirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vastavuse kohta rahandusametile eelarveaastale eelneva aasta 30. septembriks (või sellele eelneval tööpäeval);
5) kui eelarve eelnõus nähakse ette kulutusi alustatavatele ehitustele või programmidele, tuleb
eelarve eelnõule lisada arvestused ja põhjendused
nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta kõigi
tulevaste eelarveaastate lõikes. Alustatava ehituse puhul tuleb lisada ka arvestused valmiva ehituse sisustamise ja majandamise kulude kohta;
6) eelarve koostamisel tuleb lähtuda kokkuhoiu
põhimõttest, vältides vajaduseta assigneeringute
lülitamist eelarve projekti;
7) valla hallatavad asutused ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud esitavad eelarve eelnõu
koostamiseks omatulude plaani 30. septembriks
(või sellele eelneval tööpäeval);
8) teised juriidilised ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad esitada taotlusi vallaeelarvest toetuste saamiseks hiljemalt eelarveaastale eelneva
aasta 30. septembrini.
(8) Eelarve eelnõule lisatakse täiendavalt seadu-

ses ettenähtule ka ülevaade kohustuste võtmise piirmäära ja kohustuste võtmise võimaluste
kohta lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.
(9) Esitatud eelarve eelnõu läbivaatamisel kontrollib rahandusamet koos eelarve- ja arengukomisjoniga eelseisvaks eelarveaastaks kulutuste
arvestamise õigsust, nende vastavust kehtivatele seadustele ja normidele, hindab alaeelarvete
taotlustesse lülitatud kulude otstarbekust ning
vajadusel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve
tulude prognoosist.
§ 111. Valla eelarve menetlus vallavolikogus
(1) Vallavalitsuse koostatud eelarve eelnõu ja
seletuskirja esitatakse vallavolikogu kantseleisse hiljemalt kaks kuud enne eelarveaasta algust.
(2) Vallavalitsus viib eelarve eelnõusse sisse
tehtud parandused ja esitab eelarve eelnõu Vallavolikogu kantseleile 1. novembriks.
(3) Eelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse
seitsme tööpäeva jooksul pärast nende vallavolikogu kantseleile esitamist Viimsi valla veebilehel. Seletuskiri peab olema veebilehel kättesaadav kuni eelarveaasta lõpuni.
(4) Eelarve menetlemise juhtkomisjoniks on
eelarve- ja arengukomisjon.
(5) Vallavolikogu komisjonid ja vallavolikogu
liikmed esitavad parandusettepanekud eelarve- ja
arengukomisjonile kirjalikult 10 tööpäeva jooksul peale eelarve eelnõu esitamist vallavolikogu
kantseleile (või sellele eelneval tööpäeval).
(6) Eelarve eelnõu muutmise ettepanekule lisab
selle algataja põhjendused ja arvestused kavandatavate muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Vallavolikogu
poolt tehtava ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.
(7) Valla eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse
vallavolikogu istungitel vähemalt kaks lugemist.
(8) Parandusettepanekud tuleb esitada 10 kalendripäeva jooksul peale esimese lugemise
lõppemist.
§ 112. Valla eelarve vastuvõtmine ja jõustumine
(1) Eelarve võtab vastu vallavolikogu seaduses
ja selles põhimääruses sätestatud korras.
(2) Vallavolikogu kinnitab järgmise aasta vallaeelarve tulud ja kulud valla hallatavate asutuste ja
tegevusvaldkondade lõikes ning finantseerimistehingud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud eelarveklassifikaatoritele üldsummadena.
(3) Eelarve võtab vallavolikogu vastu määrusega.
(4) Eelarve avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist vallavalitsuse veebilehel. Veebilehel avaldatakse samuti eelarve
menetlemist käsitlevad vallavolikogu ja vallavolikogu komisjonide istungite protokollid.
(5) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.
(6) Kui vallavolikogu ei ole eelarvet eelarveaasta
alguseks vastu võetud, võivad vallavalitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud igas kuus
teha väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku
ulatuses eelmise aasta eelarve vastavatest väljaminekutest, kui need on kavandatud alanud eelarveaasta eelarve eelnõus vähemalt samas mahus.
(7) Kui alanud eelarveaasta eelarve eelnõus on
väljaminekud kavandatud väiksemas mahus
eelmise aasta eelarve vastavate väljaminekutega
võrreldes, võivad vallavalitsus ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud teha neid väljaminekuid ühe kaheteistkümnendiku ulatuses alanud eelarveaasta eelarve eelnõus kavandatust.
(8) Vallavalitsus võib teha eelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise
tähtaeg saabub enne eelarve vastuvõtmist ja
need tulenevad:
1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist
või vallavolikogu õigusaktist;
2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, välja kuulutatud riigihankest, põhivara
soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise
lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud
sihtfinantseerimisest;
4) kohtuotsusest.
(9) Tegevusvaldkondade eelarved majandusliku
sisu järgi (artiklite) kinnitatakse vallavalitsuse

poolt 20 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist vallavolikogus.
(10) Vallavalitsus määrab alaeelarvete ja tegevuskava täitmise eest vastutavad isikud 10 tööpäeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist vallavolikogus.
(11) Vallavalitsus võib vajadusel valla eelarve
rahavoogude suunamiseks koostada põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse ja likviidsete varade muutuse plaani kuude lõikes.
§ 113. Lisaeelarve
(1) Eelarveaasta jooksul võib eelarvet muuta
lisaeelarvega. Vallavalitsus koostab lisaeelarve
eelnõu ja esitab selle vallavolikogule. Lisaeelarve eelnõule lisatakse seletuskiri põhjendusega
lisaeelarve vajaduse kohta.
(2) Lisaeelarve eelnõu ja seletuskiri avaldatakse
käesoleva põhimääruse § 111 lõikes 2 sätestatud
viisil ja tähtajal.
(3) Lisaeelarve võtab vallavolikogu vastu määrusega. Lisaeelarvet menetletakse vallavolikogus ja vastuvõetud lisaeelarve avalikustatakse
vastavalt käesoleva põhimääruse paragrahvi 111
lõikele 4 ja paragrahvi 112 lõikele 4.
(4) Lisaeelarve jõustub selle põhimäärusega
valla õigusaktide jõustumiseks ja avalikustamiseks kehtestatud alusel ja korras.
(5) Lisaeelarvet ei pea koostama, kui:
1) sissetulekud suurenevad ja väljaminekuid ei
suurendata;
2) väljaminekud vähenevad ja see ei ole tingitud
sissetulekute vähenemisest;
3) sissetulekud vähenevad ja samas summas vähenevad ka väljaminekud;
4) sissetulekud suurenevad sihtotstarbeliselt eraldatud vahendite või annetuste võrra ja väljaminekud suurenevad nende arvel tehtavate kulutuste
võrra.
(6) Kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve, tuleb selles kavandada käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 4 nimetatud sihtotstarbelised vahendid või annetused ja nende arvel
tehtavad väljaminekud.
(7) Vallavalitsus võib teha enne lisaeelarve vastuvõtmist lisaeelarve eelnõus kavandatud väljaminekuid, kui nende tegemise tähtaeg saabub
enne lisaeelarve vastuvõtmist ja need tulenevad:
1) seadusest, seaduse alusel antud õigusaktist
või vallavolikogu õigusaktist;
2) enne eelarveaasta algust kohustuste täitmiseks sõlmitud lepingutest;
3) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust, välja kuulutatud riigihankest, põhivara
soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise
lepingust või sõlmitud lepingu alusel saadud
sihtfinantseerimisest;
4) kohtuotsusest.
§ 114. Eelarve täitmine
(1) Eelarve täitmist ja raamatupidamist korraldab vallavalitsus.
(2) Eelarve täitmine on sissetulekute kogumine,
väljaminekute tegemine ning tehingud varade
ja kohustustega, samuti nende kohta arvestuse
pidamine vastavuses eelarve koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtetega.
(3) Vallavalitsusel, valla ametiasutusel ning
ametiasutuse hallataval asutusel on keelatud
teha tehinguid, mis ei ole eelarves ette nähtud,
välja arvatud käesoleva põhimääruse paragrahvi
112 lõikes 8 ning paragrahvi 113 lõikes 7 nimetatud juhtudel.
(4) Vallavalitsuse, valla ametiasutus ning ametiasutuse hallatav asutus võivad sõlmida lepinguid, millega võetakse kohustusi, antakse laenu
või tagatakse kohustusi eelarveaastast pikemaks
perioodiks, kooskõlas eelarvestrateegiaga ja
vallavolikogu antud volituse alusel.
(5) Põhitegevuse kulude ja investeerimistegevuse eelarveosade täitmisel võib üht täita samas
mahus rohkem, kui teine eelarveosa jääb täitmata, kui see on põhjustatud hangete korraldamise
järel selgunud tingimustest, mille tõttu planeeritud tehing klassifitseeritakse eelarve täitmisel
tulenevalt põhivara arvelevõtmise reeglitest teisiti, kui eelarves oli ette nähtud.
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(6) Eelmise aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval
eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui
eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega.
(7) Eelarve või lisaeelarvega võib kavandada eelarveosades kogusummana eelmisel eelarveaastal
tegemata jäänud väljaminekuid, kui need tulenevad:
1) investeeringute elluviimiseks sõlmitud lepingust või välja kuulutatud riigihankest;
2) põhivara soetamiseks sõlmitud antud sihtfinantseerimise lepingust;
3) sõlmitud lepingu alusel saadud sihtfinantseerimisest.
(8) Käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud väljaminekute kogusummadena kavandamise korral
kehtestab väljaminekute detailsema jaotuse vallavalitsus. Ülekantud väljaminekuid võib kasutada eelmise aasta eelarves määratud otstarbeks.
(9) Vallavalitsus annab vähemalt kord kvartalis
vallavolikogu istungil aru valla eelarve jooksvast täitmisest.
§ 115. Aruandlus
(1) Majandusaasta aruande koostamisel lähtutakse raamatupidamise seaduses sätestatud põhimõtetest, arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduses sätestatud erisusi.
(2) Majandusaasta aruande koostab ja kiidab
heaks vallavalitsus. Vallavanem kirjutab majandusaasta aruandele koos kuupäeva märkimisega
alla viivitamata pärast seda, kui vallavalitsus on
aruande heaks kiitnud.
(3) Raamatupidamise aastaaruande koosseisu
kuuluvas eelarve täitmise aruandes esitatakse
käesoleva põhimääruse § 106 lõikes 1 kehtestatud detailsuses aruandeaasta:
1) esialgne eelarve;
2) lõplik eelarve;
3) eelarve täitmise andmed.
(4) Vallavolikogule kinnitamiseks esitatavale
majandusaasta aruandele peab olema lisatud
vallavolikogu poolt määratud audiitori arvamus
aruande kohta.
(5) Rahandusamet esitab Rahandusministeeriumile eelarvestrateegia, eelarve ja lisaeelarve
ettenähtud vormil ning andmed eelarve täitmise
kohta rahandusministri poolt kehtestatud korras
ja tähtajal.
(6) Rahandusamet esitab andmed eelarvestrateegia kohta eelarveaastale eelneva aasta 15.
oktoobriks.
§ 116. Reservfond
(1) Viimsi valla eelarve reservfond (edaspidi – reservfond) moodustatakse vähemalt 1%
ulatuses eelarve põhitegevuse kulude mahust.
Reservfondi täpse suuruse igaks eelarveaastaks
määrab vallavolikogu eelarve vastuvõtmisel.
(2) Reservfondi kasutab vallavalitsus ootamatute
ja reeglina ühekordsete ettenägematute kulude
katmiseks, mida eelarve koostamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse planeerida.
(3) Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt. Niisugusteks kuludeks on:
1) tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu
jõu poolt tekitatud kahjude likvideerimise kulud;
2) eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel
suurenenud kulud (nt elektrikulu, küttekulu, telefonikulu vms);
3) auhinnad valla elanikele või kollektiividele
eduka osalemise eest konkurssidel, võistlustel
vms üritustel;
4) ühekordsed toetused vallaga seotud kultuurija spordi- vms üritustele;
5) kohtulahenditest tulenevad ja juriidilise teenindamise kulud;
6) seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad kulud;
7) muudel juhtudel lahendab taotluse vallavolikogu.
(4) Vallavalitsus ei tohi reservfondi kasutada
enda või hallatavate asutuste eelarves kinnitatud
palgafondi ja tegevuskulude suurendamiseks,
erandiks on koondamishüvitiste maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik
ette näha asutuse likvideerimist või töötajate

koosseisude muutmist või kui asutuse eelarves
ei olnud selleks piisavalt vahendeid.
(5) Taotlus reservfondist täiendava raha eraldamiseks esitatakse vallavalitsuse nimele kirjalikult,
millele taotluse esitaja lisab seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa kohta ning
põhjendustega raha kasutamise otstarbe kohta.
(6) Vallavalitsusel on õigus:
1) tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi või;
2) jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või;
3) rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.
(7) Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korralduse valmistab ette üldjuhul rahandusameti juhataja. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib teha
kulusid ainult pärast vallavalitsuse vastava korralduse jõustumist. Reservfondist eraldatud raha
tuleb kasutada eesmärgipäraselt, majanduslikult
ja säästlikult.
(8) Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande
reservfondi kasutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega ning samuti vallavolikogu igakordsel nõudmisel.
§ 117. Eelarve avalikustamine
Eelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve, lisaeelarved koos seletuskirjadega ning majandusaasta
aruanne avaldatakse üldiseks teadmiseks selles
põhimääruses sätestatud korras.
§ 118. Valla eelarve eelnõu koostamine vallavalitsuses
(1) Valla eelarve eelnõu koostatakse seadusega
sätestatud korras, arvestades valla arengukava ja
eelarvestrateegiat.
(2) Eelarve peab olema tasakaalus. Iga ettepanek
eelarve või eelarve eelnõu muutmiseks või tagasilükkamiseks tuleb esitada koos põhjendatud
põhitegevuse tulude, põhitegevuse kulude, investeerimistegevuse, finantseerimistegevuse või likviidsete varade muudatuste reaalsete katteallikate
äranäitamisega.
(3) Valla eelarve ja lisaeelarvete eelnõude koostamist korraldab vallavalitsus, kes teatab eelseisva eelarveaasta majandusliku ja sotsiaalse
arengu prognoosi põhjal igale eelarveliste vahendite kasutajale tema põhitegevuse kulude ja
investeerimistegevuse piirsummad. Vahendite
kasutajad esitavad oma täpsustused ja vastulaused koos ettepanekutega kirjalikult.
(4) Vallavalitsus võib teha vallavolikogule ettepaneku kohustuste võtmiseks, valla vara
müügiks enampakkumisel või võlakirjade emiteerimiseks ainult investeeringuteks, osaluste,
aktsiate, osade ja muude omakapitaliinstrumentide omandamiseks kui see on kooskõlas arengukava ja eelarvestrateegiaga.
3. jagu
VALLA EELARVE AVALIKUSTAMINE JA
JÕUSTUMINE
§ 120. Eelarve avalikustamine ja jõustumine
(1) Valla eelarve eelnõu, vastuvõetud eelarve,
lisaeelarve ning majandusaasta aruanne avaldatakse üldiseks teadmiseks selles põhimääruses
sätestatud korras.
(2) Valla eelarve jõustub selle põhimäärusega
valla õigusaktide jõustumiseks ja avalikustamiseks kehtestatud alusel ja korras.”
35) tunnistada kehtetuks 8.peatüki 4.jagu ja § 121.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja,
Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi
Teataja andmebaasis.
§ 3. Määrus jõustub 01.01.2012.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
30. september 2011 nr 21
Taksoveoloa ja sõidukikaardi andmise kord,
teenindajakaardi nõuded, taksoteenuste loetelu ning nõuded taksoveol kasutatavatele
sõidukitele
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 6 lõike 3 punkti 1, “Ühis-

transpordiseaduse” § 5 lõike 1 punktide 2 ja 5, § 24
lõike 3, § 34 lõigete 1 ja 4, § 537 lõike 4, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. mai 2004. a
määruse nr 141 “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskiri” § 2 lõike 5,
§ 15 lõike 9 ning Viimsi Vallavolikogu 13.09.2011
määruse nr 21 “Taksoveo korraldamisega seotud
ülesannete delegeerimine vallavalitsusele” alusel.
§ 1. Üldsätted ja mõisted
(1) Käesolev määrus (edaspidi määrus) kehtestab nõuded taksoveoloa ja sõidukikaardi andmisele, teenindajakaardile, teenuste loetelule ning
taksodena kasutatavatele mootorsõidukitele,
taksoveoks vajaliku dokumentatsiooni väljastamise korda, ning on kohustuslik kõigile taksoveoga tegelevatele juriidilistele ja füüsilistele
isikutele ning taksoga sõitjatele.
(2) Määruses reguleerimata küsimustes kohaldatakse ühistranspordiseadust, “Sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo
üldeeskirja” ning teisi vastavasisulisi õigusakte.
(3) Määruses kasutatakse mõisteid alljärgnevas
tähenduses:
1) vedaja – taksoveo osutamiseks taksoveoluba
omav äriseadustikus nimetatud ja äriregistrisse
kantud ettevõtja või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidiline isik;
2) vedude eest vastutav isik – teovõimeline hea
mainega isik, kes on ametialaselt pädev (omab
vastavat tunnistust) korraldama sõitjatevedu
ning on vastutav tegevusloa omaniku juures
töökorralduse, töötasustamise, veokorralduse,
töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse,
sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Isik
võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult
ühe vedaja juures;
3) taksovedu – sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta taksoveoks kohandatud ühissõidukiga,
välja arvatud reisirong ja parvlaev;
4) sõitja – takso kasutaja taksoveol;
5) taksojuht – füüsiline isik, kes teostab sõitjate vedu taksoveoks kohandatud ühissõidukiga
ning on läbinud autoveoseaduse § 27 lõikes 1
nimetatud autojuhi ametikoolituse kursuse;
6) takso – tasuliseks sõitjateveoks seadistatud ja
määruse § 8 nõuetele vastav mootorsõiduk, mis
on läbinud kehtestatud korras tehnoülevaatuse
taksona;
7) takso tehnoülevaatus – takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi
kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
8) taksoveoluba – ühistranspordiseaduses ja
eeskirjas kehtestatud korras vedajale väljastatud
dokument, mis tõendab vedaja õigust korraldada taksovedu Viimsi vallas;
9) sõidukikaart taksoveoks (sõidukikaart) – on
taksoveoloa alusel vedajale väljastatav dokument, mis tõendab vedaja õigust kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol;
10) taksojuhi teenindajakaart (teenindajakaart)
– taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev
dokument;
11) teenindusmärk – taksoteenuse osutamisel
kasutatav logo, mille abil end tarbijale tutvustada või oma teenust pakkuda. Teenindusmärgiks
võib olla kaubamärk, teenuse osutaja nimi või
muu tähis, millega on võimalik eristada ühte taksoteenuse osutajat teisest taksoteenuse osutajast;
12) taksopeatus – nõuetekohaselt tähistatud peatuskoht taksodele sõitjate ootamiseks;
13) taksomeeter – nõuetekohaselt taadeldud ja
kohandatud mõõtevahend taksoveo mahu ja
maksumuse määramiseks;
14) hinnakiri – taksoga osutatavate teenuste loetelu koos vastavate tariifidega;
15) kviitung/arve – sõitjale taksojuhi poolt väljastatav dokument taksoveo maksumuse kohta;
16) sõidukilomeetri tariif – teenuse hind, mis
näitab takso ühe kilomeetri sõidu maksumust;
17) ajatariif – takso kasutamise hind ajaühiku
kohta;
18) sõidu alustamistasu – vedaja poolt kehtestatud tasu takso kasutamise eest;
19) tariif – tasumäär;
20) taksoteenus – taksoveo korras osutatav teenus.
§ 2. Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise
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üldtingimused
(1) Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastajaks
on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus)
kommunaalamet (edaspidi amet).
(2) Taotlus taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamiseks esitatakse vallavalitsusele ameti kaudu. Taksoveoloa ja sõidukikaardi taotluse vaatab läbi vallavalitsuse kommunaalamet vastava
ametniku kaudu (edaspidi ametnik). Ametnik
kontrollib vedaja vastavust ühistranspordiseadusele ja teistele taksovedu reguleerivatele õigusaktidele.
(3) Ametnik esitab vallavalitsuse istungile põhistatud seisukohad ja ettepanekud taksoveoloa
ja sõidukikaardi väljastamise, väljastamisest
keeldumise, kehtivuse peatamise või kehtetuks
tunnistamise kohta koos vastava eelnõuga.
(4) Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise,
väljastamisest keeldumise, kehtivuse peatamise
või kehtetuks tunnistamise otsustab vallavalitsus haldusaktiga.
(5) Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks
aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui
loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.
(6) Sõidukikaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal ning väljastatakse sama pikaks perioodiks kui taksoveoluba, välja arvatud juhul,
kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.
(7) Sõiduki rentimisel ja muudel alustel kasutusse andmisel ei kehti sõidukikaart kauem kui
vastava lepingu või volituse tähtaja lõpuni, kuid
mitte kauem kui taksoveoloa kehtivus.
(8) Taksoveoloa ja sõidukikaardi taotlemiseks
esitatud dokumendid ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
(9) Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamiseks
ning kehtetuks tunnistamiseks on ametil õigus
saada registritest informatsiooni andmekogude
seaduses sätestatud korras.
(10) Kui taksoveoloa aegumisest või peatamisest on möödunud rohkem kui aasta, väljastatakse luba pärast vallavalitsusele taotluse esitamist vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 2.
§ 3. Taksoveoloa taotlejale esitatavad nõuded
Taksoveoluba antakse vedajale, kes vastab alljärgnevatele nõuetele:
1) taksoveoloa taotlejal või loa omanikul peab
olema hea majandusseisund, st tal on ettevõtluse
alustamiseks, jätkamiseks ja vedude nõuetekohaseks korraldamiseks vajalik rahaline seis ning
puuduvad maksuvõlad;
2) taksoveoloa omaniku registreeritud tegevusala peab olema ühistransporditeenuse osutamine
või seda hõlmav muu tegevus transpordi valdkonnas. Nimetatud tegevusala peab olema registreeritud enne esimese sõidukikaardi taotluse
esitamist.
§ 4. Taksoveoloa taotlemine, väljastamine ja
väljastamisest keeldumine
(1) Taksoveoloa taotleja esitab vastavalt määruse lisadele 1 või 2 vallavalitsusele:
1) kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud:
taotleja nimi, isikukood/registrikood, aadress,
telefon, elektronposti aadress; informatsioon
eelneva taksoveoalase kogemuse kohta; taksovedu korraldava ja selle eest vastutava isiku
nimi, ametinimetus, telefon; ettepanek taotletava taksoveoloa kehtivuse aja kohta.
2) asutatava äriühingu puhul asutamislepingu
notariaalselt tõestatud ärakirja;
3) põhikiri või ühinguleping (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);
4) taksoveoloa väljastamiseks ühistranspordiseaduse § 36 lõikes 2 nimetatud dokumendid;
5) vedude eest vastutava isiku määramist ja tema
ametialast pädevust kinnitavad dokumendid;
6) riigilõivu tasumise kviitungi.
(2) Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja
nimetus, loa number, loa andmise kuupäev, loa
kehtimise aeg ning vedaja põhiline teeninduspiirkond, so Viimsi valla haldusterritoorium.
(3) Vallavalitsus kontrollib taksoveoloa taotleja andmeid karistusregistris, maksuvõlgnevuse
puudumist ning andmeid äriregistrisse kantud
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ettevõtja puhul äriregistris või seaduse alusel
teise registrisse kantud juriidilise isiku puhul
selles registris.
(4) Vallavalitsus võib keelduda loa andmisest,
nõuda esinevate puuduste kõrvaldamist enne loa
väljastamist, peatada juba väljastatud loa kehtivuse või tunnistada loa kehtetuks vastavalt ühistranspordiseaduses kehtestatud tingimustele.
(5) Taksoveoloa andmise või sellest keeldumise
otsuse teeb vallavalitsus loa taotlejale teatavaks
posti teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva
jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamist.
§ 5. Sõidukikaardi taotlemine ja väljastamine
(1) Sõidukikaardi taotleja esitab vastavalt määruse lisale 3 vallavalitsusele:
1) kirjaliku avalduse, milles on ära näidatud: vedaja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress; taksoveoloa number;
andmed sõiduki omaniku ja kasutaja kohta koos
sõiduki üldandmetega (mark, mudel, värvus,
väljalaske aasta, istekohtade arv, taksomeetri
mark ja mudel); ettepanek taotletava sõidukikaardi kehtivuse aja kohta.
2) sõiduki registreerimistunnistuse;
3) sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;
4) riigilõivu tasumise kviitungi.
(2) Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi,
registreeritud asukoht ja registrikood, taksoveoloa number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku
nimi, sõidukikaardi andja nimetus ning kaardi
andmise kuupäev ja kehtimise aeg ning vedaja
põhiline teeninduspiirkond, so Viimsi valla haldusterritoorium.
(3) Sõidukikaardi andmise või selle andmisest
keeldumise otsuse teeb vallavalitsus kaardi taotlejale teatavaks posti teel või elektrooniliselt 15
kalendripäeva jooksul pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentide esitamist.
§ 6. Taksojuhi teenindajakaardi väljastamine
(1) Teenindajakaardi annab taksojuhile vedaja.
(2) Teenindajakaart on taksojuhi kohta sõitjale
informatsiooni andev dokument.
(3) Teenindajakaardile kantakse taksojuhi foto
ja teenindajakaardile märgitakse:
1) taksojuhi nimi;
2) teenindajakaardi ja taksoveoloa number;
3) vedaja nimi;
4) taksoveoloa väljaandmise kuupäev;
5) taksoveoloa kehtimise aeg;
6) taksojuhi allkiri.
(4) Teenindajakaardi vorm on toodud määruse
lisas 6.
(5) Teenindajakaardi andmed kantakse helesinisele plastikkaardile mõõtudega 85x54 mm.
§ 7. Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtivuse peatamine ning kehtetuks tunnistamine
(1) Taksoveoloa ja sõidukikaardi peatamine ja
kehtetuks tunnistamine toimub ühistranspordiseaduses ning teistes õigusaktides ettenähtud korras.
(2) Taksoveoloa tähtaja lõppemisel, kehtivuse
peatamisel, kehtetuks tunnistamisel või töölepingu lõpetamisel on vedude eest vastutav isik
kohustatud tagama vedaja nimele väljastatud
taksoveoloa ja sõidukikaardi tagastamise vallavalitsusele 5 tööpäeva jooksul.
§ 8. Taksona kasutatavale mootorsõidukile esitatavad nõuded
(1) Taksovedu on lubatud korraldada sõidukiga,
mis on valmistaja tehase poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab Eestis kehtivatele nõuetele.
(2) Sõiduk peab olema kehtestatud korras registreeritud ning sellel peab olema riiklik registreerimismärk. Sõiduk peab olema vedaja omandis või kasutuslepingu või muu vastava lepingu
alusel vedaja kasutuses. Sõiduki registreerimistunnistusel peab olema kehtiv märge takso tehnoülevaatuse läbimise kohta.
(3) Taksona võib kasutada sõidukit, mis on ette
nähtud inimeste veoks ja kuni viie istekohaga
sõidukil peab olema vähemalt 4 ust, va mahtuniversaalid.
(4) Taksona kasutatava sõiduki pagasiruumi
mahtuvus ei tohi olla vähem kui 400 liitrit.
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(5) Taksona kasutatav sõiduk peab olema valmistajatehase poolt väljastatud komplektsuses,
ilma ümberehitamata, nähtavate avariitunnusteta, värvi- ja roostekahjustusteta ning tehniliselt
sõidukorras.
(6) Takso peab olema puhas ja terve nii väljast
kui seest, sh pagasiruum ja istmed.
(7) Taksona kasutatava sõiduki varustusse peavad kuuluma järgmised töökorras seadmed:
ABS-pidurid, juhi ja kõrvalistuja turvapadi ning
konditsioneer või kliimaseade.
(8) Taksona ei või kasutada sõidukit, millele on
paigaldatud puudega juhile mõeldud eriseadmed.
(9) Taksona kasutataval sõidukil peavad olema
alljärgnevad tunnused, nn takso tunnused:
1) katusel sisevalgustusega plafoon;
2) mõlema esiukse välisküljel keskosas vedaja
nimi või kaubamärk vastavalt kaubamärgiseaduses sätestatule;
3) sõitjale nähtaval kohal esipaneelil mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli
läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;
4) taksona kasutatavale sõidukile võib olla samaaegselt paigaldatud ainult üks taksomeeter;
5) armatuurlaua paremal poolel taksole väljastatud sõidukikaart või selle originaalmõõdus koopia (sõidukikaardi eksponeerimine ei ole nõutud
teenindajakaardi olemasolul);
6) teenindajakaart peab asuma armatuurlaua
keskel sõitjale nähtaval kohal;
7) selgelt loetav ja arusaadav hinnakiri peab
asuma takso parempoolse tagaukse klaasil, loetav nii seest kui väljast ja armatuurlaua paremal
pool sõitjale nähtaval kohal.
(10) Nõuded esiuste kirjetele/teenindusmärgile:
1) teenindusmärgi minimaalmõõtmed on 20x20
cm;
2) vedaja nime teksti tähemärgi kõrgus peab
olema vähemalt 4 cm.
(11) Nõuded plafoonile:
1) esiküljel peab olema trükitähtedega ainult
sõna “TAKSO” minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;
2) kõik kirjed peavad olema kantud plafoonile
musta veekindla värvi või kleebisena;
3) peab asuma taksona kasutatava sõiduki katusel risti auto pikiteljega katuse esiosal arvestades uksepostidest või ukseposte ühendava telje
kohal;
4) sisevalgustus peab taksomeetri sisselülitamisel plafoonis kustuma;
5) peab olema vigastusteta.
(12) Nõuded hinnakirjale:
1) hinnakirja sisu peab täpselt vastama kõigile
taksomeetrisse programmeeritud ja kohandamistunnistusele märgitud teenuste tariifidele;
2) hinnakirjade vormide näidised on toodud eeskirja lisades 4 ja 5;
3) lisas 4 toodud hinnakirja eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi minimaalne kõrgus on 5
mm ning kirjakuju “Arial”, pealdis ja numbrid
on poolpaksus kirjas; lisas 5 toodud hinnakirja eestikeelse ja ingliskeelse teksti tähemärgi
kõrgus on minimaalselt 5 mm ning kirjakuju
“Arial”, pealdis ja numbrid on poolpaksus kirjas,
sõitjale määratud infoteksti tähemärgi kõrgus on
minimaalselt 2 mm ning kirjakuju “Arial”;
4) kõik kirjed hinnakirjal ja infotekstil tehakse
musta värviga, hinnakirja alusformaadi värvuseks on helesinine;
5) lisas 4 toodud hinnakiri peab paiknema takso
tagumise parempoolse ukse aknaklaasil väljastpoolt loetavana; lisas 5 toodud hinnakiri koos
sõitjatele määratud infotekstiga peab paiknema
tagumise parempoolse ukse aknaklaasil seestpoolt loetavana ning takso armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal.
6) lisades 4 ja 5 toodud hinnakirjade alusformaat on suurusega A5, kõik hinnakirjad peavad
olema valmistatud kleebistena ja kleebitud ettenähtud kohtadele.
(13) Taksoteenust ei ole lubatud osutada sõidukiga, millel puuduvad:
1) kehtiv sõidukikaart taksoveoks;

2) nõuetekohane plafoon;
3) sõidukiga nõuetekohaselt kohandatud töökorras taksomeeter ja printer;
4) taksoveo hinnakiri;
5) teenindusmärk.
(14) Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud
sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada
taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid.
(15) Printer peab olema paigutatud takso armatuurlaual või keskkonsoolil nähtavale kohale
nii, et selle käsitlemine ei tekitaks sõitjale ebamugavust.
(16) Taksos ei ole lubatud eksponeerida kõlvatu
sisuga reklaammaterjali.
§ 9. Taksoveo tariifid ja taksomeeter
(1) Viimsi valla taksoveoluba omavatele vedajatele kehtestatakse järgmine taksoteenuste loetelu ja järjekord hinnakirjas:
1) sõidualustamise tasu;
2) ajatariif;
3) sõidukilomeetri tariif.
(2) Vedaja kehtestab taksoteenustele hinnad (tariifide rahalised väärtused).
(3) Taksoteenustele rahaliste väärtuste kehtestamisel peab vedaja lähtuma nõudest, et iga taksoteenus võib omada ainult üht rahalist väärtust
ning sõidukilomeetri hinnale võib kehtestada
ühe väärtuse kellaajalise kehtivusega kella 6.00st kuni 23.00-ni ning teise väärtuse kella 23.00st kuni kella 6.00-ni, kui taksomeetri ajalise arvestuse ümberlülitamine toimub automaatselt.
(4) Kõik vedaja kehtestatud taksoteenuste tariifid peavad olema programmeeritud taksole paigaldatud taksomeetrisse, mis on mõõteseaduse
nõuete kohaselt saanud tüübikinnituse ja taadeldud, sõidukiga kohandatud ning varustatud sellele taksomeetrile sobiva printeriga.
(5) Taksomeetrisse on keelatud programmeerida
selliseid teenuseid ja tariife, mis ei sisaldu adapteerimistunnistusel.
(6)
Üleminek ajatariifilt sõidukilomeetri
tariifile ja vastupidi peab toimuma sõiduki sõidukiiruse väärtusel, mis saadakse ajatariifi väärtuse jagamisel sõidukilomeetri tariifi väärtusega, kuid mitte üle 22 km/h.
§ 10. Rakendussätted
(1) Määruse § 8 lõikes 11 toodud nõuded plafoonile olemasoleva sõidukikaardiga sõidukite
suhtes jõustuvad 1. novembril 2011.
(2) Määruse § 8 lõikes 12 toodud nõuded hinnakirjale olemasoleva sõidukikaardiga sõidukite
suhtes jõustuvad 1. novembril 2011. a.
(3) Määruse §-s 6 toodud teenindajakaardi omamise kohustuslikkuse nõue jõustub 1. novembril
2011.
(4) Enne määruse jõustumist väljastatud sõidukikaardid kehtivad nendel märgitud kuupäevani.
(5) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ja Viimsi valla veebilehel.
(6) Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
Määruse lisad on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLAVALITSUSE KORALDUSED
LÄHIAADRESSIDE MÄÄRAMISE KOHTA
30. september 2011 nr 670
Lähiaadressi määramine Leppneeme külas
katastriüksusele Vinnuniidi
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42, §
43 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1, lõike
2 punkti 1 ja lõike 4, § 50 lõike 1, § 54 lõike 1,
§ 55 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004.a
määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2:
1. Määrata Leppneeme külas katastriüksusele
Vinnuniidi (katastritunnusega 89001:003:1922)
lähiaadressiks Lännemäe tee 30.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse
05.03.2004.a määruse nr 15 “Aadresside määramine Leppneeme külas” rida 19 “Lännemäe tee
30 Vinnuniidu talu”

3. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Haldo Oravas, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär
7. oktoober 2011 nr 718
Lähiaadressi määramine Püünsi külas
Võttes aluseks “Ruumiandmete seaduse” § 42,
§ 43 lõike 1 ja lõike 2 punkti 1, § 48 lõike 1,
lõike 2 punkti 1 ja lõike 4, § 50 lõike 1, § 54
lõike 1, § 55 lõiked 1 ja 2, Viimsi Vallavolikogu
09.11.2004.a määruse nr 22 kehtestatud “Kohanime määramise korra” punkti 2.2 ning Maaameti katastriteabe osakonna aadressiandmete
büroo 30.03.2011 esitatud koha-aadresside korrastamise kohta tehtud kirja nr 13.1-2/3983 (reg
nr 10-7/1368):
1. Määrata katastriüksusele Kepsu I (katastritunnusega 89001:003:1060) lähiaadressiks Järve tee 1, vastavalt joonisele korralduse lisas.
2. Korraldus jõustub teatavakstegemisest.
3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavalitsusele 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Endel Lepik, abivallavanem
vallavanema ülesannetes
Kristo Kallas, vallasekretär
Korralduse lisa on avaldatud Viimsi valla veebilehel www.viimsivald.ee

VIIMSI VALLA VALIMISKOMISJONI
OTSUSED
16. september 2011 nr 39
Viimsi Vallavolikogu liikme Ülo Kollo volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20
lõigete 1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni
26.10.2009 otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu
asendusliikmete registreerimine” ja Ülo Kollo
15.09.2011.a avalduse (reg. nr 9-2.2/4134) alusel:
1. Peatada Ülo Kollo vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 15.09.2012.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu
koosseisu Andrianne Tedremäe (Sotsiaaldemokraatlik Erakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas,
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
30. september 2011 nr 40
Viimsi Vallavolikogu liikme Aare Etsi volituste peatumine ja asendusliikme määramine
Otsus võetakse vastu “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 19 lõike 2 punkti 3, § 20 lõigete
1 ja 3, Viimsi valla valimiskomisjoni 26.10.2009
otsuse nr 12 “Viimsi Vallavolikogu asendusliikmete registreerimine” ja Aare Ets’i 29.09.2011. a
avalduse (reg. nr 9-2.2/4465) alusel:
1. Peatada Aare Etsi vallavolikogu liikme volitused tema avalduse alusel kuni 31.12.2011.a ja
määrata asendusliikmena Viimsi Vallavolikogu
koosseisu Robert Herman (Eesti Reformierakond).
2. Otsus avaldatakse Viimsi valla veebilehel ja
ajalehes Viimsi Teataja.
3. Otsus jõustub allakirjutamisega.
4. Vastavalt “Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimise seaduse” §-le 64 võib huvitatud isik
esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna
Valimiskomisjonile.
Kristo Kallas,
Viimsi valla valimiskomisjoni esimees
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4. november 2011

Viimsi valla kultuurikalender

4.– 27. november
Püsiekspositsioon
“Eesti sõjaajalugu muinasajast
tänapäevani“
Näitus “Vabaduse teel 1990–
1991”
Avatud K–L k 11–18
Sissepääs tasuta!
Lisainfo: info@esm.ee,
tel 621 7410, www.esm.ee
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis
Püsiekspositsioonid rannarahva
elust-olust muinasajast tänapäevani, näitused kalapüügivahenditest, hülgeküttimisest,
Kirovi kalurikolhoosist ja palju
muud
Muuseum ja kingipood avatud
K–P k 12–17
Iga kalendrikuu neljas neljapäev on piletivaba päev!
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood avatud K–P k 12–17,
L k 10–18 ja P k 12–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo je ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Avatud igal laupäeval k 10–14
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas
Püsinäitus “Pranglilaste elu-olu“

Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas
Püsinäitus “Naissaare militaarlugu“
Muuseum avatud aastaringselt
24h
Naissaare Muuseumis
Rannarahva Muuseumi fotonäitus “Naissaar vanadel postkaartidel“
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee
Naissaare tuletornis
Fotokursuse III lennu lõpetajate
näitus
Viimsi Huvikeskuse II korruse
kohvitoas
Ly Bremraudi juubelinäitus
“Etüüdid õlivärvidega“
Viimsi Huvikeskuse aatriumis
Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused
Viimsi Raamatukogus
Kuni 11. detsember
Näitus “Spirdivedajad ja
smugeldajad“
Näitus rannarahva salakaubaveost
Rannarahva Muuseumis
Laidi Koppeli fotonäitus
“Sügisvärvid“
E–N k 10–16
Viimsi Päevakeskuses
Ingrid Lööki humoorikad
akvarellid (Soome) “Vahvad
vanamemmed”
Rannapere Pansionaadi fuajees
Kuni 13. november
Raamatunäitus “Et toit ei
muutuks vaenlaseks“
Lastele: kuni 30. november
“Kohtume lemmikmuinasjutuga“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 10. detsember
Näitus “Keraamilised kalad ja
vene vanausulised”
Tegemist on kaksiknäitusega
Kadri Jäätma kalateemalisest

Vald otsib jõulukuuske
Nagu eelmisel nii paigaldatakse ka sel aastal
novembri lõpus üle valla 118 ühikut jõuluvalgustust – valguskette, postikaunistusi ja
lampe.
Viimsi valla peaväravasse,
Laidoneri mõisa parki soovib vald paigaldada 18–20
meetri kõrguse kuuse.
Seoses sellega ootab
kommunaalamet infot, kellel
on õuepeal või talumaadel
mahavõtmist vajav kuusk
või kuusk, millest pererahvas oleks nõus loobuma.
Ootame infot kuuse kohta eposti aadressile alar@viimsivv.ee.

keraamikast ja Birgit Püve ning
Annika Haasi fotodest vene
vanausuliste kogukonnast
Peipsi ääres
Rannarahva Muuseumis
4. november k 19.15
Eesti meeste meistrivõistlused
käsipallis
HC Viimsi – Audentes SK
Korraldaja: Eesti Käsipalliliit
Viimsi Kooli spordikompleksis
5. november k 17
Kuressaare Linnateatri kogupereetendus “Värviline kummut“
Piletite broneerimine ja info
tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 3,50 €
Viimsi Huvikeskuses
5. november k 21
Sulo
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
5.–6. november
Viimsi valla meistrivõistlused
korvpallis meestele
Korraldaja: Korvpalliklubi
Viimsi, Viimsi Vallavalitsus
Viimsi Kooli spordikompleksis
6. november k 14
Kuressaare Linnateatri
A. Milleri draama “Hind“
Piletite broneerimine ja info
tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 10 €
Viimsi Huvikeskuses
6. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
6. november k 11
Jumalateenistus leivamurdmisega
Jutlus Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kirikus
6. november k 13
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
Rohuneeme kabelis

6. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
7. november k 19
Nutikate Naiste Klubi
Siidikaardi või väikese siidipildi
maalimine
Reg: viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
9. november k 19
Koguduse kool “Kirjad Korintosesse“
Juhatab Raido Oras
Viimsi Vabakoguduse kiriku
kaminasaalis
10. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Siidisalli värvimine
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
14.–30. november
Raamatunäitus “Kuidas
sisustada sügisõhtuid?“
Lastele: kuni 30. november
“Kohtume lemmikmuinasjutuga“
Viimsi Raamatukogus
17. november k 15.30
Külas on riigikogu liige
Urve Palo
Viimsi Päevakeskuses
17. november k 18
Armulauaga palvus
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. november k 12
Isadepäeva kontsert
Viimsi Huvikeskuses

17. november k 19
Eesti meistrivõistlused käsipallis: HC Viimsi/Töösiistamarket – Põlva
Viimsi Kooli spordisaalis

12. november k 16
Sõjamuuseumi Filmipäevik
esitleb: “Laulev revolutsioon“
Allfilm, 2006, 90 min
Sissepääs tasuta!
Eesti Sõjamuuseumis – Kindral
Laidoneri Muuseumis

20. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenivad Mikk Leedjärv ja
Arho Tuhkru
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

12. november k 21
Henri Tali ja Madis Ligi
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas
13. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Mikk Leedjärv
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
13. november k 11
Isadepäeva perejumalateenistus
Juhatab Anne Haagen
Viimsi Vabakoguduse kirikus
13. november k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
14. november k 19
Nutikate Naiste Klubi

Palju õnne!
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20. november k 11
Surnutemälestuspüha jumalateenistus
Jutlus Matthew Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
20. november k 14.30
Igavikupühapäeva jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
21. november k 19
Misjonigrupp
Viimsi Vabakoguduse kirikus
21. november k 19
Nutikate Naiste Klubi
Tekstiiliga kaetud skulptuuride
ja tarbeesemete valmistamine.
Registreerimine:
viimsi@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee

Viimsi Huvikeskuses Päikesepesa ruumis
21. november k 19
Teater Vanemuine “Elling“
Piletite broneerimine ja
info tel 606 6838 või
viimsi@huvikeskus.ee
Pileti hind 11 €
www.huvikeskus.ee
Viimsi Huvikeskuses
23. november k 18
Sügiskontsert
Viimsi Kooli Karulaugu õppehoones
25. november k 13
Kadripäeva trall
Viimsi Päevakeskuses
25. november k 19.15
Eesti meistrivõistlused käsipallis: HC Viimsi – TÜ SK
Viimsi Kooli spordisaalis
27. november –
31. detsember
Jõulud Rannakülas – jõulurahu
väljakuulutamine ja advendiküünla süütamine
Jõuluhõnguline rannaküla põhjapõtrade ja kelgukoertega
Lisainfo: www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
27. november k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
27. november k 11
1. advendi jumalateenistus
Jutlus Karin Raja
Pühapäevakool Matthew
Edminster
Viimsi Vabakoguduse kirikus
27. november k 14.30
I Advendi jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

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

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 31.10.2011

Tere tulemast!
l Marelle ja Martin Lausmaal sündis 20. septembril tütar
Elle Liis.
l Maria Dorohhoval ja Roman Tšernovil sündis 30. septembril tütar Daria.
l Liina ja Erki Saarel sündis 13. oktoobril poeg Aleksander.
l Natalja ja Aivar Jursil sündis 18. oktoobril poeg Richard.
l Katre Kirsanovil ja Ilmar Uudemetsal sündis 21. oktoobril
poeg Erich.
l Leena Pugastil ja Tanel Veeremäel sündis 28. oktoobril
poeg Tony.

Tulge võrkpalli vaatama
Soome – Eesti ühisliiga kohtumised naiste võrkpallis
Viimsi Koolis.
Laupäeval, 12. novembril kell 17.00 Viimsi SPA – Liiga Eura
Pühapäeval, 13. novembril kell 15.00 Viimsi SPA – LP VIESTI
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AASTARING LINNURIIGIS

Lagled
Lagled on karmi ilmastiku linnud, kuna pesitsevad Kaug-Põhjas. Tavaliselt võib nendega
tutvust teha kevad- või sügisrändel, kui laglede
arvukad valjuhäälsed parved üle lendavad,
merel või kaldal puhkavad ning einet võtavad.
Viimsis olen kaldal puhkamas silmanud valgepõsk-laglet,
kanada laglet ja mustlaglet. Tegu on kopsakate hanedega,
kellest minu meelest kanada lagle on suurim ja mustlagle
väikseim.

Valgepõsk-lagle.

Valgepõsed peaksid olema tuttavad Helsinki parkidest
ja pisisaartelt, kus nad on ennast kenasti sisse seadnud ja
inimestega harjunud. Reisil ühele Soome pisisaarele kuulsin sealselt bioloogilt, et valgepõsk-lagle on heaks näiteks
tuumakatsetuste saatanlikust mõjust. Nimelt tegi Nõukogude Liit eelmise sajandi keskel maapealseid tuumakatsetusi Novaja Zemlja piirkonnas. Just seal pesitsevad
valgepõsk-lagled. Vahetult pärast tuumakatsetuste lõppu
lindude elu-olu normaliseerus. Probleemid laglede sigivuses ja mutatsioonid taastekkisid aga hiljuti, kuna tuumakatsetustest tingitud muutused DNA-jadades avaldusid
alles pool sajandit hiljem.

2 nädalat – 10 720 814 sammu
Viimsi Lasteaiad juhtkond
kutsus oma lasteaia töötajad 5. septembrist kuni
19. septembrini võidu
kõndima. Ühiselt läbiti
kahe nädalaga 7504 kilomeetrit. Osa võttis kaheksa 6-liikmelist naiskonda.
Seda, et Viimsi Lasteaiad
naiskond käib, sammulugejad
puusal, märkas vist küll pea
iga inimene, kes lasteaia töötajatega sel ajal kokku puutus.
Esimesel nädalal avalikustati
kõikide osalejate sammud igapäevaselt, teisel nädalal aga
avaldati alles lõplikud tulemused. Viimsi Lasteaiad juhtkonda võitsid kaks naiskonda
– Karulaugu naiskond ja Astri
naiskond. Peaauhinna võitjatena nautisid 11 tublit kõndijat
22. oktoobril Tammuri talus
privaatset õhtusööki. Kuna
kõik võistlejad olid erakordselt
tublid koos oma eriliste kogemustega, kinkisime kõikidele
osalejatele võimaluse saada
osa trummiansambel Trummiti
töötoast. Meil on pärast väga
vahvat töötuba välja pakkuda
uus kõrgetasemeline ansambel
Viimsi Trumminaised.
Astri naiskonna liikme Reet
Variku arvamus võistlusest:
“Minu arvates oli käimisvõistlus väga kõrgetasemeline. Selleks, et konkurentsis püsida, oli
vaja ennast tublisti ületada. Tihti juhtus, et võistluses osalejad

Kõndimine lõppes kõigile osalemisega trummimängu töötoas.

läksid oma “samme koguma”
õhtul peale tööd, tihtipeale kerges vihmasajus. Õnneks aitasid
tiimikaaslased raskematest päevadest üle saada. Mõnel päeval
tulid sammud raskemini kui
teistel päevadel – siis oli suureks
kergenduseks, kui sõber oli valmis sinuga koos kõndima tulema, ehkki tal endal võis päevanorm juba käidud olla. Nii need
sammud tulid, ennast ületades ja
sõpru toetades!
Mitmed meeskonnad käisidki iga päev mitmekesi koos
kõndimas. Üksi käies on hea
oma mõtteid korrastada, koos

kõndides saavad igasugused
plaanid kerge vaevaga läbi arutatud. Kõndimine mõjus osalejate tervisele kindlasti hästi!
Lisaks aitasid need nädalad
muuta suhtumist jalakäimisesse üldse. Enam ei suhtu ma
vihma kätte jäänud sõpradesse haletsusega – nüüd tean, et
iga ilmaga jala liikumine võib
olla igaühe vaba valik! Tähtis on muretseda endale head
jalanõud ja ilmastikukindlad
riided ning võibki rõõmsalt šokeerida abivalmeid autojuhte,
keeldudes nende kutsetest autosse istuda!“

Karulaugu naiskonna arvamus võistlusest: “Lahe. Mõnus.
Ennastületav. Kaalujälgimine.
Kilode langus. Tervislik. Hea
seltskond. Hea enesetunne. Positiivne jne.”
Viimsi Lasteaiad juhtkond
sai tõeliselt positiivse kogemuse, nähes nii paljudes töötajates tahtejõudu ennast iga ilmaga toast välja ajada ja iga päev
kõndida oluliselt rohkem kui
10 000 sammu. Hästi tehtud,
Viimsi Lasteaiad naiskond!

Margery Lilienthal
Viimsi Lasteaiad direktriss

E.T.A. Tantsukool nüüd ka Viimsi Koolis
Eesti Tantsuagentuuri
Tantsukool alustas sel
sügisel juba kolmeteistkümnendat õppehooaega. Uue hooaja algus
toob kaasa ka lisavõimalusi Saue ja Viimsi lastele
ning noortele, kellel on
nüüd võimalus õpinguid
alustada oma kodukohas.

Mustlagle.

Kuna tegu on üksnes läbilendavate lindudega, piirdun
laglede elu täpse kirjeldamise asemel mõne kommentaariga. Laglesid iseloomustab kollektivism: tavaliselt kohtame neid parvedes. Parves tegutsemise eelis: keegi on alati
valvel. Kui kümme lindu söövad pead rohus, siis üks pea
on püsti, mälub rohtu ja jälgib teraselt ümbrust. Sama kehtib uinumise suhtes: paljud saavad istuda ja puhata, kuid
mõned endiselt söövad ning seiravad. Mustlaglede puhul
võib rühmast selgelt määrata teistest agressiivsemad linnud, kes suruvad teistele peale omi reegleid ja samas on
nad ka kõige hoolikamad ümbruse jälgijad ja julgemad
võimalike ohtude suhtes.
Tõnis Kandle andmeil peatub Eestis kevadel kuni 200
000 valgepõsk-laglet. Sügisrändel peatuvate lindude arv
on tunduvalt väiksem, jäädes 70 000–75 000 vahele. Üha
suurematest rändeparvedest on saamas rannalähedaste
põllumeeste süvenev peavaluallikas. Kevadel haljendama
löönud viljapõllule laskunud mitmesajapealine või suuremgi laglejõuk võib hävitada lootuse saagile hämmastava
kiirusega. Mustlagle on esindatud oluliselt väiksemate arvudega – kevadeti lendab siit läbi hinnanguliselt kuni 500
ja sügiseti kuni 200 isendit. Kanada lagle on Eestis igaaastane suhteliselt haruldane läbirändaja. Eestis on neist
kolmest laglest looduskaitse all ainult valgepõsk-lagle.

Kilvar Kessler

Viimsi Koolis alustavad E.T.A.
Tantsukooli tantsurühmade juhendamist noored ja andekad
tantsuõpetajad ja praktikud
Julia Koneva (tantsuline treening) ja Teele Ude (ballett).
Julia lõpetab sel aastal Tallinna Ülikooli ja on tantsimisega
seotud umbes 15 aastat, treeninud ja proovinud mitmeid
tantsustiile ning tehnikaid,
alustades show- ja tänavatantsust ning lõpetades klassikalise ja rahvatantsuga. Teele Ude
alustas oma balletiõpinguid
Tallinna Balletikoolis. 2006.
aastal liitus ta tuntud Cirque
du Soleil trupiga ning tantsinud on ta pea- ja kõrvalosi
mitmetes etendustes New Jersey Ballet ja Egleevsky Ballet
balletitruppidega.
E.T.A. Tantsukooli Viimsi
filiaali õppekava koosneb esimesel aastal kahest põhiainest:
tantsuline treening ja ballett.
Tantsuline treening on tund,

Ballett on tantsu alus.

kus õpitakse tantsutehnikat,
arendatakse koordinatsiooni ja
üldist füüsilist vormi harjutuste
ja tantsuliste kombinatsioonide
kaudu. Samuti on tähelepanu
all jõu- ja venitusharjutused,
harjutused diagonaalidel ja
pöördetehnika.
Ballett on oluline alus kõikide tantsustiilidega tegelemiseks
ning annab vajaliku kehakooli
tegeleda ükskõik milliste tantsutehnikatega. Tunnis tutvutakse klassikalise tantsu alustõdedega, õpitakse distsipliini ja
pööratakse tähelepanu “tervele
tantsimisele”, saadakse hea
painduvus, kehahoid ja rüht.
E.T.A. Tantsukool on lähtunud oma tegevuste planeerimisel Jaak Jürimäe poolt välja

toodud ideest: “Haridussüsteemi siht on muutuvas maailmas toimetulev inimene, kes
suudab olla õnnelik, suudab
unistada ja unistusi ellu viia,
tunda, et ta elul on mingi siht
ja väärtus ning kellel on arenev
ja terviklikkuse poole püüdlev
maailmapilt.”
E.T.A. Tantsukooli õpilaste
tantsuunistused saavad kindlasti teoks, sest nad on alati
oodatud esinejad mitmetel
kontsertidel, etendustel, telesaadetes ja festivalidel. Suurema esinemispraktika saamiseks
korraldatakse ka ise omaloomingukonkursse,
laagreid,
kevadisi tantsukontserte ning
tantsuetendusi, millega mööda
Eestimaad reisida. Muidugi ei
saa unustada ka festivali Koolitants, mis on kujunenud üheks
tantsukalendri tähtsündmuseks
ETA Tantsukooli tantsutunnid Viimsi Koolis
Tunnid toimuvad: kolmapäeviti: k 18.20–19.20;
neljapäeviti: k 16.10–17.10;
reedeti: k 14.10–15.10 (ballett).
Õpetajad: Julia Koneva ja
Teele Ude.
Esimene tund 2. novembril
Lisainfot: tel 55 629 659
(Maarja)

noorte tantsijate hulgas.
E.T.A. Tantsukooli õpilaste suurimateks abilisteks
tantsuhariduse saamisel on
paljud tuntud ja kogemustega tantsuõpetajad, tantsijad
ja koreograafid nii Eestist kui
ka välismaalt: Elo Unt, Eliisa
Lott, Heili Parras, Piret Viikholm, Marina Volkova, Tuuli
Peremees, Dagmar Rang-Saal,
Alexis Steeves, Rauno Zubko,
Raido Mägi, Jüri Nael, Helena
Pihel, Ilma Adamson, Leino
Limbach, Paul Bobkov, Krista
Köster, Inna Sulg, Teet Kask,
Monika Tomingas, Julia Koneva ja Teele Ude.
E.T.A. Tantsukool juhindub
Jaak Jürimäe mõttest, et lapsi
peab õpetama kunsti armastama. Selleks on vaja muuta kokkupuude kunstiga nauditavaks
ja eluliseks, võimaldada piisavalt aega kunstikogemuseks,
avastada tõkked loovuse arendamisel, eelkõige julgustama
katsetamist ning riskimist turvalises keskkonnas.
Lisainfot leiab kooli koduleheküljelt: http://kool.tantsuagentuur.ee/.
E.T.A. Tantsukool alustab
treeningutega Viimsi Kooli aulas. Oodatud on 7–10-aastased
lapsed tantsulise treeningu ja
balletitundidesse.

Maarja Pärn
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Viimsi valla kaunid
kodud 2011

Talvele vastu
Külmal ajal tekkivate nahaprobleemide puhul
on mõttekas külastada ilusalongi.

Lõppenud on tänavune
kauni kodu konkurss.
3. novembril kuulutati
pidulikult välja konkursi
tänavused võitjad.

Pärnamäe küla

1. Kesk-Kaare tee 11 – ajalooline järjepidevus kauni kodu
loomisel (Andrus Tedremäe,
Kersti Ilves).
2. Kesk-Kaare tee 10 – harmooniline põlvkondade vaheline side kaunis kodus (Eva ja
Toomas Arge, Kärol ja Toomas
Tohver).

Ilusalong Elegance.

Randvere küla

3. Keiu tee 18 – suvemajast
kauniks koduks (Katri-Triin ja
Indrek Krjukov).

Leppneeme küla Sadama tee 4. Tunnustus materjali ja arhitektuuri uudse koosluse eest.

Leppneeme küla

4. Leppneeme Sadama tee 4
– materjali ja arhitektuuri uudne kooslus (Evelina ja Madis
Laas).

Lubja küla

Kesk-Kaare tee 10
Pärnamäe külas.

5. Paenurme tee 41 – kuldsete
kätega kaunistatud kodu (Helbe ja Ülo Kokamägi).

Püünsi küla

6. Leevikese tee 9 – looduslähedane kaunis kodu (Merike
Unukainen).
Loe ka lk 1

Sadama 4 on ka aiakujunduses uudseid ideid.

Keiu tee 18 Randveres – suvemajast kauniks kodus.

Kesk-Kaare tee 10.

Kesk-Kaare tee 11 – ajalooline järjepidevus. Fotod Toomas Kirotar

Spordiüritustest tulemas

Austatud spordirahvas!
Aasta hakkab lõpule jõudma ja ka sportlastele on paljudel
aladel karikad-medalid juba jagatud. Viimsi valla spordiaasta kokkuvõtte tegemine toimub tänavu 7. detsembril
Viimsi Kooli Karulaugu maja saalis.
Vallavalitsus soovib tänu avaldada nendele tublidele sportlastele ja treeneritele, kes sel aastal vabariiklikul või kõrgemal
tasemel silma paistnud. Kindlasti on meie vallarahva seas ka
neid, kes Viimsisse alles hiljuti elama asunud või tagasihoidlikkusest tagaplaanile jäänud. Et kõik kenasti tänatud saaksid,
palume treeneritel või pereliikmetel meile märkimisväärsetest tulemustest teada anda!
Kõikidelt spordihuvilistelt ootame ka ettepanekuid, kes
oleksid väärt kandma Viimsi valla selle aasta parima naissportlase, meessportlase, võistkonna ning tublima spordipere
nimetust. Ära saab märgitud ka aasta tegu spordis. Kõik ettepanekud on oodatud 10. novembrini e-posti aadressile tiia@
viimsivald.ee.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

4. november k 19.15 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS, esiliiga kohtumine HC Viimsi – Audentes SK / Korraldaja:
Eesti Käsipalliliit / Viimsi Kool
5.–6. november Viimsi valla meistrivõistlused KORVPALLIS,
mehed / Viimsi Kool / Korraldaja: Korvpalliklubi Viimsi ja Viimsi Vallavalitsus
5.–6. november k 11.00 Eestimaa Spordiliidu Jõud meistrivõistlused KÄSIPALLIS, noormehed s. 1999 ja hiljem / Viljandi
/ Korraldaja: ESL Jõud
7.–18. november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused RAHVASTEPALLIS, 4.–5. kl. tüdrukud ja poisid / Kiili / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
7.–25. november Harjuma koolidevahelised meistrivõistlused
KORVPALLIS, 8.–9. kl. tüdrukud ja poisid / Korraldaja: Harjumaa
Spordiliit
12. november k 11.00 Harjumaa võistkondlikud meistrivõistlused MALES / Tallinn / Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
14.–25.november Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused RAHVASTEPALLIS, kuni 3. kl. tüdrukud ja poisid / Kehra /
Korraldaja: Harjumaa Spordiliit
17. november k 19.00 Eesti meeste meistrivõistlused KÄSIPALLIS, meistriliiga kohtumine HC Viimsi/Tööriistamarket –
Põlva / Viimsi Kool / Korraldaja: Eesti Käsipalliliit

Tuulised ja vihmased ilmad on saabunud Eestimaale ning
kaugel pole ka külm ja lumine talv. Siis saab jope alla kuhjata mitu kampsunit ja sooja pluusi, kuid nägu on alati paljas
ja suurema osa ajast kaitseta. Ent just nägu on see, mis võtab
endale esimesena jäljed väsimusest, vananemisest jne. Nägu
vajab ilmade jahenedes kõige rohkem kaitset ja hoolt.
Nahale ei mõju hästi suured temperatuurikõikumised,
näiteks soojast ruumist välja tuule ja külma kätte minek
või vastupidi. Seetõttu on soovitav nahka hakata talve saabudes hooldama juba enne, kui see on kannatada saanud.
Selleks on soovitatav asendada kerge niisutav päevakreem suurema rasvasisaldusega kreemiga ja hommikul
tuleks kanda kreem näole vähemalt 20 minutit enne väljaminekut ning õhtul natuke enne magamaminekut. Lisaks
tuleks kord nädalas teha nahka toitvaid ja puhastavaid
maske ja protseduure.
Tugeva pakasega ärge peske nägu veega, parem oleks kasutada puhastuspiima või vahtu ning seejärel toonikut. Talvel
võib vaseliini või näiteks Börlindi hügieenilist huulepulka
kasutada nii huulte toitmiseks kui ka külma eest kaitseks
ning isegi kaitsva kreemina näol. Nägu tuleb kindlasti koorida, sest see eemaldab surnud naha, muudab naha vastuvõtlikumaks kreemidele ja hoiab selle terve ning siledana.
Külmal ajal tekkivate nahaprobleemide puhul on mõttekas külastada ilusalongi. Kosmeetikult saab nõu igapäevaste
nahahooldusvahendite soetamiseks ja sealsed protseduurid
aitavad takistada naha liigset kuivamist. Ilusalong Elegance
pakub külmade ilmade saabumise puhul just teie näonahale
sobivaid ja vajalikke hoolitsusi ning tooteid sarjalt Annemarie Börlind, mis on tõeline ekspert puhta looduskosmeetika
alal. Firma Börlind tegutseb aastast 1947 ja on tänaseks üks
enimmüüdud ja populaarseim ökokosmeetikasarju terves
maailmas. Annemarie Börlindi kosmeetikat müüakse 42
riigis. Erinevate ekspertide hinnangul kuulub tema toodang
maailma looduskosmeetika vaieldamatusse tippu.
Viis miinuskraadi on viimane piir, mil võib palja peaga
juukseid kahjustamata käia. Müts on asendamatu juuste
kaitsja külma eest. Kaitsma peab juukseid kogu pikkuses. Kindlasti ei tohi õue minna niiskete juustega, sest nii
nagu jäätub vesi, jäätuvad ka juuksed. Sügisel/talvel on
soovitatav valida juustele tugevama toimega intensiivpalsam, kord nädalas kasutatav ravimask ja ka viimistlustooted. Kindlasti peaks hooldustoodete komplekti kuuluma
juustesse jäetav proteiinirikas sprei, mis vähendab juuste
elektrilisust ja mida võib kasutada iga päev. Ilusalongis
Elegance on võimalik teha näiteks Joico juukseravi, mille
eesmärk on puhastada juuksed viimistlusvahendite jääkidest ja toita ning ravida neid intensiivselt nii seesmiselt
kui ka väliselt. Patenteeritud tehnoloogiaga Joico tooted
on juuksehooldusmaailmas tipptasemel ning keskenduvad
eesmärgile saada terved juuksed.
Samuti on meie salongis juuksesari Goldwell, mis on
rahvusvaheliselt kõige tuntum eksklusiiv-juuksehooldusvahendite tootja, kus on täielik valik tooteid individuaalselt igale kliendile, millega kaasneb täpne juuksehooldus
ning piiramatu fantaasiaga viimistlus.
Ilusalongis Elegance on mõeldud ka vanemate inimeste
ning õpilaste ja õpetajate peale. Nimelt on iga kuu esimene
esmaspäev memmede-taatide päev. Sellel päeval on kõigile
neile, kel eluiga üle 63 eluaasta, kõik teenused -25%. Iga
kuu viimasel esmaspäeval aga on koolipäev – siis on kõik
teenused nii õpilastele kui ka õpetajatele -25%.
Täpsemat informatsiooni otsi kindlasti meie kodulehelt www.salongelegance.ee või tule meile külla! Meie
uksed on Sinu jaoks avatud 7 päeva nädalas!

Ilusalong Elegance
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Võlglane taksofirma
l Müüa

mulda, loomasõnnikut, killustikku ja liiva.
Tel 54 575 873, e-post taluaed@hot.ee.

l Müüa

ilus suur toalill (corünocarpus) tuppa
või talveaeda (hind 60 €) ja teisi toalilli odavalt.
Müüme ka põhupakke koerakuuti. Tel 53 499 081,
53 499 087.

l Lastega

pere soovib üürida 2- või 3-toalise
korteri Viimsis. Tel 56 738 327.

l Müüa

korter Hispaanias Torre Viehha lähedal
mere kaldal (140 m2, 3 magamistuba ja elutuba).
Tel 52 18 340.

l Eraisik

teostab järgmisi töid: parketi- ja plaatimistööd, seinad, laed, siseruumide remonttööd.
Soodsad kokkuleppehinnad! Tel 55 563 492.

l Teostame

autode poleerimist. Otse kodus. Tel 55

26 409.

l Säästa

kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy
õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates
869 €. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.

l Akende

pesu. Veerennide puhastus. Ohtlike puude/okste lõikus. Ühistutele, firmadele ja eraisikutele üle Eesti! Tel 56 388 994, Uve.

toredat hoidjat 1,6-a. poisile, eelistaksin
hoidmist meie kodus. Asume Viimsis, Haabneemes.
Tel 52 50 133.

l Müüa

elamukrunt Haabneemes (heas korras,
rannast 400 m). Soovin üürida või osta 1- või
2-toalist mugavuste, kuid ahjuküttega korterit
Viimsis. Tel 53 969 315.

l Teostame

lõhutud küttepuid: lepp, sanglepp, haab,
metsakuiv (30, 40, 50, 60 cm). Hinnad soodsad,
küsi julgelt! Tel 56 157 788, kuttelepp@hot.ee.

l Üürin

3 kuuks alates detsembrist 2-toalise
korteri Viimsis, Haabneemes või Meriväljal.
Tel 51 16 256.

l Ostan

teie sõiduauto, sõitva või seisma jäänud,
võib olla ilma ülevaatuseta ja roostekahjustustega.
Tel 56 740 940, Mart, mrt.mrt.001@mail.ee.
kaminapuud (lepp, kask, sanglepp, saar)
40 l/60 l võrgus (30, 40 või 50 cm), klotsid, tulehakatus, saepuru 150 l kotis, aastaringi vedu
tasuta. Kontakt tel 50 18 594.

l Teostan

elektritöid, mõõtmisi ja tehnilist kontrolli
kasutusloa taotlemiseks. Vajadusel projekti koostamine. Olemas vajalikud litsentsid. Tel 51 65 035.
l Haljastustööd,

aedade hooldus, terrassid, aiad,
kiviteed. evaron@hot.ee, tel 55 17 825.

haljastustöid, viljapuude ja hekkide
lõikust, puude langetamist ja lumekoristust.
Tel 55 637 666.

l Väikeveod

l Tasuta

l Puit-,

äravedu – mööbel, kodutehnika, riided
jm, mis on veel kasutuskõlbulikud, kuid teie
kodus enam kasutust ei leia. Edendame keskkonnasäästlikku tarbimist, toimetame teie asjad uutele
õnnelikele omanikele. Tel. 53 226 290.

l Kogemustega

pedagoog õpetab inglise keelt
igale raskusastmele. Samas annab inglise keele
järeleaitamistunde Haabneemes aadressil Kesk
põik 2. Tel 52 40 260, Tiiu. Personaalne lähenemine igale õppijale!

l Kvalifitseeritud

pottsepp. Ahjud, pliidid, soemüürid, kaminad, korstnad. Tel 56 322 522.

Avatud
õmblussalong
Heki tee 6-61
tel: 52 98 020
tel: 60 91 490
-õmblusteenused
-parandustööd

Reklaam
Viimsi Teatajas
vt@viimsi.ee

VT

l Müüa

l Müüa

l Otsime

Viimsi Teatajale on oma reklaami eest
kevadest saadik võlgu Viiking Takso (firma Allikatransport OÜ). Taksofirma jaoks
tühist summat – 23,02 euri pole suudetud
ligi pool aastat ära tasuda.

(kuni 2,5 t). Liiv, muld, multš, killustik. Kolimised, prahivedu. Tel 50 92 936.
turba-, päevalillebrikett, graanul (hele),
kivisüsi, lepp/kask 40 l kotis. Vana-Narva mnt 9,
tel 56 924 924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

l Probleemsete,

ohtlike ja kuivanud puude langetamine. Langetan raskesti ligipääsetavad ja keerukas asukohas olevad puud. Kasutan vastavalt
vajadusele köistehnikat või ladvast langetus meetodit. Tel 56 482 680.

l Teen

erinevaid 3D ning tehnilisi jooniseid.
Tootearenduslik projekteerimine ja 3D disainimine.
Tel 50 92 595 (eesti keeles), 56 922 991 (inglise
keeles).

Viimsi pensionäride
ujumisest
Alates 1. novembrist on pensionäride ujumise ajad Viimsi SPA-s teisipäeval ja reedel
kell 11.30–13.30. Vesiaeroobika algus kell
12.00

VPÜ juhatus

OÜ VIIMSI VALLA
ARENDUSKESKUS

Puude langetamine,
hekkide lõikus ning
kujundamine.
Muru ja haljasalade
rajamine ning lumekoristus.
Tel 55 637 666
www.ifhaljastus.ee

TEOSTAB ALLJÄRGNEVAID
TÖID:

Haabneeme
Autokool

Detailplaneeringud
Dendroloogilised uuringud
Teede- ja platside projektid
Staadionite ja mänguväljakute projektid
Hoonete projektid

ootab õpilasi
novembris algavale
B- kat. autojuhi
kursusele.
Info: svenarop@hot.
ee või
tel. 56 681 120.

TÖÖ KIIRE JA KORRALIK,
HINNAD SOODSAD
Viimsi vald Nelgi tee 1 kab.144
Tel. 60 66 863, 56 502 487
E-mail info@viimsiarendus.ee

kaup USA-ST!
Uus pood

“Riietering”

Comarketis,
II korrusel.
Meilt leiad hea hinnaga
naiste- ja lasteriideid,
jalatseid, aksessuaare,
lisaks madratseid, voodipesu jm juurdekuuluvat.
Astu läbi ja Sa ei kahetse!

Avalik enampakkumine
Viimsi Vallavalitsus kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise Naissaare külas asuvale Virbi kinnistule, registriosa nr 13721102, katastritunnus 89001:001:0122, pindala
2991 m2, sihtotstarve 100% elamumaa, alghind 50 000 €.
Pakkumine esitada kinnises
ümbrikus, millele on märgitud
“Virbi enampakkumine” aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik
Viimsi Vallavalitsuse 2. korruse
sekretärile. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 1. detsember 2011 kell 12.00. Pakkumiste avamine
toimub 1. detsembril 2011 kell 12.15. Täiendav info Viimsi valla
koduleheküljel www.viimsivald.ee ja tel 606 6828.
Ostuhind tuleb tasuda hiljemalt lepingu sõlmimise päeval.
Pakkumine peab sisaldama:
- pakutava kinnistu nimetust ja pakutavat hinda (sõnade ja
numbritega – erinevuse korral lähtutakse suuremast);
- pakkuja nime, aadressi, telefoni numbrit, arveldusarve
numbrit;
- füüsilisel isikul koopia isikutunnistusest;
- juriidilise isiku puhul kandeotsust ja kehtivat registriosa
koopiat;
- juriidilise isiku esindajal volitus ja isikut tõendav dokument;
- nõusolekut esitatud tingimustega;
- osavõtutasu 1% alghinnast ja tagatisraha 10% alghinnast
tasumist tõendavad dokumendid.
Osavõtutasu ja tagatisraha tasuda Viimsi Vallavalitsuse arvelduskontole nr 221010936477 Swedbank või Viimsi Vallavalitsuse kassasse Nelgi tee 1. Maksekorralduse selgituses
märkida kinnistu nimetus. Tagatisraha tagastatakse enampakkumise tulemuste kinnitamise järel 5 päeva jooksul võitjaks
mitteosutunuile.
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12. novembril kell 12.00
Viimsi Huvikeskuses

Veel on vabu kohti

Väikeste Sõprade
Loovustoas

Isadepäeva
kontsert

Ootame 1,5-3a lapsi koos
emmede ja issidega, mängima ja
meisterdama.

Esinevad Viimsi
Huvikeskuse laulu- ja
tantsulapsed

Kuulame muusikat, võimleme,
tantsime, roomame, liimime,
värvime, voolime. Jutustame ja
vahest ka maiustame. Igal tunnil
valmib vahva pilt või ese.
Väikesed sõbrad kohtuvad igal
neljapäeval 10.30 Viimsi Huvikeskuse treeningsaalis.
Anna oma tulekust teada e-mailil:
Loovustuba@gmail.com
www.huvikeskus.ee

Sissepääs tasuta!

Head jalgsi ja
kepikõndijad!
Järjekordne matk, “Tutvume koduvallaga,” toimub 27.11.2011.a.
Korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. Buss V2 väljub Viimsi Haigla eest
kell 10.33. Matka algus ja lõpp on Randvere Päevakeskuses. Seekordse matka
teemaks on Mäealuse metsakaitseala ja
Balti klindiga tutvumine. Matka pikkus
5 km. Lõpetuseks pakutakse juustu- ja
kiluvõileibu kuuma teega.
Info tel. 60 12 354 V. Kallion.

Püünsi Kool otsib oma tegusasse kollektiivi

lasteaia muusikaõpetajat

(0,25 ak)
Avaldus ja CV saata hiljemalt
10. novembriks
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33,
Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või birgit@pyynsi.edu.ee
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Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt

autoremont
ja keretööd

Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K-R 10.00-18.00, L 10.00-15.00

POOLSAARE AUTO OÜ, Miiduranna tee 46,
tel 605 4400, 5198 0833, www.poolsaare.ee

Hea hind. Soodushinnad.
Uus kaup, valik naiste riideid.

