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Lubja mäele rajatavat
suusanõlva tutvustab sööstlaskuja Aare Tamme. Loe lk 2

Sotsiaaltöötajad said
elektriautod
Alates 26. juunist on Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuameti kasutuses kaks elektriautot Mitsubishi I-MIEV.

Abivallavanem Jan Trei koos Viimsi Vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuameti töötajatega.
Festivali tõmbenumbriteks olid rannarahva tööd ja tegemised. Fotod Mikk Leedjärv

Rannarahva Festival tutvustas
tänapäevast randlust
Suvi on peaaegu möödas. Möödas on ka sellesuvine Rannarahva
Festival, mis tõestas
taas, et rannarahva
koduvallas Viimsis
osatakse merekultuurist lugu pidada ning
vanu häid traditsioone
au sees hoida.

Ajalooline Kingu rannatalu
Viimsi Vabaõhumuuseumis, mis juba mitmendat
aastat üheks suviseks nädalalõpuks elule äratatakse
ning sel ajal külarahva töödest ja tegemistest kihab,
võõrustab suvelõpu külalisi
ja sündmusi ning teeb vaikselt juba ettevalmistusi talviseks hooajaks ja järgmise
aasta festivaliks.
Miks meil on neid aegade hämarusest pärit rannarahva kombeid ja töövõtteid tänapäeval veel vaja
inimesteni tuua? Aga sellepärast, et see kõik toimibki
täna nii nagu 100 aastat
tagasi. Meil on vaid moodsamad riistad ja kiiremad
paadid ning meri pakub
lisaks leivale ka meelelahutust. Rannarahva Festivali idee ongi populariseerida kaasaegset randlust,
näidata seda, mismoodi
toimivad vanad töövõtted
ja traditsioonid tänapäeval ning kuidas kaasaegne

randlane ehk mere lähedal
elav inimene oma suhet
merega tugevdada võiks.
Hakates näiteks tegelema
paadiehitusega, veespordiga, harrastuskalapüügiga
või õppides õigesti kala
fileerima – neid võimalusi
on mõõtmatult palju. Tänapäeval ei ole randlane
arhailiste kaluririietega takune tüüp, mõrd käevangus
ja kalavõrk kotis. Tuleb
tõdeda, et seda selgitada
on olnud siiani meie kõige
keerulisem ülesanne. Millegipärast inimesed just
sellist pilti randlasest ette
kujutavad.
Meri meelelahutuse allika ja puhkehetkede veetmise paigana on tänapäeval palju aktuaalsem
teema kui kunagi varem.
Sestap korraldame juba
teist aastat paatide paraadi Tallinna lahel, mis kulgeb Tallinnast Viimsisse,
läbides sadamaid ja tuues
neisse argipäevast erinevat
lõbu ja melu. Sümboolne algus suures Tallinna
Vanasadama Jahisadamas
keset pealinna ja samavõrra sümboolne lõpp Viimsi
kalurikülas, kus pole randumiseks enam lautritki,
rääkimata kaist, seavad
raamid müstilisele teekonnale, mida teelolijad paraadi käigus läbivad. See-

Sotsiaalministeeriumi ja Viimsi valla vahel sõlmitud lepingu kohaselt on elektriautod antud
tasuta kasutamiseks sotsiaaltöötajatele, koduhooldustöötajatele või sotsiaalteenuse vahetule osutajale klienditööga seotud tegevusteks.
Viimsi Vallavalitsuses kasutavad elektriautot
klientidega kohtumisteks sotsiaaltöö- ja lastekaitsespetsialistid ning koduhooldustöötaja.
Esimesed kogemused elektriauto kasutamisest
annavad põhjust rahuloluks – auto on hoolimata mõõtudest mahukas, hääletu ja mugav
ning rahuldab transpordivajaduse klienditööks
Viimsi vallas.

Viimsi Vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuamet

Algab fotokonkurss
“Suvepäevad Viimsis“

Meritsi saabujaid tervitavad seitsme Eesti tuletorni puust koopiad.

Paadiehitus on taas ausse tõusnud.

kord olid läbivaks teemaks
meremärgid ja tuletornid,
neist viimaseid jääb aastateks meenutama tuletornide allee Viimsi Vabaõhumuuseumis.

Küllap jõuab kätte
ükskord ka see päev, mil
Viimsi Vabaõhumuuseumis on igapäevaselt, mitte
kord aastas võimalik rannarahva tegemistel silm

peal hoida ja neis kaasagi
lüüa. Rannarahva Muuseum selle nimel pingutab.
Igatahes.

Riina Aasma

Rannarahva Muuseum

Konkursi eesmärk on märgata ja jäädvustada meeldejäävaid hetki Viimsi vallas.
Suvel toimus vallas palju põnevat – oli
erinevaid üritusi, toredaid sündmusi ja kauneid loodusnähtusi. Kõiki neid jäädvustatuid hetki palume teil jagada ka meiega,
et viimsilased saaksid nautida kodukoha suvemälestusi ka talvel.
Konkursil on oodatud osalema kõik huvilised ja konkurss toimub kolmes kategoorias: loodusfoto, sündmusfoto, viimsilased.
Iga kategooria võidufoto saab auhinnaks Viimsi Kooli ujula 20 korra pääsme.
Žürii võtab arvesse ka Viimsi Facebooki lehe kommentaarid.
Üks autor võib konkursil osaleda kuni
10 fotoga, mis on tehtud Viimsi vallas. Pildi pikem külg peab olema vähemalt 2000
pikslit. Kindlasti tuleb fotole lisada ka allkiri. Konkursile esitatud fotod võivad olla nii
värvilised kui ka nostalgiliselt mustvalged.
Viimane päev oma fotode esitamiseks
on 30. september 2012. Fotosid saab üles
laadida 17. augustist 30. septembrini valla
Facebooki lehel / Viimsi vald või saata eposti aadressil foto@viimsivv.ee.
Konkursi tulemused avalikustatakse 12.
oktoobri ajalehes Viimsi Teataja.

Mailis Alt
Kommunikatsiooni- ja arendusjuht
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Lubja mäele rajatakse laskumisnõlvad

maks. Sport on tänapäeval muutunud rahakeskseks. Nõukogude
ajal olid treeningud tasuta, kõik pääsesid spordiringidesse. See
oli suur pluss, kui rääkida laste huvi- ja spordiringidest, kust võib
tippu kasvada.

Lubja mäe laskumisnõlvad on ideeprojekt, millega
alustati juba mõned aastad tagasi. Nüüd on valminud
eskiisprojekt ning peagi algavad esmased ehitustööd.
Konsultandiks on mäesuusataja, Eesti kiireim sööstlaskuja ja mitmel pool suusakeskuste rajamist nõustanud
Aare Tamme.

Teie püstitatud sööstlaskumise kiiruserekord püsib?
Minu 1993. aastal Prantsusmaal püstitatud rekord 210 km/h püsib üle Venemaa endiselt. Maailmaspordi karussellis olin kümmekond aastat – 1989–1999. 1995. aastal saavutasin MM-il 10. koha.
Minu eesmärk on nüüd märgata mäel järgmist Aare Tammet.
Kui ma sellist last näen, küll ma teda siis aitan. Aga kogu spordisüsteem peaks muutma lapsesõbralikumaks.

Aare Tamme:
Viimsisse tulevad
uued kaasaegsed
lahendused
Aare Tamme, olete Lubja mäel kohapeal käinud ja tutvunud
ka rajatise eskiisprojektiga. Milline on teie arvamus?
Minu arvates sobiks see väga hästi kohaliku kogukonna talviseks väljaskäimise kohaks. Kui seda nimetada mäesuusakeskuseks, siis võib tulla kriitikat, kuid eesmärk pole hakata siin suuri
võistlusi korraldama. Eesmärk on, et talvel oleks laiemal publikul koht, kus väljas aktiivselt aega veeta. Selleks on plaanitud
kelgumäed ja karussell ning ka suusakool. Vallavalitusega oleme
arutanud, et mäesuusatamine ja lumelauasõit võiksid olla koolis
kehalise kasvatuse õppekavas. Alustasime tuubimäe pilootprojektiga aastal 2000 Otepääl ja õpilaste huvi oli väga suur. Vedasin ise seda projekti – kehalise kasvatuse tunnid olid koolipäeva
viimased ja lapsed ei tahtnud mäelt koju minna. Miks mitte samamoodi Viimsis korraldada, see tekitaks suusamäe vastu veel
suuremat huvi.

Küsis

Kaks slaalomi
laskumisnõlva
Sööstlaskuja Aare Tamme kiiruserekord püsib tänaseni.

Kas kavandatavad laskumisrajad sobiks ka täiskasvanutele?
Tähtis on kontseptsioon ja tehnilised lahendused. Kellel on
soov kihutada mäest kiirusega 200 km/h, selle jaoks see koht
pole, aga ka täiskasvanutele võiks see mägi sobida. Meil on Otepääl suur hulk kliente, kes iga päev pärast tööd tulevad tunniks
mäele, lasevad sealt alla ja saavad nii oma päevakoormuse kätte.
Olete nõustanud laskumisradade rajamist ja sealset tegevust nii
Soomes kui ka Lätis ning olete Otepää ja Munamäe talispordirajatistega seotud. Kas neid saab Viimsi projektiga võrrelda?
Munamäe laskumisrajad sündisid koostöös Soome Himosega,
mis on juba aastaid Soome suusakeskus nr 1. Olin Himosel abiks
aastatel 1989–99, kus minu ülesandeks oli Ida-Euroopa suusaturistide ohjeldamine. Nende inimeste käitumine oli püsiklientide
omast erinev, vaja läks ka mu kolme keele oskust.
Himosel oli 1990ndate teisel poolel kontseptsiooniks ka koolilaste vaba aja sisustamine. Olen Himose projekti Venemaal ja
Ukrainas seadnud eeskujuks. Himosel töötades oli minu rekord
ühel 14-tunnisel tööpäeval kuue instruktoriga 1200 koolilast laskuma õpetada. Hakkama saime.
Viimased kaheks aastat olen olnud rohkem seotud Venemaal
ja Ukrainas rajatavate keskustega. Viimases on kolm objekti korraga töös. Kõik kohad, kus olen nõustanud või tegutsenud, on
käima läinud.
Viimsi projekti ei saa teistega võrrelda, sest iga projekt on
omaette unikaalne, tehnikat mäestlaskumiseks ei toodeta masstoodanguna, vaid tellimuse peale, arvestades konkreetse paiga
vajadusi.
Viimsi talvine vaba aja keskus saab kindlasti olema oma nägu

Aare Tamme.

Võimalik tõstukivariant.

ja teist sellesarnast pole. Viimsisse tulevad uued kaasaegsed lahendused, mis võivad olla vähemasti kümneks aastaks teistele
eeskujuks.
Milline on teie roll Viimsi objektil?
Minu roll on nõustada, jälgida, et kõik saaks õigesti valmis
ehitatud ja õiged tehnilised lahendused rakendatud. Viimane
moodustab projekti edust 25–30%. Oluline on ka jääda projekti
nõustama 2–3 aastaks, et saavutada õige teenindus- ja töökultuur.
Suusamäe personal vajab eriharidust, mida ei õpetata koolis, selle
saab omandada praktika käigus.
Millises vanuses lapse võiks esimest korda suusamäele viia?
Kohe, kui laps õpib kõndima.
Teie enda spordiharrastus algas lapsepõlves Rakveres?
Rakveres tuli isa tihti mulle mäele järele, et aeg on koju minna.
12 tundi üksi suusamäel alla sõita oli minu jaoks normaalne. Lapsepõlves, tolleaegses Nõukogude Liidus seadsin eesmärgiks pääseda olümpiale ja seal võita. Eks kripeldab, et seda võitu ei tulnud.
Kõige tähtsamaks pean ma töötahet, tahet saada kõige kiire-

Annika Poldre

Vallas asuv klindiastang on üks suurima kõrguste vahega pinnavorme Põhja-Eestis. (Kõrguste vahe kuni 36 m). Aastal 2008 kehtestati Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneering, samal
aastal koostati Viimsi tervisespordiraja eskiisprojekt (Innopolis
Insenerid OÜ), mille järgi on Haabneeme klindiastangu piirkonda Hundikoopast ja Lubja majakast põhja poole ette nähtud kaks
lauget slaalomi laskumisnõlva. Suurema kõrguste vahega Laskumisnõlv 1 ja kirdes asuv, väiksem Laskumisnõlv 2.
Laskumisnõlva 1, mis kulgeb Lubja majaka juurest põhja
poole kuni Viimsi-Randvere maanteeni, eesmärk on saada algajatele suusatajatele õppimiseks sobilik laskumisnõlv. Ehitatav nõlv
peaks olema piisavalt lame ja sobilik esmatutvuseks mäesuusatamisega. Raja pikkus 205 m ja keskmine kalle 10,3 kraadi on
levinud harjutusnõlvade tehnilised näitajad. Raja keskele on osa
raja laiuselt kavandatud ka järsem koht (30 kraadi), mis võimaldab oskajatel ennast proovile panna. Nõlv on mäe põhja poolel,
see tagab kevadel pikaaegse lume säilimise.
Mäe kasutajate üheks sihtgrupiks on Viimsi kooliõpilased,
kelle kehalise kasvatuse osaks saab mäesuusatamise õppimine.
Kooliõpilastele lisaks on sihtgrupiks kõik algajad ja huvilised
Tallinnast ja Harjumaalt.
Haabneeme klindiastangu reljeef ei ole praegu ideaalselt sobilik suusanõlva rajamiseks. Kogu kõrguse vahe on liigendatud
kahe järsu, ca 45-kraadise nurga all langeva nõlvaga. Selleks, et
nõlv oleks suusatajatele ja kelgutajatele kasutatav, tuleb reljeefi muuta. Olemasoleva klindi lõhkumine ei ole otstarbekas ja
keskkonda säästev lahendus. Reljeefi muutmiseks olemasolevat
klindiastangut ei muudeta, v.a raja keskel tõstuki kulgemise koha
kõrval ca 15 m laiusel alal. Enamus reljeefi muutmist saavutatakse täitmisega.
Juurdepääs nõlvale avaneb nii Randvere maanteelt kui ka
Lubja mäe pealt mööda Paenurme teed. Parkimine on rajatud nii
nõlva alguses kui ka lõpus. Eskiisprojektiga on määratud ca 64
parkimiskohta.
Rada kavandades on lähtutud ühest tõstukist, mis kulgeb sirgjooneliselt põhjast lõunasse Laskumisraja 1 lääne küljes. Tõstukina on kavandatud tehniliselt ja kasutusmugavuselt kõige lihtsam
nn surface lift. Suusatajate vedamisel kasutatakse kas ankur- või
taldriktõstevarsi. Eeldatav taldriktõstuki võimsus on 700-800 inimest tunnis, mis on eeldatavalt piisav ca 6000 m2 pindalaga suusanõlva teenindamiseks.
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Lisakonkurss ühele vabale stipendiumikohale
11. klassis rahvusvahelise IB programmi läbimiseks
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 31. augustil

Viimsi vallal on sõlmitud kokkulepe Eesti
Rahvusvahelise Kooliga (ISE), mille kohaselt
on kuni kaheteistkümnel Viimsi vallas elaval
10. ja 11. klassi õpilasel võimalik läbida soodustingimustel rahvusvaheline IB (International Baccalaureate) Diploma programm Eesti
Rahvusvahelises Koolis. Kevadel korraldatud
konkursi tulemusena on võimalik kuulutada
välja lisakonkurss ühele vabale stipendiumikohale 11. klassis.
Eesti Rahvusvahelise Kooli IB õppesse soodustingimustel kandideerimiseks peavad õpilane
ning tema mõlemad vanemad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud ja seda
kogu õppeperioodi vältel. Õpilased valib testide,
essee, intervjuude ja eelneva õppeedukuse põhjal välja komisjon, kuhu kuuluvad Eesti Rahvusvahelise Kooli (ISE) ja vallavalitsuse esindajad.

Avaldus, õppeedukust puudutavad dokumendid (eelmise õppeaasta tunnistus) ja
motivatsioonikiri tuleb esitada hiljemalt 24. augustiks 2012 kell 12.00 Eesti Rahvusvahelisse
Kooli (Juhkentali 18, Tallinn 10132). Lisainformatsioon ISE büroojuhilt: Reelika Herkel, office@ise.edu.ee, tel 666 4380.
Avaldused: http://www.ise.edu.ee/viimsi_
stipiavaldus.pdf. Vastuvõtukatsed toimuvad 27.
augustil 2012 algusega kell 10.00 Eesti Rahvusvahelises Koolis (Juhkentali 18, Tallinn).
Lisainformatsioon IB õppe kohta http://
www.ibo.org/ või www.ise.edu.ee.
Lisainformatsioon noorsoo- ja haridusametist: kadi@viimsivv.ee, markii@viimsivv.ee, tel
606 6868.

Kadi Bruus ja Katrin Markii
Noorsoo- ja haridusamet
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Viimsi vald sõlmis sõpruslepingu Iisraeli linnaga
26. juulil sõlmiti Tallinna
sünagoogis sõprusleping
Viimsi valla ja Iisraeli
linna Ramat Yishai vahel.
Lepingule kirjutasid alla
Viimsi vallavanem Haldo
Oravas ning Ramat Yishai
linnapea Ofer Ben Eliezer.

Ramat Yishai linnapea Ofer
Ben Eliezeri sõnul on Eesti ja
Iisraeli olukord üsnagi sarnane: “Meie rahvad on igatsenud
aastasadu oma riiki, mille me
tänu oma tahtejõule oleme
saanud. Meie kliima on küll
erinev, kuid samas üksteisele
väga atraktiivne.
Saame teineteiselt palju
õppida, sest oleme väga erinevates oludes pidanud hakkama
saama ja nüüd, vaadates sõprade käitumist või administratiivset korraldust, on võimalik nii
Viimsil kui ka Ramat Yishail
liikuda uuele tasemele. Usun,
et meie koostöö pole pelgalt
kohtumised, vaid see saab ole-

Sõpruslepingu allkirjastamise pidulik sündmus sünagoogis.
Fotod Aime Estna

Allkirja annavad Viimsi vallavanem ja Ramat Yishai linnapea.

ma viljakas ning sisuline,” lisas
Ofer Ben Eliezer.
“Väike Iisrael on oluline
koht, mõistmaks kogu Euroopa
kultuuri ajalugu – see saab ka
meie sõprussuhete üheks alustalaks,” sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas. “Just kultuurivahetus on oluline põhjus
ka meie suhete loomisel.”

“Sõprus omavalitsuste vahel tekib nagu inimeste vahelgi
– sarnasuste alusel ning ühiste
sõprade kaudu, kogemusest,
ühistest ettevõtmistest,” lisas
Haldo Oravas. “Kui vaadata
tänasest hetkest ajas tagasi, siis
kogu selle aja vältel pole Eestil rahvadiplomaatia tasemel
nii põneva maaga nagu Iisrael
erilist kontakti olnud. Eesti ja
Iisraeli juudi kogukond suhtlevad küll aktiivselt, kuid see ei
puuduta laiemat üldsust.”
Kultuuri-, haridus- ja teadusalase koostöö leping allkirjastati Eesti ja Iisraeli vahel
juba 1993. (jõustus 1998.) aastal. Lepingu järgi loovad pooled otsekontakte ja koostööd
mõlema riigi vahel.
Ramat Yishai linn asub
Põhja-Iisraelis Yizraeli oru
lääneküljel. Linnaõigused sai
Ramat Yishai 1925. aastal.
Linnas elab umbes 6600 elanikku.

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

Viimsi Vallavalitsus otsib oma meeskonda

VALLASEKRETÄRI

haridustöö spetsialisti,

Vallasekretär juhib vallakantselei tegevust, korraldab volikogu ja vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ning töö avalikustamist, kontrollib vallavalitsuse istungite päevakorda planeeritud eelnõude ettevalmistamist,
annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele, esindab
valda kohtus või volitab selleks teisi isikuid, tagab vallavalitsuse õigusaktide ning muu dokumentatsiooni vastavuse EV seadusandlike aktide
nõuetele nii sisu kui vormi poolest, viseerib valla õigusaktide eelnõud
ja esitab arvamuse nende seaduslikkuse kohta ning taotleb ebaseaduslike õigusaktide kehtetuks tunnistamist või muutmist, osaleb vallavalitsuse istungite ettevalmistamisel ja korraldab istungite protokollimist,
töötab välja ja esitab vallavalitsuse määruste ja korralduste eelnõude
projektid tema pädevusse antud küsimustes, tagab nõupidamiste, komisjonide koosolekute jms organisatsioonilise korralduse, informeerib
vallavalitsust ja volikogu uutest õigusaktidest, esitab ettepanekud vallas
vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kehtestamise kohta, täidab teisi
seaduses, valla põhimääruses ja ametijuhendis sätestatud ülesandeid.
Vallasekretäriks võib kandideerida vähemalt 21-aastane Eesti Vabariigi kodanik:
• kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud magistrikraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi
haridusseaduse § 28 lõike 22 tähenduses või sellele vastava välisriigi
kvalifikatsiooni;
• kes on omandanud õiguse õppesuunal vähemalt riiklikult tunnustatud bakalaureusekraadi, sellele vastava kvalifikatsiooni Eesti Vabariigi
haridusseaduse § 28 kõike 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;
• kellele on Vabariigi Valitsuse moodustatud valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni poolt enne 2011. aasta 1. märtsi väljastatud valla- ja
linnasekretäride kutsenõuetele vastavause tunnistus ja kes on töötanud
avaliku teenistuse seaduse § 2 tähenduses riigi või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses vähemalt kaks aastat.
Edukal kandidaadil on:
• väga head teadmised kohaliku omavalituse tööd reguleerivatest
õigusaktidest;
• valdkonna tööks vajalike riigi ja Viimsi valla õigusaktide tundmine;
• eesti keele oskus kõrgtasemel;
• väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus ning hea suhtlemis- ja koostööoskus;
• hea analüütiline mõtlemine ja otsustusvõime;
• tööks vajalikud arvutikasutamise oskused.
Ametikohal pakutakse sõbralikku ja arengule suunatud kollektiivi,
enesetäiendamise võimalusi, huvitavat ja vastutusrikast tööd, kaasaegseid töötingimusi.
Kandidaatidel palume esitada elulookirjeldus, motivatsioonikiri, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
hiljemalt 28. augustiks 2012 aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001
Harjumaa või e-posti aadressil kristi@viimsivv.ee.
Lisateave: Kristi Tomingas, tel 606 6872.

kelle peamised tööülesanded on haridusvaldkonna registrite pidamine
/ EHIS, munitsipaallasteaia järjekord, eelkooliealiste ja koolikohustuslike
laste andmekogu, 1. klasside komplekteerimine / tasaarvelduse korraldamine teiste kohalike omavalitsustega, noorsoo- ja haridusprojektide
korraldamine.
Kandidaatidele esitatavad nõuded:
• kõrgharidus või selle omandamine;
• valdkonna tööks vajalike riigi ja Viimsi valla õigusaktide tundmine;
• vastutustunne, korrektsus, täpsus;
• koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus;
• väga hea arvuti kasutamise oskus;
• vähemalt ühe võõrkeele oskus.
Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kirjalik avaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• motivatsioonikiri;
• muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada hiljemalt 27.08.2012 Viimsi Vallavalitsusele aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa või digitaalallkirjastatult e-posti aadressil kristi@viimsivv.ee.
Lisainformatsioon noorsoo- ja haridusametis, tel 606 6868, kadi@
viimsivv.ee.
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Tallinn küsis
teeremondiks
raha juurde
Tallinn ja Viimsi vald sõlmisid eelmisel aastal
kokkuleppe Tallinnas Meriväljal asuva ja Viimsisse viiva Ranna tee remondiks. Projekteerimisfaasis lisandus täiendavaid töid ning seetõttu
tegi pealinn vallale ettepaneku suurendada
ehitustöödeks ette nähtud raha.
Tallinna ja Viimsi valla vahel sügisel sõlmitud lepingu
kohaselt korraldas vald projekteerimise, linn aga ehitushanke. Lepingujärgselt tasub linn ehitusmaksumusest 2/3
ja vald 1/3 ehk 250 000 eurot, mis sisaldab ka projekteerimiskulusid. Nüüd, pärast projekti valmimist ja hanke läbiviimist, see vahekord muutus. Linn tegi ettepaneku vallale
panustada projekti realiseerimisse samas summas. Vald
sellest keeldus, kuna projekteerimise käigus lisandunud
lahendused ei ole kõik viimisilaste huvides. Viimsi volikogu arutas oma augustikuu istungil Tallinna ettepanekut
osaluse suurendamise kohta ja otsustas 150 000 euro võrra teeprojektis osalust suurendada.
Tulenevalt volikogu otsusest osaleb Viimsi vald Ranna tee renoveerimisprojektis kokku 400 000 euroga. Tööde tulemusena saab Ranna tee uue katendi, rekonstrueeritakse Muuli ja Ranna tee ristmik, ehitatakse välja uus
välisvalgustus ja kergliiklustee Muuli tee ja Miiduranna
tee vahelisel alal. Valmib neli uut jalakäijate ülekäigukohta koos sõiduridadevaheliste ohutussaartega. Ehitustööde
käigus ehitatakse täiendavaid maha- ja pealesõite Ranna
teele. Uue asukoha saab Miiduranna bussipeatus, mis
praegu asub eramaal. Eraldi sõidurada ehitatakse linnast
tulles vasakpöördeks Miiduranna teele ja Muuli teele.
Ranna tee, mille liiklussagedus on umbes 18 500 autot
ööpäevas, rekonstrueerimisega on seotud lisaks omavalitsustele ka Põhja regionaalne maanteeamet, kuna valla
haldusterritooriumil muutub Ranna tee Randvere maanteeks, mis kuulub riigile. Ohutuse eest riigi teel vastutab
omanik. Loodame, et ülalnimetatud töö käigus ehitab riik
välja Statoili bensiinijaama juures puuduva kergliiklustee,
et jalakäia jõuaks turvaliselt Säästumarketi juures olevale
Randvere maantee äärsele kergliiklusteele. Üks kitsaskohti Randvere teel on raudteeületuskoht. Viimane vajab
rekonstrueerimist ja vallast väljaminevale suunale ka ühe
sõiduraja juurdeehitamist. Praegu lõpeb see sõidurada
raudteefooriga ning Tallinna ja valla püüdlused oleksid
poolikud, kui linnast väljuv sõidusuund jääks vaid ühe
sõidurajaga.
Tööd, juhul kui linna korraldatud hanget ei vaidlustata, algavad augusti viimases dekaadis ja peavad valmima
oktoobrikuu lõpuks.

Endel Lepik

Abivallavanem

sotsiaal- ja tervishoiuameti teated
Koolitoetus I klassi minevale lapsele
Koolitoetust I klassi mineva lapse vanemale makstakse tingimusel, et mõlemad lapsevanemad on valla elanikeregistris
eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
Toetus 63,91 € on ühekordne ja selle saamiseks tuleb lapsevanemal vormistada avaldus vallavalitsuses (Nelgi tee 1)
kohapeal või täita kodulehel vastav avalduse vorm ja edastada see digitaalselt allkirjastatult sotsiaal- ja tervishoiuametile
e-posti aadressil kairi@viimsivv.ee või eldi@viimsivv.ee.
Avalduse alusel kantakse toetus lapsevanema arvele või
makstakse välja vallavalitsuse kassast. Avaldusi võetakse vastu ja tehakse väljamakseid alates 1. septembrist kuni 15. oktoobrini.
Täiendav info telefonidel 606 6825 ja 606 6824.
Pensionäride ujumise hinna muutus
Alates 1. septembrist on Viimsi valla pensionäridel võimalik
Viimsi Tervis SPA vabaajakeskuses ühel korral nädalas teisipäeviti või reedeti kell 11.30–13.30 kasutada soodushinnaga
ujumisvõimalust uue hinnaga 4 € kord. Pääsmeid väljastab
Viimsi Pensionäride Ühendus (Kesk tee 1, II korrus, tel 682
5639).

Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Ranna tee.
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kommunaaluudised
Ühistranspordist

Alates 1. septembrist muutuvad ühistranspordi sõiduplaanid ning bussid lähevad üle
talvisele sõidugraafikule. Lisaks sõiduplaanidele on veel
üks suurem muudatus tulemas:
muutub ka liini V1k nimetus
– uus liini nimetus on septembrist V5. Algselt sõitis V1k
suures osas paralleelselt V1
liiniga ning busside marsruudid ühtisid. Nüüd aga sõidab
liin V5 Leppneeme ja bussil
esineb teisigi marsruudierinevusi, seetõttu saigi liin ümber
nimetatud V5-ks. Nüüd on ka
Viimsi siseliine lihtsam meelde jätta: V1, V2, V3, V4 ja V5.
Sügistalviste sõiduplaanide koostamisel on arvestatud
siseliinide ning liinide 1A ja
38 vahelisi ümberistumisi,
Viimsi Kooli ja Püünsi Kooli
tundide alguseid-lõppe ning
Leppneeme–Kelnase vahelist
laevaühendust.
Sel aastal on lisaks eelnevale vaadatud täiendavalt üle
ja arvestatud: siseliinidevahelisi ümberistumisi (peatus
Viimsi keskus ja Leppneeme
lasteaed vahel); Viimsi keskusest ja Tammneemest väljuvaid koolibusse; peatuses
Leppneeme lasteaed V2 ja V5
vahelisi ümberistumisi ning
peatuses Viimsi vallamaja 1A

ja V3 vahelisi ümberistumisi.
Tööpäeviti hakkab sõitma
siseliin V5 läbi Randvere tee
Kaluri teele, peatusesse Kaluri – see on seotud Karulaugu
koolihoonest bussi peale tulevate lastega. Laupäevased ja
pühapäevased siseliinide sõiduplaanid kattuvad kevadiste
plaanidega.
Linnaliini 1A tööpäevased
sõidugraafikud jäävad samaks
mis suvelgi, laupäevased-pühapäevased sõidud lähevad üle
talvisele graafikule.
Uued sõiduplaanid avaldatakse 34. nädala alguses sõiduplaanide lehel soiduplaan.
tallinn.ee.

Teetöödest

Kevadel alanud teede hoole ja
remont jätkusid ka suvel – kokku on parandatud kruusateid
summas 32 000 eurot, asfaldiauke on lapitud summas 34
000 eurot ning patcheriga on
kinni pritsitud auke ja pragusid
summas 43 000 eurot. Lisaks
on teostatud tolmutõrjet, hööveldustöid ja märkide paigaldamist.
Teehoiutööd jätkuvad ka
augustis ja sügisel. Lähiajal
pinnatakse ära Ampri tee, Lilleoru tee, Pargi tee tolmav
lõik ja Kooli tee koos parklaga, alates Aasa tee ristist kuni

lõpuni. Vana-Narva maanteel
said kevadel lapitud augud, suvel parandati väiksemaid auke
patcheriga ning lähiajal pinnatakse tee ära graniitkillustikuga – sellega saab tee korda
ja liiklus muutub ohutumaks.
Edaspidi on kavas Vana-Narva
maanteele maha märkida ka
teekattemärgistus.
Suvekuudel sai teostatud
teekattemärgistustöid valla suurematel teedel ning käidi üle ja
rajati juurde ülekäiguradasid.
Juulikuus renoveeriti lõpuni
vallamaja esine parkla ja tänavavalgustus. Nüüdsest on vallamaja esine parkimiskorraldus
senisest selgem ja mugavam.
Augustikuu lõpus peab plaanide kohaselt algama Ranna tee
remont, töö teostajaks on AS
Teede REV-2.

tud Haudisse. Hetkel käivad
kalmistute
mõõdistustööd,
et lisada süsteemi kalmistute
kaardid. Tulevikus lihtsustab
antud süsteemi rakendumine
oluliselt hauaplatsi kasutusse
andmist, kalmistute haldamist
ja kõike sellega seonduvat.

Heakorrast

Juunikuul võeti volikogus vastu
uuendatud Viimsi valla heakorraeeskiri. Et heakord on paljude
jaoks oluline, siis tooks siinkohal välja mõned sätted heakorraeeskirjast, mille kohta laekub
vallavalitsusse kõige rohkem
pöördumisi ja küsimusi:
- kinnistu omanik peab
niitma muru ja rohu, pügama

heki ning korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis
kasvavad väljapoole kinnistu
piire või takistavad jalakäija,
jalgratturi või sõiduki liiklust;
- kinnistu omanik peab tagama elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa ja tootmismaa kinnistutel
rohu kõrguse maksimaalselt 15
cm;
- kinnistu omanik peab tagama maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel rohu
niitmise vähemalt kord aastas
pärast jaanipäeva;
- kinnistu omanik peab tagama tema kinnistul asuvates
kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kraavid tuleb
puhastada rohust, võsast, puu-

Kalmistutest

Viimsi Vallavalitsus sõlmis
juunikuus lepingu AS-iga Spin
TEK, mille eesmärk on Viimsi valla kalmistute andmete
viimine infosüsteemi Haudi.
Tegemist on kevadel alguse
saanud kalmistuid puudutavate õigusaktide ja toimingute
uuendamise ja kaasajastamise
järgmise sammuga. Tänaseks
on teostanud välitööd neljal Viimsi kalmistul, maetud
isikute andmed on sisesta-

dest, setetest ning muudest vee
äravoolu takistajatest;
- kasutusel mitteoleva ehitise omanik peab samuti tagama
ehitise ja sinna juurde kuuluva
krundi heakorra ning sulgema
sissepääsud hoonesse ja krundile;
- kinnistu omanikul pole lubatud hoida kütte-, ehitus- või
muud materjali tänavaäärses
õue osas piirdeaiast või hekist
kõrgemal või ladustada ja hoida
neid väljaspool kinnistu piiri;
- keelatud on mürarikkad
tööd pühapäeval, v.a kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna olnud tööde teostamine võimatu (nt sajab vihma
ja muru ei saa niita), siis erandkorras on lubatud pühapäeval
teha neid töid kell 12–16.
Hoiame kraavid puhtad,
niidame muru ja heina, hoiame
maja korras ja piirame õigel ajal
hekki – sellega ongi elementaarne heakord tagatud. Heakorraeeskirja eesmärk pole keelata
ja vallavalitsuse eesmärk pole
trahvida – eeskiri on tehtud selleks, et kõigile oleks ühesugused reeglid ja vallaruumi üldpilt
oleks kaunis. Heakorraeeskirja
tervikteksti leiate valla kodulehelt rubriigist Keskkond ja heakord > Õigusaktid > Heakord.

Alar Mik

Heakorraeeskiri reguleerib muru kõrgust ja heinamaade niitmist.

kommunaalameti juhataja

Septembris muutub ühistranspordi piletimüügisüsteem
21. septembrist hakkab
Harjumaa ühistranspordis
tööle uus piletimüügisüsteem – seniseid paberpileteid hakkavad asendama e-piletid. Üksikpileteid saab bussijuhilt
sularaha eest ka edaspidi
osta.
Uus piletisüsteem toob kaasa mõningaid muudatusi. Kui
seni sai pileti osta bussijuhi
käest sularaha eest, siis nüüd
lisandub uus võimalus – pileti
saab osta spetsiaalsele e-kaardile ehk Ühiskaardile laetud
rahaga. Uued e-kaardid hakkavad kehtima nii Tallinnas
kui ka Harjumaal. Kui sõite
on rohkem ning regulaarselt,
on kõige mugavam osta endale
kuukaart.
Et Ühiskaardiga piletit
osta, tuleb kaardile eelnevalt
raha laadida. Selleks on kaks
võimalust – Tallinna ja Harjumaa müügipunktides ning bussijuhi juures bussis, kusjuures
bussis saab raha kaardile laadida ainult viie euro või selle
kordse väärtuses (nt 10, 15
jne eurot). Kuupileteid bussist
osta ei saa. Müügikohti, kus
raha kaardile laadida saab, on
palju: postkontorid, R-kioskid,
mitmed kauplused, kioskid
ning ka Tallinna Linnavalitsuse teenindusbüroo. Lisaks on
võimalik kaardile raha laadida
e-pangas, mobiil- ja lauatele-

Kooliõpilased Ravi teel.

foniga, info- ja ostuliinilt 11
800 ning otsekorraldusega.

Soodustused jäävad
kehtima

Kuigi uus piletisüsteem toob
kaasa mõningaid muudatusi,
jäävad kõik senised sõidusoodustused kehtima ka edaspidi.
Erinevalt varasemast võimaldab
uus süsteem kohalikel omavalitsustel kehtestada oma elanikele
ka maakonnaliinidel sõidusoodustusi. Põhiliselt puudutab
see õpilastele ja pensionäridele
tehtavaid soodustusi. Ühtseid
sõidusoodustusi Harjumaal seni
ei olnud ja ka uue süsteemi juurutamisega neid ei kehtestata.
Samas on kõigil kohalikel oma-

valitsustel võimalus seda ise
teha. Uus süsteem võimaldab
kohalike soodustuste üle pidada
väga täpset arvestust. Soodustuste andmist hakkavad kohalikud omavalitsused ise haldama
– nad sisestavad soodustused
piletisüsteemi ning neid arvestatakse automaatselt iga sõidu
eest tasumisel või kuukaarti
ostes. Selleks, et soodustusi arvestataks õigele inimesele, tuleb
Ühiskaart isikustada. Seda saab
teha internetis või teistes Ühiskaardi müügikohtades. Harjumaal vahetavad uued piletid
välja seni kasutusel olnud paberist kuupiletid, mis kehtisid kuu
esimesest päevast kuu viimase
päevani. Need asenduvad 30

päeva piletitega, mis hakkavad
kehtima ostmise päevast.
2013. aasta jooksul on plaanis uus süsteem laiendada kõigile Harjumaa omavalitsuste
siseliinidele, mida halduslepingute kaudu haldab Harjumaa
Ühistranspordikeskus.

Muudatused Tallinnas

Tallinnas toob septembrist rakenduv piletisüsteem kaasa
rohkem muudatusi. Bussidesse
paigaldatakse oranži värvi validaatorid, mis registreerivad
ühistranspordi kasutaja sõidukorra ning kontrollivad sõiduõigust. Tänu uuele süsteemile
on transpordikorraldajatel võimalik senisest paremini kujun-

dada ühistranspordi graafikuid
nii, et see arvestaks erinevate
aegade koormusi ja oleks seeläbi tarbijale kõige mugavam.
Samuti väheneb bussides sularahaga arveldamine, et hoida
kokku sõitjate aega.
Kuigi üksikpiletite osas
midagi ei muutu ja neid saab
endiselt osta bussijuhi käest ka
sularaha eest, on sõitjate jaoks
mugavam pileti soetamiseks
laadida e-kaardiga seotud kontole raha ning bussi sisenedes
see validaatoris aktiveerida.
Kindlasti tuleb meeles pidada,
et tunnipilet kehtib ainult siis,
kui see on valideeritud!
Kuna süsteem peab ise arvestust üksikute sõitude osas,
siis ei tule reisijal ühes päevas
rohkem kui päevapileti maksumuse ulatuses sõitude eest
tasuda. Tänu sellele muudatusele ei pea enam kartma, et
erakorralised sõidud rahakotist
liiga palju raha võtavad.
Sobivaima e-pileti kalkulatsioon toimub hetkel ainult
ühe ööpäeva piires. See tähendab, et püsisõitjal on endiselt
kõige kasulikum osta kuukaart.
Kuukaarti saab osta uuele piletikaardile samamoodi nagu
seni ID-piletit.
Ühistranspordi piletikaardiks sobib nii spetsiaalne e-kaart ehk Ühiskaart kui ka vastava
kiibiga varustatud ISIC-kaart
või õpilaspilet. Ühiskaarte
müüakse Harjumaal ja Tallin-

nas paljudes erinevates müügikohtades, et kõigil oleks
võimalik see lihtsalt soetada.
Ühiskaart maksab 2 eurot.
Kuni järgmise aasta aprillini jääb paralleelselt kasutusele ka seni kehtinud ID-pilet.
Senised paberpiletid kehtivad
2012. aasta lõpuni ning edaspidi on võimalik osta üksikpiletit
ka bussijuhi käest.
Uus piletimüügisüsteem võimaldab lisaks integreeritusele Harjumaa ühistranspordi
ja Tallinn Cardiga sõitude valideerimisega kaasneva teabe abil transpordikorraldajatel
luua ühistranspordi kasutajate
vajadusi paremini arvestav
liinivõrk. Süsteem on kergesti
laiendatav ning võimaldab ka
teistel linnadel ja maakondadel
sellega liituda.
Uue piletisüsteemi kohta
saab lisainfot veebiaadressilt
www.pilet.ee ja telefonil 11 800.
Samuti võib küsimustega pöörduda e-posti aadressile info@
pilet.ee.
Uut süsteemi arendab välja ning haldab järgmisel neljal aastal riigihanke võitnud
Ühendatud Piletid AS. Uus
piletimüügisüsteem läheb Tallinnale ja Harjumaale maksma
4,6 miljonit eurot, mis on ligikaudu 20 korda vähem kui piletimüügisüsteem koos 5-aastase haldusega Helsingis.

Kristjan Konks

Ühendatud Piletid AS
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Kahju oli koolist lahkuda

Pääs vabaõhumuuseumist mere
äärde

27. juunil, pärast jaanipäeva ja koolilõpetamist
olid Viimsi valla medaliga
gümnaasiumilõpetajad
– 8 noort – kutsutud restorani Coccodrillo vallavanema vastuvõtule, kus
neid tervitasid vallavanem Haldo Oravas ja
abivallavanem Jan Trei.

Kaheksast medalisaajast oli
kohal seitse. Abivallavanem Jan
Trei sõnas: “Vahel tundus kool
kindlasti ka tüütuna, õpetajad
liiga nõudlikena. Täna olnule tagasi vaadates mõistate, et
just see nõudlikkus aitas hetkeväsimusest üle saada.” Trei
soovitas hoida koolist saadud
sõpru ning mõelda ka kodu
toetusele, mis aitas jõuda heade tulemusteni.
Maitstes Coccodrillo roogi, rääkisid noored oma tulevikuplaanidest. Kavatsused olid
mitmesugused: õppima Tartu
Ülikooli või Eesti Maaülikooli, reisima, välismaale vabatahtlikuks või sõjaväeteenistusse.
“Eestis on väga head ülikoolid,” arvas Ekke Sakkov,
kes kõigepealt kavatses astuda
Tartu Ülikooli majandust õppima ja seejärel jätkata õpinguid
Inglismaal Cambridge’is. Nii
Ekke kui ka Anne-Mai Saar
kinnitasid, et keeleoskus pole
meie noortel välismaal õppimisel takistuseks, sest inglise
keelt osatakse hästi.
Vallavanema küsimusele,
mida tähendab noortele Viimsi, tuli mitut moodi vastuseid:
idüll lehmadega, kitsed, Piilupesa lasteaed, kodu. Kindlasti
peaks Viimsi jääma omaette
vallaks, mitte liituma pealinnaga, arvasid noored.

Pääs Viimsi Vabaõhumuuseumi territooriumi
kaudu mere äärde on seoses muuseumi otsusega
korraldada vabaõhumuuseumi külastamiseks
pileti ostmine muuseumi pääslahoones muutunud tasuliseks.
Viimsi Vallavalitsus on teinud muuseumile ettepaneku
sillutada tee mere äärde muuseumi ja restorani Paat vaheliselt alalt, mida mööda on ka käesoleval ajal võimalik
kallasrajale pääseda, küll pisut looduslikumat rada mööda.
Samuti on muuseum andnud võimaluse Pringi küla põliselanikel pääseda tasuta läbi müügikoha mere äärde.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud 16.12.2011 SA
Rannarahva Muuseum detailplaneeringu, millega nähakse
ette läbipääsud Rohuneeme teelt mere poole kahelt poolt
Viimsi Vabaõhumuuseumi kinnistut. Restorani Paat poolselt küljelt on läbipääs ka praegu avatud, planeeringuga
plaanitakse seda laiendada. Teise läbipääsu suhtes on käimas läbirääkimised maaomanikuga.

Medaliga lõpetajad koos vallavanema ja abivallavanemaga.

Gümnaasiumi medaliga lõpetanud
Kuldmedaliga lõpetajad:
l Piia Masing / Viimsi Kool
l Ekke Sakkov / Viimsi Kool
l Annabell Kuldmaa / Tallinna Reaalkool
l Helena Kirsipuu / Gustav Adolfi Gümnaasium
l Jaanika Lember / Tallinna Vanalinna Hariduskolleegium
Hõbemedaliga lõpetajad:
l Roland Himma / Viimsi Kool
l Anne-Mai Saar / Viimsi Kool
l Anna Maria Pinnonen / Viimsi Kool

Lõpetanud kiitsid viimase
õppeaasta koolitoitu. AnneMai Saare sõnul oli lausa kahju
lahkuda koolist, sest viimasel
aastal oli toit väga hea. Uue firmaga, kes sügisest alates kooli
toitlustas, läksid toidud maitsvamaks ja puhvetis valik mitmekesisemaks. “Võiks lausa
teha päeva, kus kohtume kõik
kooli sööklas, et pannkooke
süüa,” pakuti huumoriga. Ja

muidugi kõneldi ka õpetajatest, kellest oli kahju lahkuda
ning kellest kõigepealt nimetati Kirsi Rannastet ja Hilja
Kuningat. “Meie olümpiaadide tulemused näitavad ka, kui
head õpetajad meil olid,” ütles
Ekke Sakkov. Viimsi Kooli
hindasid noored turvaliseks,
kus pole narkodiilereid luusimas ega narkootikumid üldse
kõneaineks.

Margus Talsi

Vallajuhte huvitas, kui hästi noored oma kodukoha omavalitsust ja volikogu tunnevad.
Volikogu liikmetest teadis
Anna Maria Pinnonen Aarne
Saluveeri. Noortelt tuli kohe
vastu küsimus: mis on volikogu eesmärgid? Vallavanem
selgitas. Sellest tõusis mõte,
et ehk peaks vallavalistus oma
tegemisi noortele koolis tutvustama ning valla ja volikogu
teemat võiks ühiskonnaõpetuse tunnis kajastada. Loomulikult kõneldi ka eksamitest ja
lõpukirjandite teemadest.
Lõpetajad said vallavalitsuselt tänutäheks rahalise
preemia ja kingiks valla raamatud.
Kuidas noortel sisseastumised õnnestusid, sellest lubasid nad ka Viimsi Teatajale
teada anda.

Annika Poldre

Rohuneeme kabelis pühitseti altarimaal
5. augustil pühitseti Rohuneeme kabelis uus altarimaal, mille autor on Eesti
üks tunnustatumaid maalikunstnikke Andres Tolts.
Selle sündmusega tähistati ka
viie aasta möödumist kabeli
pühitsemisest. “Altarimaaliga
lõpeb kabeli taastamine,” ütles
vaimulik Erkki Juhandi, kes on
idee autor. Mõtet toetas tema
sõnul ka Püha Jaakobi kiriku
ja Rohuneeme kabeli patroon

Hetk pidulikust teenistusest.

Helle Meri. “Ka kabeli arhitekt
Ilmar Kannelmäe, kes möödunud aastal suri, soovis, et kabel
saaks altarimaali,” meenutas

Rohuneeme kabeli altarimaal. Fotod Aime Estna

Juhandi. “Andres Toltsil oli
poolteise aasta eest Viimsi
Püha Jaakobi kirikus isiknäitus
ning siis tekkiski idee tellida
temalt ka kabeli altarimaal,”
rääkis Erkki Juhandi. Ettepanekuga nõustusid nii vallavalitsus kui ka kunstnik.
Ajalooliselt asus enne Teist
maailmasõda samas kohas Jakobi kirik, mis toodi ära Aegna
saarelt 1920. aastal. Inimesed, kes Aegnalt ära kolisid,
tõid kaasa kogu kiriku. Teise

maailmasõja ajal kirik hävis,
ainsana jäi alles tornikell, mis
pühitseti kaheksa aasta eest.
Altarimaal on ristikujuline, kahe külgtiivaga puitlaast alusel,
keskel on maalitud motiiv saarest merel.
Andres Tolts on valmistanud ka Harju Jaani kiriku
kantsli kõlalaua ning tema
loomingus leidub ka teisi ristikujulisi maale, nagu on uus
altarimaal.

VT

Koguduse õpetaja Mikk Leedjärv tänab altarimaali loojat Andres Toltsi.

abivallavanem

Jõelähtme kihelkonnapäevad

18.–19. augustil toimuvad järjekordsed Jõelähtme kihelkonnapäevad.
18. augustil kell 12–17 toimub traditsiooniks saanud palverännak Jõelähtme kirikust Saha kabelisse. Kogunetakse kell
11.45 Jõelähtme kiriku juures. Lisainfot leiate veebiaadressilt
https://joelahtme.kovtp.ee/et/kalender?p_p_id=8&_8_struts_
action=/calendar/view_event&_8_eventId=1435278&redirect=
https://joelahtme.kovtp.ee/et/uldinfo.
19. augustil on Jõelähtme kirikus kell 11–13 kuld- ja hõbeleeri jumalateenistus. Kell 13–16 toimub Jõelähtme Passaar,
mis algab ühise koosolemise ja piknikuga. Seejärel heidame
pilgu tagasi siinsetele elanikele ning mõtiskleme oma juurte üle. Leerimajas on avatud näitus Jõelähtme kihelkonna
sugupuudest. Väljanäitusele on oodatud nii moodsad internetipõhised kui ka hoole ja armastusega käsitsi joonistatud
sugupuud. Räägime perekonnanimede panemisest ja sugupuude koostamisest.
Teemad:
1. Sugupuudest ja nende koostamisest ning perekonnanimede panemisest Jõelähtme kihelkonnas – Jaan Tagaväli.
2. Vandjala küla suguvõsadest – Tiia Välk.
3. Juturing Jõelähtme kihelkonna suguvõsade pärinemise
ja kujunemise loost – küsimused ja vastused.
Lisaks toimetatakse käsitöötelgis. Passaarile on oodatud ka
käsitöö- ja aiasaaduste müüjad ning väiksele lavale kõik, kes
soovivad õpetada kohaletulnutele mõne mängu või laululoo
või oma laulu või tantsuga kohalolijaid rõõmustada.

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts

VIIMSI VALLAVALITSUSE teade
Viimsi Vallavalitsus teatab Vabariigi Valitsuse 08.08.1996
määruse nr 211 “Peremehetu ehitise hõivamise korra
kinnitamine” punkti 9 kohaselt, et on peremehetu ehitisena arvele võtnud järgmised Viimsi vallas asuvad ehitised:
1. Viimsi alevikus Nelgi tee ääres asuvad pumplad;
2. Viimsi alevikus Katlamaja tee ääres asuvad pumplad;
3. Metsakasti külas katastriüksuse Viimsi metskond 86 kõrval asuvad pumplad;
4. Naissaarel Tagakülas / Bakbyn külas asuva rannakaitsepatarei piiluritorni-laskepositsiooni;
5. Muuga külas Ojakääru tee 9 ja 13 vahel asuva sadevete
kogumistiigi-tuletõrje veevõtutiigi.
Ehitiste viimane omanik on teadmata. Ehitiste hõivamise menetluse alustamise korraldustega (Viimsi Vallavalitsuse
13.04.2012 korraldus nr 253 ja 27.04.2012 korraldus nr 291)
on võimalik tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel www.
viimsivald.ee.
Kõigil, kellel on vastuväiteid ehitiste peremehetuse või
hõivamise kohta, teatada sellest kirjalikult Viimsi Vallavalitsusele, aadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Harjumaa 74001
või vallavalitsuse kommunaalameti juhataja e-posti aadressil alar@viimsivv.ee kahe kuu jooksul arvates teate avaldamisest.
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Vabaõhuetendus “Vahva rätsep“
Rannarahva Muuseumi hoovil

Jüri Karindi lastenäidend vendade Grimmide muinasjutu
ainetel.
Vahva kogupere lugu räägib osavast rätsepast Mait Niidirullist, kes lööb seitse ühe hoobiga ning laulu, tantsu ja kavalusega asub võitlusse röövlite ja hirmsa hiiglasega. Oma teel
kohtab ta veel Moosi-Roosi ja Kaunismeest. Kas tal jätkub julgust ja tarkust ära arvata kuningatütar Martsipanella mõistatus: mis on suurem kui meri, palavam kui päike, kaunim kui
kuu? Mõistatuse lahendamisega saaks ta kuningaks.
Lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Jaak Vaus, koreograaf Maris Benton, lauluõpetaja Anu Lõhmus, muusika Tõnis Kõrvits.
Mängivad: Maarius Pärn, Merilin Kirbits, Kati Ong, Toomas
Krall, Madis Milling, Enrique Fabregas ja Ivo Eensalu.
Etendused toimuvad 22.–23.08 algusega kell 19.00, 26.08
algusega kell 15.00 ja kell 19.00 ning 28.–30.08 algusega kell
19.00.
Etendused toimuvad Viimsis Rannarahva Muuseumi hoovis, Nurme tee 3.

Komöödia “Minu girlfriend on
eestlane“

“Minu girlfriend on eestlane” on vaimukas ja kaasaegne
komöödia, milles kodune pidu muutub kaoseks, kui väikesest arusaamatusest liikuma läinud sündmuste laviin
võtab ootamatud mõõtmed.
See on naerupommi lõhkemine teatrilaval täis hoogu, kirge ja pöörast situatsioonikoomikat. See on eeskätt noorema
põlvkonna komöödia, mis tuleb kõige enam esile tekstist, kus
on käsitletud tänapäeva nähtusi ja kasutatud suhtluskeelt,
mis erineb nn klassikute kõnekeelest.
Tegelikult esindavad Gilles Dyreki teosed traditsioonilist
prantsuse komöödiat. Koomiline efekt tekib muu hulgas sellest, et publik teab alati rohkem kui tegelased laval. See tekitab lõbusaid arusaamatusi, segadust ja desorientatsiooni.
Autor Gilles Dyrek (Prantsuamaa), originaali pealkiri “Venise sous la neige”, tõlkinud Inge Eller.
Lavastaja Eero Spriit, kunstnik Jaak Vaus.
Mängivad: Kärt Reemann, Agnes Aaliste, Mihkel Kabel ja
Meelis Põdersoo (VAT Teater).
Etendused toimuvad Viimsis Rannarahva Muuseumi hoovis
24.08 ja 27.08 algusega kell 19.00.

Taas süttivad muinastuled
Eestimaa rannapiirkondades on juurdumas kaunis
suve lõpetamise tava –
muinastulede süütamine
mererannas ja siseveekogude kallastel.

Aasta-aastalt koguneb üha rohkearvulisemalt inimesi augustikuu viimase laupäeva õhtul
randadesse, et süüdata muinastuli, et süüdata päris oma tuli,
endale armsaks saanud rannas,
endale tähtsas kohas. On kohti,
kuhu koguneb tuhandeid inimesi – need on tavaliselt suuremad rannad ja paigad, kus
inimesed on harjunud mere
ääres käima. Kuid on ka kohti,
kuhu inimesed tulevad perega,
sõbraga või üksi. See polegi
tähtis. Tähtis on hoopis, et sellel õhtul tuldaks mere äärde, et
olla koos merega.
Meil kõigil on ju merega
oma side. Kellel isiklikum,
kellel kaugem, kellel helgete
ja kellel valusate mälestuste
side. Aga meil kõigil on merega ka üks ja sarnane side – me
oleme mereriigi kodanikud.
Eesti on mereriik olnud aegade algusest saadik – olenemata
sajandite jooksul aeg-ajalt vahetunud riigikorrast, on meri
meie rannas loksunud ja leiva
lauale toonud. Kuid samuti on
ta endaga kaasa toonud vaenlasi ja liiga varaseid lahkumisi.
Looduse vastu ei saa ja nii ei

25. augusti õhtul süütame rannas, Viimsi Vabaõhumuuseumis muinastuled.

saa ka mere vastu. Tark on teda
austada, temaga koos elama
õppida. Kui seda tarkust jagub,
siis võtab meri märksa vähem,
kui annab.
Kui muinasajal kasutati
mereäärseid märgutulesid meremeestele ohutusse sadamasse
või randa tee näitamiseks, siis
tänapäeval süüdatakse Läänemere kallastel kaasaegsed muinastuled, et näidata mererahva
ühtsust ning meenutada neid,
kes igaveseks merele jäänud.
Sel õhtul ootame inimesi mere
äärde ka selleks, et seista silmitsi jõuga, mis on meist tugevam
ja ohtlik, kui me teda ei austa,
kuid mis on ka meie võimalus,

kui meis on piisavalt tarkust
seda kasutada. Vähemalt ühel
õhtul aastas on põhjust rääkida
merega oma juttu – kuulata lainete loksuvat tarkust või mere
mühisevat hoiatust ja mõelda
sellest, missugune see meie suhe
siis merega õigupoolest on.
Meil, viimsilastel on vedanud – meie kodu on ju peaaegu
et mere keskel ja meil on säilinud vana ja armas rannaküla Viimsi Vabaõhumuuseumi
näol. Meil on ka pikk traditsioon koguneda augustikuu
viimasel laupäeval just Viimsi
Vabaõhumuuseumi randa, et
süüdata muinastuled ja nautida
mõnd erilist kultuurielamust.

Rannarahva Muuseum kutsub selgi aastal kõiki viimsilasi 25. augusti õhtul Viimsi VaVabaõhumuuseumisse süütama muinastulesid. Väravad
avatakse kell 20.00. Kell 20.30
sõuavad randa Eestimaa vägevad luulekaptenid Contra
ja Wimberg, kelle riimide ja
mõtete jõud läidab lõkked kell
21.30. Ootame ka paadiga külalisi, sest etendus ning tulede
süütamine on hästi jälgitav vabaõhumuuseumi reidilt.
Muinastulede öö Viimsi
Vabaõhumuuseumis on külastajale tasuta!

Riina Aasma

Rannarahva Muuseum
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Avati mälestusmärk
hävitatud kodudele
Aastate eest tüdinesid
Mõniste valla inimesed
kodusistumisest ja kirjutasid projekti, et n-ö
vanker liikuma saada – et
kohtuda teistega, kes
samuti elavad Eestimaa
veerekesel.

Loomulikult on 350 km (Tallinn – Mõniste) Eestis suur
vahemaa, kuid maailma jaoks
pole see eriti pikk distants. Nad
kutsusid külla Eesti põhja ja
lääne ning ida ääremaade rahva. Otsustasime ühiselt, et pole
me mingi ääremaa, vaid hoopis Eestimaa tipud. Nii sündis
kohtumisele nimi. Eesmärgiks
oli omavaheline suhtlemine ja
kultuurivahetus – tore on tuttavaks saada nii Lümanda kui
ka Vaivara rahvaga. Üks asi
on autoga Mõnistest läbi sõita,
hoopis teistsuguse pildi saab,
kui oled paar päeva kohapeal.

Ring sai täis Pranglil

Nii saigi tänavu ring täis, kui
kõik tipud tulid Viimsisse
Prangli saarele. Sealt lahkudes
olid külalised vaimustuses –
nüüd pole see enam lihtsalt üks
nimi või paik Eestis, vaid seal
on reaalsed inimesed oma elu
ja probleemidega. Lisaks jäid
meelde nii spordivõistlused
kui ka isetegevus, Prangli loodusest ja sõpradest rääkimata.
Teaduslikes terminites võiksime seda nimetada võrgustikuks või sotsiaalseks kapitaliks, inimkeeli on see kaugete
paikade vahele loodud sõprussild, millega saame elu muuta
elamisväärseks.
Külalised olid Pranglil ja
Viimsis esmakordselt. Usun,
et kui 17 500 Viimsi elanikult
küsida, siis selgub, et enamu-

Mälestusmärgi autor nägi ette vana palkmaja nurka, mille ülemised
palgid moodustaksid risti.

sele pole meie oma 15 saare
nimedki tuttavad, seal käimisest rääkimata. Kui hea lugeja
nüüd prooviks endale teha testi: mitu saart te suudate meenutada? Olgu, selle loo puhul
pole see eesmärk, kuid uskuge,
sageli on kõige ilusamad asjad
ja paigad oma ukse ees. Mis
tippude üritusel veel, peale
spordi, isetegevuse ja sõbrunemise juhtus?

Monumendid hävitatud kodudele

Aastate eest oma elus okupantide käes kannatada saanud
inimesed lõid MTÜ Murtud
Rukkilille Ühing, et koondada
neid inimesi, kes sõjamasina
hammasrataste vahele jäid.
President Lennart Meri jagas neile riiklikku tunnustust,
“Murtud Rukkilille” märgi.
Ometi jäi puudu midagi, mida
mälestada – see on eestlastele
kallis kodu. Ühenduse esimees
Enno Uibo otsustas oma hävitatud kodu kohas püstitada
majanurga kui monumendi, et
mälestada sadu tuhandeid kodusid, mis agressorite saabas-

te all puruks litsuti. Koostöös
Tipud kokku rahvaga laienes
mõte üle-eestiliseks.
Kui teha igasse Eestimaa
tippu majanurk, siis saaks
nende nurkade vahele panna
mõttelised ühendusliinid ning
nii oleks üle kogu Eesti meie
kallis kodukotus mälestatud.
Mõeldud-tehtud. Vaivaras
sobisid mälestuspaigaks Tallinna–Peterburi maantee ääres
ajaloolised vana rahvamaja
varemed, Lümandas tekkis
monument külakooli ahervaremetele. Tänavu oli järg Viimsi
käes. Palju arutati, kas oleks
õige panna see nurk hävitatud
Keri saarele või Pranglile. Jäi
Prangli, sest eks oleks kena,
kui inimesed monumendi juurde pääseksid.

Mälestusmärgi pühitsemine Pranglil

Seejärel oli küsimus, kuhu
täpselt mälestusmärk rajada.
Kiriku juurde? Pole maad. Nii
tuli otsida munitsipaallapikest.
Juhuse tahtel oli munitsipaalomandis otse mere ääres kunagine piirivalve ehitis. Hoo-

Tantsiti jalad villi
ne lammutati, kuid siis tekkis
küsimus, milline peaks olema
monument.
Mälestusmärgi
idee – kodunurka sümboliseeriv ristpalkidest rist – pakkus
välja arhitekt Haldo Oravas.
Vana hoone leiti Kivi-Vigalast. Pärast selle lammutamist
suutis Arvo Upan teha vanale
palgile uued varad ja kinnitused, nii et monument saaks
tugev. Ühiste jõupingutustega
tehti vundament, korrastati
ümbrus ja püstitati monument.
Selle avamisest kujunes
päris ülemaailmne hävitatud
kodude austamine. Sõna sai
vallavanem, monumendi õnnistas sisse Prangli pastor Kalle
Rebane. Kaitseminister saatis
mereväe paadi ja mereväelased
koos pärja ja ministri tervitustega, Eestimaa tipud kaunistasid
avamist muusikaliste etteastetega. Seejärel tekkis ettevõtmisele rahvusvaheline mõõde,
kui sõna sai Viimsi sõpruslinna
Ramati Yishai (Iisrael) linnapea
Offer Ben Eliezer. Paljukannatanud rahvas mõistis väga hästi
meie valu – ka nende inimesed
on pidanud ajaloos üle elama
sadade tuhandete, vast isegi
miljonite kodude hävitamist.
Iisraeli suursaadik Soomes ja
Eestis soovis ka ise kohal olla,
kuid objektiivsetel põhjustel
ta saarele ei pääsenud. Pärast
südamlikke sõnu võttis Iisraeli
linnapea akordioni ja mängis
juudi rahvalaulu.
Nii on Viimsil uus monument “Purustatud kodu”,
millel neli nurka paigal. Kaks
toredat asja on jõudnud kodusadamasse.
Pikka iga meie kodudele!

Enno Selirand

mõlema toreda asjaga seotud
vallaametnik

Kolmas ühistantsupidu Tamperes.

Nii algas meeste tants.

Viimsi Kooli esindasid peol 5. klasside tantsurühm Tiina
Pukki juhendamisel, keskkooli C-segarühma Vigurvandid
ja Viimsi Õõpsid, mõlemaid juhendab võrratu Maido Saar.
Proovid algasid 13. juunil Tallinnas. Päike paistis, tuju
oli hea ja järgmisel päeval Soome jõudes oli tuju veelgi
parem. Saime mõõtu võtta soomlastega, vaadata, kuidas
nemad tantsivad, ja näidata neile, mida meie terve aasta
õppinud olime.
Kui kõik proovipäevad veetsime lõõskava päikese
käes, siis peopäeval üllatas jahe vihm. Peotuju see siiski
jahutada ei suutnud ja väljakul oli näha vaid särava naeratusega tantsijaid. Pidu möödus suurepäraselt ning koju
tagasi sõideti vaid positiivsete mälesustega. Üks C-rühma
tantsija võttis nädala suurepäraselt kokku: “Tantsisime särgid selga, villid jalga ja naeratuse näole!”

Kadri Haagen

Pranglis peeti laulupidu

“Naissaare Wabariigi Referendum”

Tänavu suvel peeti kolmandat aastat ühe väikesaare laulupidu, seekord
oli võõrustajaks Prangli
saar. 20.–22. juulil toimunud laulupeo kõrghetk oli
21. juuli õhtul toimunud
kontsert laululaval.
“Väikesaarte auks korraldatav
rändlaulupidu on tänuväärne
üritus, mis elavdab maarottide
huvi saareelu vastu ning annab
saarerahvale võimaluse näidata endi ühtsustunnet ja tahet
tegutseda,” sõnas Viimsi vallavanem Haldo Oravas.
Ka varem on Pranglil
koore ja orkestreid esinemas
käinud, ent selline ühislaulmine ja n-ö laulupeo mõõtu
ettevõtmine oli esmakordne.
Laulupeo üks eestvedajaid
Heikki Põhi ütles, et ürituse
teeb eriliseks fakt, et esinejate
arv ületab Prangli püsielanike
arvu. Saarel on püsielanikke

Eesti ja Soome ühiseid tantsupidusid on peetud
kaks korda: esimene toimus 2000. aastal Helsingis ja teine 2005. aastal Tartus. Kolmandal ühisel
tantsupeol tänavu suvel said Tamperes “Vennassümfoonias” kokku Kalev ja Kalevi. Tulemuseks
oli pidu, mis tähistas kahe rahva sarnasusi ja
erinevusi.

6. juulil esietendus Naissaarel Omari küünis uus
eesti näidend “Naissaare Wabariigi Referendum”,
autor Urmas Lennuk ja lavastaja Hendrik Toompere jr. Etendusi mängiti 6.–22. juulini 11 korral.
Segakooride rongkäik.

Laulupeo kõrghetk – kontsert laululaval.

ligi 150, ent laulupeol osalejate arv küündis kahesajani.
Põhi rääkis, et jutud toredatest
saarte laulupidudest on liikunud paljude kooride kõrvu ja
nii on ka osaleda tahtjaid iga
aasta ikka rohkem.
Laulupeol astus üles kolm
koori: Väinamere segakoor,

Pagana segakoor ning Tartu
rahvaülikooli segakoor. Esinesid puhkpilliorkestrid Saku,
The Tomahawck Brothers ja
Tartu rahvatantsijad. Need
kollektiivid korraldasid kaks
aastat tagasi Ruhnu I laulupeo, möödunud aastal toimus
ülemaailmsete
vilsandlaste

päevade raames Vilsandi I laulupidu.
Kui Ruhnul oli esinejaid
160 ja pealtvaatajaid 90, siis
Vilsandil oli jõuvahekord juba
vastupidine – 200 esinejat kuulas-vaatas umbes 250 inimest.
Prangli rahva kohaliku kultuurielu vedaja Carmen Oti sõnul oli laulupeol umbes paarsada kuulajat.
Laulupeo kunstiline juht oli
Tartu koorijuht Lauri Breede,
lisaks juhatasid laulupeolisi veel
Kalev Lindal, Indrek Vijard,
Ants Reinhold ja Riho Sild.
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Urmas Lennuki poolt Nargen festivali tarvis kirjutatud
näidend tõukus 1917. aastal Naissaarel aset leidnud reaalsetest sündmustest. “Ajaloost on laenatud ka tegelaste
nimed, ametid ja vabariigi loomise fakt,” selgitas autor.
Lavastuses juureldi riigi olemuse, ajalooliste sündmuste
korduvuse ja selle üle, kas ajaloost oleme võimelised õppima ka midagi enamat peale faktide.
“Naissaare Wabariigi Referendumi” viisid läbi näitlejad Hendrik Toompere jr, Marta Laan ja Hendrik Toompere jr jr Eesti Draamateatrist, Mikk Jürjens Tallinna Linnateatrist ning Elina Pähklimägi, lavastuse kunstnikud Maret
Tamme ja Ann Mirjam Vaikla ning helimeister Andreas W.
Nargen festival on 2006. aastast olnud üks meeldejääv
meretagune ja mereäärne suvepidu, mis kunstilise juhi
Tõnu Kaljuste sõnul tehtud kodumaisest materjalist ning
mis peab oluliseks Eesti muusika ja näitekunsti algupärandi esiletoomist.
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Fotokursustel
meisterlike piltide
poole
Teen algatuseks julge ülestunnistuse: sain digitaalse peegelkaamera omanikuks 2008. aastal
ja pildistasin enam kui kolm aastat automaatrežiimil. Käesoleva aasta alguses aga otsustasin
minna Viimsisse algajate fotokursusele, tänu
millele mõistan, kui julge tunnistusega ma just
eelmises lauses hakkama sain.

Õpitu tulemuseks on oskuslikult jäädvustatud väike tiivuline.

Võtsin kursusele minekuks kaua hoogu. Olin Viimsi Teatajas fotokursuse kuulutust hoomanud juba varem. Lõikasin selle ükskord isegi välja ja jätsin kohvilaua alusele.
Sinna see mõneks ajaks jäigi, kuni oli kaetud järgmiste
äärmiselt oluliste ja peatselt unustustehõlma vajuvate
ajaleheväljalõigetega. Jõulude paiku aga torkas kuulutus
mulle ajalehes uuesti silma. Õnneks sain sel hetkel “nüüd
või mitte kunagi” käsu oma kohusetundlikult minalt: saatsin kirja kuulutuses märgitud e-posti aadressile ja olingi
kursustele registreeritud.
Oma pildistamiskire avastasin aasta enne digitaalse
peegelkaamera soetamist. Oleme elukaaslasega kirglikud
matkajad. Mida rohkem ma matkadel nägin, seda suuremaks muutus vajadus nähtut jäädvustada ja teistega jagada. Ilmselgelt ei suutnud ma kompaktkaameraga selliseid
pilte teha, nagu nad minu vaimusilmas välja oleksid pidanud nägema. Ilus erekollane liblikas oli alati valge ning
väheke hämaramates oludes tehtud pilt meenutas pigem
impressionistlikku maali kui realistlikku fotot.
Otsus digipeegelkaamera soetada tuli kergelt. Kahjuks
ei tulnud sama kergelt otsus kaamera ja selle võimalused
omal käel selgeks õppida või kursustele minna. Sirvisin
küll manuaali ja lugesin mitmeid fotoõpikuid, kuid ilmselgelt tulutult: kaamera režiimiketas püsis vankumatult automaatika peal. Kui oli ilus ilm ja valgust piisas, siis polnud fotodel väga vigagi. Mnjah, juba esimese tunni järel
algajate fotokursusel sain ma aru, kui vähe olin ma andnud
võimalusi oma kaamerale ennast tõestada. Manuaalrežiim
ja sellega kaasnevad hüved avasid minu jaoks täiesti uue
maailma.
Edasi tulid juba pildistamistehnikad, fototöötlus, stuudiopildistus, toorfailid, filtrid, vaherõngad, väline välk
ning kõik muu uus ja huvitav. Iseenesestmõistetavalt ei
piisanud mulle ainult algajate kursusest. Loomulik jätk
sellele oli varakevadel alanud edasijõudnute fotokursus,
mis lõppes suve alguses algajate ja edasijõudnute ühisnäitusega Viimsi Huvikeskuses.
Tänu Kristjan Rosinale ja tema kursustele tunnen end
oma kaamera taga kindlamalt. Mitte küll nii kindlalt nagu
proff, kuid keskmise amatööri tasemel vast ehk ikka.
Loomulikult, olles nüüd juba maitse suhu saanud, tahan
ma kursustel jätkata ja fotomaailma edasi avastada. Ehk
õnnestub ühel ilusal päeval end lausa heaks amatööriks
pidada. Eesmärgid peavad ikka suured olema, muidu polegi mõtet punnitada. Või nagu Ameerika kirjanik Thomas
Merton ütles: “Suurim ahvatlus inimese elus on seada endale liiga väikesed eesmärgid.”
Info fotokursuste kohta: www.huvikeskus.ee.

Annika Lepp
Fotoblogi “Watching clouds roll by”:
http://looduseilujavalu.blogspot.com/

“Viinameri” soome keeles
20. juunil esitlesid Raimo
ja Risto Pullat Eesti suursaatkonnas Helsingis oma
uut Viinameri-sarja raamatut “Viinameri. Pirtusota Itämerellä 1920- ja
1930 luvulla”.
2010. aastal ilmus isa ja poja
kirjutatud raamat “Viinameri.
Salapiiritusevedu Läänemerel
kahe sõja vahel” kirjastus Estopol väljaandena, sedapuhku
avaldas teose tuntud Soome
kirjastus Tammi. Autorid olid
raamatut oluliselt täiendanud, lisanud peatüki salapiirituseveost
Lätis ja rohkelt seni avaldamata
fotosid Eino Sandströmi kogust.
Ligi 550-leheküljelise teose tõlkis soome keelde Jouko Vanhanen ja kujundas Andres Tali.
Raamatuesitluse avas Eesti
suursaadik Soomes Mart Tarmak, sõna võtsid kirjastuse
esindaja Markku Aalto ja autorid. Kohal viibisid endised Soome suursaadikud Eestis Jaakko
Blomberg ja Jaakko Kalela.
Autoreid olid tulnud õnnitlema tuntud Soome ajaloolased
Matti Klinge, Oiva Turpeinen
ja Jussi Nuorteva ning Soomes tegutseva Tuglase Seltsi
tegevjuht Juhani Salokannel.
Huvilisi oli ka Soome politseist
ja tollist. Sümboolse sideme
raamatus kirjeldatuga lõi esitlusest osa võtnud, Viinistust
pärit salapiiritusevedaja Emel
Vaarmani sõber, kindralmajor
Matti Waris. Viimsilasi esindas
vallavanem Haldo Oravas.

“Viinameri“ autorid Risto ja Raimo Pullat, keskel raamatu soome keelde tõlkinud Jouko Vanhanen.

Soomekeelne “Viinameri“.

Raimo ja Risto Pullati raamat “Viinameri” annab tervikpildi Eesti ja Soome vahelisest
piirituse salakaubaveost 1920.
ja 1930. aastatel. Raamatus arutletakse piirituse salakaubaveo

kui nähtuse ja selle kultuuriliste
mõjude üle ka teistele Läänemere maadele.
Raamatus käsitletakse esimest korda piirituse salakaubavedu kui rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse ilmingut. Piiritusekuningate suhted poliitikute ja korravalvuritega põhjustasid keeluseaduse
ajal laialdast korruptsiooni.
Ameerika tasemel maffia jäi
Läänemere piirkonnas siiski sündimata.
Põhjamaade karm alkoholipoliitika ning kõrged alko-

holi- ja tubakaaktsiisid ning
Läänemere-äärsete maade elatustaseme erinevused loovad
kahjuks head eeldused salakaubanduseks ka tänapäeval.
Värskelt ilmunud Viinameri on saanud Soome meedias
juba positiivset tagasisidet.
Teadaolevalt ilmub järgmine
“Viinameri” suve lõpuks ka
läti keeles Riias. Soovime autoritele jõudu Läänemere maid
ja kaugemaidki paiku puudutanud nähtuse tutvustamisel!
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Prangli saarel oma loodusmuuseum
21. juulil avati Prangli
saarel loodusmuuseum,
kus külalistele tutvustatakse Prangli ja Aksi saare
looduskooslust.
Muuseumis on stendinäitus
Prangli ja Aksi saare mitmekesisest loodusest. Huviline saab
teada, kui palju on saarel leitud pesitsevaid linnuliike ning
millised taimed saarel on kaitsealused, et saarel leidub maagaasi ja seal on suur rändrahn
nimega Punane kivi. Väljas on
ka herbaariumikogu saarel leiduvatest puudest.
Muuseumis on toodud külastajateni info saarel aastasadu toimunud hülgepüügist
ning iidsest ja traditsioonilisest linnujahist. Muuseumis on
topised Prangli ainsast kiskjalisest – punarebasest – ja
1980ndatel saarel välja surnud
ondatrast.
Igal aastaajal tervitab muuseumisse sisseastuvat külastajat kevadine linnulaul, mis
üllatab kõiki – tänapäeva tehnikaajastu võimaldab muuseumikülastuse muuta huvitavaks
ja meeldivaks ka kõige tundlikumale külalisele.
Oleme veendunud, et Prangli saarte loodusmuuseum on
unikaalne ja innovaatiline kogu

Loodusmuuseumi hoone projekteeriti ja ehitati Saaremaal.

Herbaarium saare puudest.

Eestis, sest meie teada pole kusagil Eestis väikeses piirkonnas
loodud oma paikkonna loodust
tutvustavat muuseumit eraldi hoones. Arvame, et see on
meie maa looduse säilitamise suhtes ülioluline. Kui iga
väiksem piirkond looks oma
loodusmuuseumi ja tutvustaks avalikkusele piirkonnas

paiknevaid loodusväärtusi, siis
saaks ka järeltulevad põlved
sellest paremini aru ning Eestimaa loodus säilitaks oma omapärase ja unikaalse koosluse.
Prangli loodusmuuseumi
ehitust toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus, kellele
eelmisel aastal kirjutasime projekti, millest omafinantseering
leiti Prangli saare talurahvamuuseumi seltsi MTÜ eelarvest. Väikesele muuseumile
omafinantseeringu
leidmine
oli väga raske, kuid oleme uhked, et saime hakkama. Oleme
olukorras, kus Prangli saarte
muuseum ei saa kusagilt regulaarset toetust. Ürituste jms
korraldamiseks püüame kirju-

tada projekte ning oleme olnud
päris edukad. Paljud külastajad,
sõbrad ja tuttavad on küsinud,
mis meid innustab seda kõike
tegema. Ilmselt on see puhas
entusiasm, sest olulist tulu me
sellest tegevusest ei saa.
Huvitav fakt on see, et
loodusmuuseumi hoone toodi
Saaremaalt. Leidsime internetist, et Saaremaal asub ettevõte
Saare Saun OÜ, mis valmistab
palkmaju just meie ideede kohaselt. Meie idee oli valmistada palkhoone traditsioonilise
kalasaba tapiga ja nii see maja
sealt kohale tuli. Vahepeale jäid
tormipäevad, kuid maja jõudis õnnelikult suuremalt saarelt väiksema peale. Täname
Saare Saun OÜ juhatajat Riho
Kuusksalu, kes meie ideed kõik
kirja pani ja meile uhke maja
projekteeris ning valmis ehitas.
Muuseumi uksed ja aknad on
väga vanad, need on muuseumi
pererahva restaureeritud.
Muuseumi avamisel oli palju rahvast, ilmselt ka seetõttu,
et samal päeval peeti Prangli
saare esimest laulupidu.
Ootame kõiki külla Prangli
saarte loodusmuuseumisse!

Carmen Ott
Prangli saare talurahvamuuseumi selts MTÜ juhataja

AMETLIKUD TEADAANDED
VIIMSI VALLAVOLIKOGU
26.06.2012 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
26.06.2012 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 38 Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2011.
aasta majandusaasta aruande kinnitamine
nr 39 Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni 2012. aasta tööplaani kinnitamine
nr 40 Vallavalitsuse liikme kinnitamine
nr 41 Viimsi valla kohalike teede nimekiri
nr 42 Viimsi alevikus asuva Karulaugu tee
kinnistu omandamine
nr 43 Nõusoleku andmine hoonestusõiguse
omandamiseks ja kinnistu osa võõrandamiseks
nr 44 Püünsi ja Leppneeme külas asuvate
paadilautrite peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 45 Viimsi alevikus ja Metsakasti külas
asuvate tuletõrje veevõtu-kastmistiikide peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 46 Äigrumäe külas asuva tänavavalgustusrajatise peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 47 Äigrumäe ja Leppneeme külas asuvate
hoonete peremehetuks ehitiseks tunnistamine
nr 48 Lubja tee 21-4 ja Pargi tee 4-8 korterite
tunnistamine sotsiaaleluruumiks
nr 49 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Sepa-II ja Sepa-V
maaüksuste detailplaneeringu algatamine,
Leppneeme külas
nr 50 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine: Haabneeme
alevik, osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1,
Kivila tee 3 ja Kivila tee 5
nr 51 Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi
küla, kinnistud Laigari ja Rohuneeme tee 57d
nr 52 Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu muutmine
26. juuni 2012 nr 38
Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2011. aasta
majandusaasta aruande kinnitamine “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 1, “Kohaliku omavalitsuse üksuse
finantsjuhtimise seaduse” § 29 lõike 11 ja “Raamatupidamise seaduse” § 15 alusel, kuulanud
ära vallavolikogu revisjonikomisjoni arvamuse,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada Viimsi valla konsolideerimisgrupi 2011. aasta majandusaasta aruanne, vastavalt otsuse lisale (kokku 79 lehel).
2. Otsus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning Viimsi valla veebilehel. Viimsi Teatajas
avaldatakse üksnes otsuse osa ilma lisata.
3. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee)
või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
26. juuni 2012 nr 49
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine Sepa-II ja Sepa-V maaüksuste detailplaneeringu algatamine, Leppneeme
külas “Planeerimisseaduse” § 10 lõigete 5 ja 7
ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 3 lõike 1
punkti 1, § 9 lõike 7 alusel:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas,
Lepp-neeme külas, Sepa-II ja Sepa-V maaüksustel. Planeeringu eesmärk on teede ja trasside
rajamiseks eraldiseisva avalikus kasutuses maaüksuse moodustamine, ühiskondlikus kasutuses
haljasala moodustamine ning Sepa-II maaüksusele kuni kuue elamukrundi moodustamine ja
ehitusõiguse määramine ühepereelamu rajamiseks.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne vastavalt otsuse lisale.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavalitsusele vastuvõtmiseks hiljemalt
kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavalitsus
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada de-

tailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.
ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis, Nelgi
tee 1.
26. juuni 2012 nr 50
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule esitamine: Haabneeme alevik,
osaliselt kinnistud Rohuneeme tee 1, Kivila
tee 3 ja Kivila tee 5
Detailplaneering algatati kohaliku omavalitsuse ettepanekul Viimsi Vallavolikogu
10.05.2011 otsusega nr 25 Kivila tee krundi
moodustamiseks. Detailplaneeringuga tehakse “Planeerimisseaduse” § 9 lõike 2 punkti 4
alusel ettepanek tänava maa-ala ja liikluskorralduse määramiseks ning eraõigusliku isiku
maal asuva tänava avalikult kasutatavaks teeks
määramiseks. Tee on vajalik ühenduse loomiseks Haabneeme ranna-ala ja perspektiivse rannapromenaadiga, samuti juurdepääsuks endise
Kirovi nim. näidiskalurikolhoosi tootmisalade
ümberplaneeritavatele aladele.
Detailplaneeringu algatamisest teavitati planeeritavate kinnisasjade omanikke, puudutatud
isikuid ja avalikkust, vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale. Detailplaneeringu eskiislahenduse tutvustamiseks korraldati 01.11.2011
Viimsi vallamajas avalik arutelu, millest teavitati kinnisasjade omanikke, puudutatud isikuid ja
avalikkust samuti vastavalt planeerimisseadusega ettenähtud korrale. Planeeritavate kinnisasjade
Rohuneeme tee 1 ja Kivila tee 5 omanik Toomas
Tool on vallavalitsust kirjalikult teavitanud, et ei
nõustu detailplaneeringuga ning taotleb detailplaneeringu menetluse lõpetamist. Vallavolikogu
on seisukohal, et detailplaneeringuga kavandatav
on oluline ning Kivila tee kinnistu moodustamine ja avalikuks teeks määramine on ülekaalukas
avalik huvi, mistõttu tuleb detailplaneeringu menetlust jätkata. Kinnistu Kivila tee 3 omanik on
detailplaneeringuga nõustunud. Detailplaneering
võib kaasa tuua kinnisasja osa sundvõõrandamise
vajaduse.
Detailplaneering koostati koostöös tehnotrasside valdajatega ja kooskõlastati Põhja-Eesti
Päästekeskusega.
Eeltoodu alusel ja lähtudes “Planeerimisseaduse” § 18 lõike 1 ning arvestades, et detailplaneering on koostatud seaduste ja muude õigusaktide alusel ning vastab Viimsi valla ruumilise
arengu eesmärkidele, samuti lähtudes vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohtadest, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Võtta vastu ja esitada avalikule väljapanekule Viimsi vallas Haabneeme alevikus osaliselt kinnistute Rohuneeme tee 1, Kivila tee 3
ja Kivila tee 5 detailplaneering (Viimsi Valla
Arenduskeskus OÜ projekt nr 19-11), millega
tehakse ettepanek 3947 m² suuruse transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuse – Kivila tee
– moodustamiseks, tänava maa-ala ja liikluskorralduse määramiseks ning eraõigusliku isiku
maal asuva tänava avalikult kasutatavaks teeks
määramiseks, vastavalt “Planeerimisseaduse” §
9 lõike 2 punktile 4.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada
vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul

arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
26. juuni 2012 nr 51
Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi küla,
kinnistud Laigari ja Rohuneeme tee 57d
Planeeritavad kinnistud Laigari ja Rohuneeme tee 57d (Planeeringuala) asuvad Pringi külas
Rohuneeme tee ja Tallinna lahe vahelisel alal ja
piirnevad lõunast ning kagust elamukruntidega
Lehise ja Rohuneeme tee 59a–59c, läänest Tallinna lahega, põhjast Suurevälja muuli juurde
viiva munitsipaalomandis oleva teega ja idast
Rohuneeme teega ning ridaelamukruntidega
Rohuneeme tee 61a, 61b, 61c ja 61d. Planeeringuala on hoonestamata – planeeritav kinnistu Rohuneeme tee 57d paikneb kahe ridaelamu
vahelisel alal, selle sihtotstarve maakatastris on
maatulundusmaa, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringus (Üldplaneering) aga väikeelamute maa. Kinnistu Laigari asub olemasolevate
ridaelamute suhtes mere suunas, selle sihtotstarve maakatastris on elamumaa, Üldplaneeringus
aga osaliselt väikeelamute maa ning valdavalt
looduslik rohumaa. Planeeringuala jääb valdavalt ranna ehituskeeluvööndisse.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on ühe üksikelamu ehitamine, puistuala heakorrastamine ja täiendav haljastamine ning rannakindlustuse rajamine ja vaba liikumise lahendamine kallasrajal. Detailplaneeringu ülesandeks
on Planeeringuala kinnistute liitmine, reformimata riigimaal asuvale teele krundi moodustamine, ehitusõiguse ja arhitektuursete tingimuste
määramine üksikelamu ehitamiseks, muulile
avalikult kasutatava juurdepääsu lahendamine,
rannakindlustuse rajamise põhimõtete määramine, vastavuses “Planeerimisseaduse” (PlanS) §
9 lõigetes 1–6, 8 ja 9 sätestatuga.
Detailplaneering algatati “Viimsi valla ehitusmääruse” (Ehitusmäärus) § 3 lõike 1 punkti 1 ja § 9 lõike 7 alusel Viimsi Vallavalitsuse
05.02.2010 korraldusega nr 61, kuivõrd detailplaneering koostati vastavuses Üldplaneeringuga etteantud põhimõtetega – kavandatav üksikelamu on planeeritud Üldplaneeringu kohasele
elamumaale, looduses varem väljakujunenud
ehitusjoonest maismaa suunas, millele Looduskaitseseaduse (LKS) § 38 lõike 11 kohaselt
ei laiene ehituskeeld. Üldplaneeringu kohane looduslik rohumaa, mis teemaplaneeringus
“Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik” on
määratud ka haljastuks, on detailplaneeringuga
kavandatud kõrghaljastuse säilitamise kohustusega haljastatavaks alaks, mis heakorrastatakse
ja kujundatakse pargimaastikuks. Üldplaneeringu teemaplaneeringut “Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse
põhimõtted” (Elamuehituse Teemaplaneering)
järgides on määratud kavandatava elamu parameetrid – kõrgus 7 meetrit, ehitusalune pindala
500 m², samuti on määratud merepoolse piirde
kaugus tavalisest veepiirist 25 meetrit. Elamuehituse teemaplaneeringut ei järgita üksnes
elamu kauguse määramisel krundi piirist 7,5
meetri kaugusele, kuivõrd ehituskeeluvööndist
väljajääva krundi osa kuju ja suurus seda ei
võimalda. Samas on tagatud Vabariigi Valitsuse 27.10.2004 määrusega nr 315 “Ehitisele ja
selle osale esitatavad tuleohutusnõuded” nõutav
tuleohutuskuja – määruse §-s 19 on tule leviku
takistamiseks teistele hoonetele sätestatud 8
meetri laiune nõutav hoonetevaheline kuja, kui
ei ole tagatud tule leviku piiramine ehituslike
või muude abinõudega.
Info detailplaneeringu algatamise kohta
avaldati ajalehtedes Viimsi Teataja (19.03.2010)
ja Harju Elu (12.03.2010), samuti valla veebilehel (www.viimsivald.ee). Detailplaneering
koostati koostöös Planeeringuala omanikega,
olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside
valdajatega ning kooskõlastati Põhja Regionaalse Maanteeametiga, Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooniga, Maa-ametiga, Põhja-Eesti Päästekeskusega ja Terviseameti Põhja
talitusega. Detailplaneering võeti vastu Ehitusmääruse § 3 lõike 1 punkti 6 alusel Viimsi Val-
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lavalitsuse 11.02.2011 korraldusega nr 94, misjärel korraldati vallamajas perioodil 07.03.2011
– 20.03.2011 avalik väljapanek. Teated avaliku
väljapaneku kohta avaldati ajalehtedes Viimsi
Teataja (25.02.2011) ja Harju Elu (18.02.2011),
lisaks avaldati informatsioon koos detailplaneeringuga valla veebilehel ning tähtkirjadega
teavitati puudutatud isikuid. Detailplaneeringu
koostamise korraldajaks oli PlanS § 10 lõike 6¹
punkti 4 alusel kohalik omavalitsus – vallavalitsus.
Avalikul väljapanekul esitati detailplaneeringu kohta neli kirjalikku vastuväidet. (PlanS)
§ 20 lõike 2 kohaselt andis vallavalitsus vastuväidete esitajatele oma põhjendatud seisukohad
ja korraldas detailplaneeringu avaliku arutelu.
Avalikkust informeeriti ajalehtede Viimsi Teataja (03.06.2011) ja Harju Elu (03.06.2011) vahendusel, samuti avaldati informatsioon valla
veebilehel. Avalikul arutelul jäid vastuväiteid
esitanud isikud oma vastuväidete juurde ja detailplaneering edastati Harju maavanemale
PlanS § 23 kohase järelevalve teostamiseks.
Edasise menetluse käigus mõnest vastuväitest loobuti, kuid osade suhtes jäid vastuväiteid
esitanud isikud eriarvamusele – naaberkinnisasjade Rohuneeme tee 59a, Rohuneeme tee 61d
ja 61c elanikud Jaan Lajal, Tarmo Hansson ja
Rene Kuusik jäid pärast Harju maavanema korraldatud järelevalvemenetlust oma 18.03.2011
vastuväite (ühiskiri registreeritud Viimsi valla dokumendiregistris 21.03.2011 numbriga
10-10/1240) punktide 2–5, 8, 11 ja 15 juurde,
milles oldi seisukohal, et: 2) detailplaneeringu
põhijoonisel on valesti tähistatud Elamuehituse
Teemaplaneeringu kohane kõrgveepiir (s.o 1,5
meetri samakõrgusjoon, mis on ühtlasi ehituskeeluvööndi lähtejooneks); 3) täiendavate rannakindlustuse lõikude rajamine detailplaneeringus kajastatud asukohtades on ebamõistlik
ega ole looduslähedane (samasisulise vastuväite esitas ka Eero Aasrand – 17.03.2011 Viimsi
valla dokumendiregistri nr 14-9/1202); 4) ranna-äärset maapinda täideti omavoliliselt ja selle
alusel koostati topo-geodeetiline alusplaan; 5)
puudub Keskkonnaameti soovitatav piirkonna
rannakindlustuse terviklahenduse projekt; 8)
detailplaneering ei vasta muulile juurdepääsu
osas lähteülesandele, kuivõrd iseseisva transpordimaa sihtotstarbega teekinnistu asemel planeeritud servituut ei taga vastuväiteid esitanud
isikute hinnangul avalikku kasutust (samasisulise vastuväite esitasid ka Tiit Kuuskvere –
10.03.2011 Viimsi valla dokumendiregistri nr
10-10/1091 ja Vello Saluste – 11.03.2011 Viimsi valla dokumendiregistri nr 10-10/1107); 11)
kavandatud elamu ei asu 7,5 meetri kaugusel
kinnistu piirist ja 15) kõrgveepiir peaks olema
tähistatud endises asukohas, sõltumata rannakindlustuse rajamisest, samuti peab olema tagatud avalik juurdepääs muulile.
Vallavolikogu on lahendamata vastuväidete
suhtes järgmistel seisukohtadel:
2) detailplaneeringu joonistel on kõrgveepiiri (s.o 1,5 meetri samakõrgusjoone) määramisel
lähtutud maapinna vastavatest kõrgusmärkidest,
seega on kõrgveepiir õigesti tähistatud. Vastavalt Harju maavalitsuses toimunud nõupidamisel kokkulepitule kanti kõrgveepiiri tähis lisaks
tugiplaanile ka põhijoonisele, mistõttu loeme
ettepaneku arvestatuks. Ka Harju maavanem
järelevalve menetluses 15.05.2012 kirjaga nr
6-7/2430 asus seisukohale, et kuigi vastuväitest
ei ole kirjalikult loobutud, pole vastuväiteid esitanud isikute ja kohaliku omavalitsuse vahel lahendamata planeeringuvaidlust. Vallavolikogu
nõustub Harju maavanema antud seisukohaga;
3) – 5) detailplaneeringus on rannakindlustuse planeerimisel lähtutud juba varem õigusliku alusega rajatud rannakindlustuse lahendusest
ning võetud arvesse AS-i Tetrapood tellimusel
2010. a septembris OÜ Altakon teostatud uuringus “Rannakindlustuse rajamisest Pringi
küla randa” toodud soovitusi. Uuringu alusel on
määratud muu hulgas ka rannakindlustuse rajamise kõrgused. Detailplaneeringu seletuskirja
lisati nõue, et rajatav rannakindlustus peab olema looduslikust kivist ning betooni on lubatud
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kasutada üksnes sidusmaterjalina. Vallavolikogu on seisukohal, et kuivõrd rannakindlustus
peab moodustama naaberaladega sidusa terviku,
mille ülesanne muu hulgas on tagada kallasraja
takistusteta kasutatavus, ja kuivõrd detailplaneeringus arvestati rannakindlustuse rajamisel
loodusliku ilme tagamise tingimusi, on vastuväiteid esitanud isikute ettepanekuid piisavalt
arvesse võetud.
Omavolilise tegevuse tõttu tegi vallavalitsus 24.08.2010 ettekirjutuse, mille kohaselt kohustati kinnistu omanikke peatama igasugune
ehitustegevus kuni menetluses oleva detailplaneeringu, millega planeeriti muu hulgas LKS
§ 38 lõike 5 punkti 3 alusel ranna kindlustusrajatis, kehtestamiseni. Lisaks viis vallavalitsus läbi väärteomenetluse ja 26.10.2010 tehti
trahv ebaseadusliku ehitustegevuse, muu hulgas
maapinna täitmise eest. Seega on vallavolikogu
seisukohal, et kohalik omavalitsus on käitunud
korrektselt ja järelevalve teostamisel täitnud talle seadusega antud ülesanded.
Keskkonnaamet pole esitanud ega saagi esitada kohalikule omavalitsusele nõudmist rannakindlustuse projekti koostamiseks detailplaneeringu alast välja jäävatel aladel. Keskkonnaamet
peab niisugust lahendust õigustatult mõistlikuks
ja esitas vastava soovituse, kuid selle teostus
sõltub rannakindlustuse projekteerimise ja rajamise rahastamise võimalustest. Vallavalitsusel on kavas töötada aastate 2011–2014 jooksul välja terviklik Viimsi poolsaare rannakaitse
kontseptsioon ja anda sellele põhiprojekti kuju.
Eeltööd projekti käivitamiseks on tehtud.
Kokkuvõttes on vallavolikogu seisukohal, et
ranna kindlustusrajatise ja kallasraja planeerimisel on lähtutud seadustest, tasakaalustatult arvestatud olemasoleva olukorra, detailplaneeringu koostamisest huvitatud isikute huvide ning
avaliku huviga, tagada kallasraja kasutatavus,
samuti vastuväiteid esitanud isikute ettepanekutega. Detailplaneeringuga määrati lisaks piirde
asukoht 25 meetri kaugusele tavalisest veepiirist, mis avab ranna-äärse maastiku kallasrajal
viibijatele paremini, kui oleks arvestatud üksnes
„Veeseaduse“ § 10 kohase kümne meetri laiuse
kallasraja määramisega. Ka Harju maavanem
asus järelevalve teostamise tulemusena vastuväite kirja punktides 3) – 5) esitatud vastuväidete osas seisukohale, et kohalik omavalitsus ei
ole kaalutlusotsuse tegemisel oma pädevuse piire ületanud. Samuti oli maavanem seisukohal,
et Keskkonnaameti nõudmised rannakindlustuse projekti koostamiseks on soovitusliku iseloomuga, kuid rannakindlustuse projekteerimine ja
rajamine sõltub rahastamise võimalustest;
8) lähteülasandes tehtud ettepanekut, moodustada Laigari kinnistust transpordimaa sihtotstarbega krunt, ei arvestatud detailplaneeringus seetõttu, et sellise lahendusega oleks
kaasnenud transpordimaaks määratava krundi
võõrandamise nõue, kuivõrd kinnistu Laigari
sihtotstarve on 100 % ulatuses elamumaa ja kinnistu omanik ei nõustunud sihtotstarbe muutmisega. Seega saanuks transpordimaa sihtotstarbega krunti moodustada ja ülejäänud kinnistust
lahutada üksnes krundi väärtuse vähendamist
kompenseerides. See tähendanuks kohalikule
omavalitsusele rahalisi kohustusi, mis oleks valla pingelist eelarvet arvestades äärmiselt kahetsusväärne, kuivõrd valla-eelarves puudub raha
selle maa võõrandamiseks. Oluline on märkida,
et kohalikul omavalitsusel on planeeringulisi otsuseid tehes kohustus kaaluda ja arvestada kõiki
asjassepuutuvaid aspekte, mis võivad negatiivselt mõjutada valla eelarvet ja kaasa tuua rahalisi kohustusi. Seetõttu määrati muulile juurdepääsu tagamiseks transpordiservituut.
Lähteülesandes püstitatud lähtetingimused
ei ole seadusest tulenev kohustus, vaid kohaliku
omavalitsuse enda poolt püstitatud planeeringu
koostamise ettevalmistavad tingimused, millega
tuleb planeeringu koostajal arvestada – mil määral, on kohaliku omavalitsuse otsustada ja seda
väljendab detailplaneeringu vastuvõtmise otsus.
Eeltoodut kinnitab ka Riigikohtu 18.02.2002
otsus haldusasjas nr 3-3-1-8-02: “Planeerimisja ehitusseadus ei sätesta lähteülesande koos-
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tamist ega kinnitamist ega näe ette selle käigus
avalikustamise või isikute kaasamise kohustust.
Linnavalitsuse tegevust lähteülesande kooskõlastamisel ja kinnitamisel tuleb pidada haldusesiseseks tegevuseks, millel puudub väljapoole
suunatud mõju. Lähteülesande koostamine on
ettevalmistav tegevus ja kaasamine planeerimismenetluse nii varases staadiumis on küll igati
kooskõlas planeerimismenetluse avalikkuse
põhimõttega, kuid ei ole planeeringu läbiviijale
kohustuslik.”
Kokkuvõttes on vallavolikogu seisukohal, et
kohalik omavalitsus on detailplaneeringu koostamisel arvestanud avaliku huviga, sealhulgas
vastuväiteid esitanud isikute ettepanekuga, tagada muulile avalikult kasutatav juurdepääs. Ka
Harju maavanem nõustus järelevalve teostamisel lähteülesannet puudutava vastuväite osas kohaliku omavalitsuse eeltoodud seisukohaga, samas tegi kohalikule omavalitsusele ettepaneku
muuta transpordiservituut avaliku kasutusega
erateeks. Vallavolikogu on maavanema ettepanekuga arvestanud ja detailplaneeringut vastavalt korrigeerinud ning leping eratee avalikuks
kasutamiseks määramise kohta on sõlmitud.
11) detailplaneeringus ei arvestatud Elamuehituse Teemaplaneeringu kohase elamu nõutava kaugusega krundi piirist 7,5 meetrit, sest ehituskeeluvööndist väljajääva krundi osa kuju ja
suurus seda ei võimalda. Samas arvestati, et Rohuneeme tee 61a ja Rohuneeme tee 57d puhul
on tegu detailplaneeringu koostamisest huvitatud isiku perekonnale kuuluvate kinnisasjadega
ning detailplaneeringuga taotletakse võimaust
siduda kavandatav hoone olemasoleva Rohuneeme tee 61a (Suurevälja 2/1) elamuga. Hoone
paiknemine krundil vastab Vabariigi Valitsuse
27.10.2004 määrusele nr 315 „Ehitisele ja selle
osale esitatavad tuleohutusnõuded“, mille paragrahvis 19 on tule leviku takistamiseks teistele hoonetele sätestatud 8 meetri laiune nõutav
hoonetevaheline kuja, kui ei ole tagatud tule leviku piiramine ehituslike või muude abinõudega – kavandatav hoone asub 4 meetri kaugusel
krundi piirist, samuti nagu lõunapoolsel krundil
Rohuneeme tee 59a – 59c (Suurevälja 1-3) asuv
ridaelamu. Kavandatava hoone paiknemisel
krundi piirile lähemal kui 7,5 meetrit arvestati ka asjaolu, et lõunapoolsel krundil paikneva
hoone otsaseinas, mis kavandatava hoonega
piirneb, puuduvad avad (seega ka kaugvaated)
ja kuivõrd hoonet polnud krundi eripärase kuju
tõttu võimalik paigutada krundi piirist 7,5 meetri kaugusele, kavandati hoone läänepoolne osa
ühekorruselisena, et arvestada lõunapoolselt
naaberkinnisasjalt avanevate kaugvaadetega.
Detailplaneering on kooskõlastatud Põhja-Eesti
Päästekeskusega. Vallavolikogu on seisukohal,
et kohalik omavalitsus on detailplaneeringu
lahenduse väljatöötamisel tasakaalustatult arvestanud eri osapoolte huve ja Elamuehituse
Teemaplaneeringu tingimusega, määrata hoonestusala krundi piirist 7,5 meetri kaugusele,
mittearvestamine ei riku vastuväiteid esitanud
isikute seaduslikke õigusi ning antud vastuväide
ei kaalu vallavolikogu hinnangul üles detailplaneeringuga tagatavad muud hüved – heakorrastatud keskkonna, rajatava rannakindlustuse ja
ranna-ala avaliku kasutuse.
15) LKS § 38 lõike 5 punkti 3 alusel kavandatakse detailplaneeringuga ranna kindlustusrajatis, mille põhijoonisel tähistatud ristlõike
kohaselt asub kindlustusrajatise ülemine serv
maapinnast 1,5 meetri kõrgusel. See on määratud lähtudes varem õigusliku alusega rajatud
rannakindlustusest ja käesoleva otsuse punktis
3) – 5) nimetatud uuringute tulemustest. Rannakindlustuse rajamise eesmärk on kaitsta rannas
asuvaid looduskooslusi ja ehitisi mere agressiivse mõju eest ja hoida ära võimalikke tormikahjustusi ning selleks töötati välja konkreetne
rannakindlustuse lahendus. Kuivõrd maapinna
kõrgus rannakindlustuse rajamisel on ette nähtud 1,5 meetrit, pole põhjendatud kõrgveepiiri
tähistamine muus asukohas. Avalik juurdepääs
muulile ja vaba liikumine kallasrajal on detailplaneeringuga tagatud.
Detailplaneeringu menetlust kajastav do-

kumentatsioon, sealhulgas koopiad ajalehtedes
ilmunud kuulutustest, tähtkirjad puudutatud isikutele, kirjavahetus vastuväiteid esitanud isikutega, haldusaktid ja kooskõlastused on köidetud
detailplaneeringusse, mis asub Viimsi Vallavalitsuse arhiivis ja on huvilistele kättesaadav aadressil: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald,
74001.
Arvestades eeltoodud asjaolusid ja kaalutlusi ning aluseks võttes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 33,
“Planeerimisseaduse” § 23 lõike 6 ja § 24 lõike
3 ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti
7, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Pringi külas kinnistute Rohuneeme tee 57d ja Laigari detailplaneering (K-Projekt Aktsiaselts töö nr 04336),
millega liidetakse kinnistud Rohuneeme tee 57d
ja Laigari ning määratakse ehitusõigus üldplaneeringu kohasele elamumaale, looduses varem
väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas
ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone ehitamiseks, ehitusaluse pindalaga kokku 500 m². Elamu on osaliselt kahe- ja osaliselt ühekorruseline, kahekorruselise hoone osa suurim lubatud
kõrgus ümbritsevast maapinnast on 7,0 meetrit.
Hoonel on lubatud ehitusala ulatuses planeeritud ka üks maa-alune korrus.
2. Kehtestada planeeringuala ulatuses muudatus üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted” peatükis 4.1.1, mille
kohaselt ei ole uute elamukruntide puhul lubatud elamute ehitamine lähemale kui 7,5 meetrit
krundi piirist. Detailplaneeringu kohaselt on kavandatava üksikelamu kaugus krundi piirist 4,0
meetrit.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
26.06.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED
nr 13 Viimsi valla heakorra eeskiri
nr 14 Viimsi valla lemmikloomade pidamise
eeskiri
26. juuni 2012 nr 13
Viimsi valla heakorra eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 5 lõike 2, § 6 lõike 1, § 22
lõike 1 punktide 4 ja 361 ning § 36 alusel.
VIIMSI VALLA HEAKORRA EESKIRI
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
§ 1. Heakorra eeskirja eesmärk
(1) Valla heakorra eeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate
õigusaktidega tagada vallas puhtus ja heakord.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile
valla territooriumil elavatele, viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnis- või vallasvara
omanikele.
(3) Eeskirja kohaldatakse koosmõjus valla
jäätmehooldus-, kaevetööde-, avaliku korra ja
lemmikloomade pidamise eeskirjadega.
§ 2. Mõisted:
1) Omanikuna heakorra nõuete täitmisel on
võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.
2) Kinnistu on kinnisasi, millel on omanik.
Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel
võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium,
krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.
3) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht
on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk.

4) Puhastusala on kinnistuga piirnev kõnnitee või muu territoorium mõistlikus ulatuses,
mis ei ole tee osa.
5) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.
6) Haljasala on teadlikult kujundatud maastik, maastikuosa või hoonetevaheline välisruum
asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud
reljeef ja taimestik ning vastavafunktsioonilised
rajatised. Haljasala on asulas paiknev avamaataimkattega ala.
7) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, okste, lume ja jää koristamine, heki pügamine ning
libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine
ning mahalangenud puulehtede ja tuulemurru
koristamine.
8) Eriolukord on ilmastikutingimustest tulenev teeolude oluline halvenemine.
9) Romusõiduk on sõiduk, mis on tehniliselt
sõidukõlbmatu, millel puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid või
rattad ja mis oma välimusega riivab asula esteetilist väljanägemist ja rikub visuaalselt valla
puhtust ja heakorda.
10) Illegaalne grafiti on omaniku ja kohaliku
omavalitsusega loata hoone olulistele osadele
(näiteks seintele-, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele) kantud kritseldused ja joonised.
2. peatükk
VALLAVALITSUSE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS
§ 3. Viimsi vallavalitsuse kohustused heakorra tagamisel
(1) Heakorraalast tööd vallas korraldavad
valla kommunaalamet ja keskkonnaamet.
(2) Kommunaalameti ja keskkonnaameti kohustused heakorra tagamisel vallas:
1) korraldada ja koordineerida valla haljastus- ja heakorratöid haljasaladel, supluskohtades ja mujal valla avalikus kohas, korraldada
valla omanduses olevate laste mänguväljakute
hooldust ja tehnilist vastavust nõuetele;
2) teostada heakorratöid kõigil valla omandis olevatel teedel, sealhulgas parklates ning
teemaal asuvatel haljasaladel (kui teemaa piir on
määramata siis kaks meetrit teerajatise piirist);
3) teostada heakorratöid ühissõiduki peatustes, ootepaviljonides koos jäätmemahutite paigaldamisega;
4) puhastada sadeveekraave ja truupe valla
teedel;
5) hallata valla avalikke tualette;
6) paigaldada ja hooldada pinke, prügikaste,
sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja mängurajatisi valla avalikes kohtades;
7) paigaldada avalikus kasutuses olevate teede (va riigimaantee) algusesse, lõppu ja ristmikele teenimega silte või viitasid;
8) tagada üldkasutatavates supluskohtades
heakorra ja Haabneeme supluskohas heakorra ja
vajaliku rannainventari olemasolu suveperioodil (juunist septembrini);
9) heakorratööde teostamist vallale kuuluvates parkides, haljasaladel ning nendega külgnevatel kõnniteedel kui Viimsi valla õigusaktidega
ei ole sätestatud teisiti;
10) üldkasutatavasse parki, haljasalale, randa vajalikul hulgal jäätmemahutite paigaldamise ja nende regulaarse tühjendamise;
11) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning
juurdepääsu nendeni.
3. peatükk
AVALIKU KOHA HEAKORD
§ 4. Avaliku koha heakorra nõuded
(1) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul kella 7:00-ks (va eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka
päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord.
(2) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja
-koht ning rajatise välistrepp peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket.
(3) Ühissõiduki peatused peavad olema va-
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rustatud vajaliku hulga istepinkide ja prügiurnidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja
(4) Väljaspool oma kinnistut avalikku kohta tohib lillevaasi, prügiurni, pinki, tõkkepiiret,
hekki, vitriini, või mistahes teisi teisaldatavaid
väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.
(5) Veoste ja koormate vedajad peavad kinnitama ja katma veose nii, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede risustamist,
reostamist või kahjustamist. Risustus või reostus tuleb likvideerida viivitamatult. Ohtlikust
reostusest tuleb teatada koheselt päästeametile,
tee kahjustamisest tee valdajale.
(6) Laste mänguväljaku omanik või haldaja
on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas kevadeti ja
mänguvahendite ning väikevormide regulaarse hooldamise ning vajadusel kohese remondi.
Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus
tagada.
(7) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku
korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada vajalikul hulgal jäätmemahuteid ja välikäimlaid ning heakorrastada maa-ala, millel üritus läbi viidi, ja selle ümbrus hiljemalt kaheksa
tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.
(8) Heakorratöid tuleb teostada aastaringselt. Liikumist segavad ja ohtlikud esemed tuleb
koristada kohe.
4. peatükk
KINNISTU HEAKORD
§ 5. Kinnistu ja ehitise omaniku kohustused
heakorra tagamisel
(1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:
1) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu
piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
2) hoidma korras ehitised ja sinna juurde
kuuluvad elemendid, st välispiirded peavad olema terved ning nõuetekohaselt viimistletud;
3) välisviimistluse, vihmaveetorude, piirete
jms lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel
tagama nende korrastamise;
4) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal;
5) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja
resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või
kinnistu piiresse;
6) tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka
kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest,
setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta
äravoolu takistavatest asjadest;
7) niitma muru ja rohu, pügama heki ning
korraldama põõsaste ja puuokste kärpimist, mis
kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad
liiklust reguleerivat tehnilist vahendit, takistavad jalakäija, jalgratturi või sõiduki liiklust;
8) pühkima kõnnitee ja koristama prahti;
9) koristama varisenud puulehed kõnniteelt
ja haljasaladelt;
10) elamumaa, ärimaa, sotsiaalmaa ja tootmismaa kinnistutel tagama rohu kõrguse maksimaalselt 15 cm. Maatulundusmaa ja sihtotstarbeta maa kinnistutel niita rohtu vähemalt üks
kord aastas peale jaanipäeva;
11) omama kinnistul prügi ja tahkete jäätmete paigutamiseks nõuetele vastavat prügikonteinerit, kindlustama selle õigeaegse tühjendamise
ja väljaveo selleks ettenähtud kohta ning pesema ja desinfitseerima seda;
12) hoidma korras jäätmemahutite hoiukohad ja juurdepääsuteed nendele;
13) tagama vastavalt hoonete ja korterite numeratsioonile õige aadressinumbri olemasolu,
kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt
teelt ka pimedal ajal;
14) kindlustama üldkasutatavate trepikodade korrasoleku ja pimedal ajal nende valgustamise võimaluse;
15) paigaldama korterinumbritega või aadressandmetega varustatud postkastid;

16) tagama televisiooni- ja raadiovastuvõtu
antennide korrektse asetuse ja ohutu kinnituse;
17) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise
sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse
hooldamise;
18) omama heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni vähemalt viimase kahe aasta kohta;
19) tagama kuivkäimla vastavuse tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele;
20) tagama loomakasvatushoone vastavuse
tervisekaitse- ja keskkonnakaitsenõuetele, hoidma ümbrus korras ja vältima selle saastumist
virtsa ja sõnnikuga;
21) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad,
varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise
piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis
tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine
ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna.
Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;
22) libedatõrjel tohib kasutada liiva ja peent
killustikku;
23) lumetõrje tegemisel on keelatud lume
loopimine sõiduteele;
24) hoidma kõnniteed, trepid ja läbipääsud
puhtad prahist, lumest ja jääst ning vajadusel
teostama libedusetõrjet;
25) hoidma tehniliselt korras parklad, kõnniteed, trepid ja läbipääsud ning vajadusel teostama parendustöid (nt aukude parandus, plaatide
kinnitamine jms);
26) tagama akende ja keldri valgusšahtide
puhtuse ning puhastustööde ajal tänaval ohutu
liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdega. Piirded paigaldatakse viisil, mis
tagab selle püsivuse. Pärast töö lõpetamist peab
heakorrastama ümbruse;
27) kasutusel mitteoleva ehitise omanik
peab oma kinnistu hooldamisel lähtuma samuti
käesoleva eeskirja nõuetest, sh tagama ehitise ja
sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile;
28) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi muutmine on lubatud detailplaneeringus või
projekteerimistingimustes või ehitusprojektis (sh
haljastusprojektis) sätestatud alal ja ulatuses;
29) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi
muutmine, juhul kui sellega kaasneb sadevete
režiimi muutumine, võib toimuda valla kirjaliku
kooskõlastuse alusel;
30) kinnistu loodusliku maapinna reljeefi
tõstmiseks naaberkrundile lähemal kui 5 m ja
üle 0,5 m võrreldes naaberkrundiga tuleb koostada vertikaalplaneerimise projekt, mis tuleb
piirinaabritega kooskõlastada;
31) kõigi teekaitsevööndis asuvate tänavakujunduselementide (sildid, viidad, piirded,
varikatused jne) paigaldamine tuleb kooskõlastada vallavalitsuse kommunaalametiga ja ehitusametiga, väljaspool teekaitsevööndit asuvad
elemendid tuleb kooskõlastada vallavalitse ehitusametiga;
32) ehitiseta kinnistu omanik peab oma kinnistu hooldamisel lähtuma samuti käesoleva
eeskirja nõuetest;
33) tule tegemisel rangelt järgima tuleohutusnõudeid;
34) mitte kasutama lodžal või rõdul tahkekütusel töötavat teisaldatavat grillahju või muud
samalaadset seadet;
35) kinnistu reostamisel või risustamisel
on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik
kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik;
36) heiskama riigilipu vastavalt Eesti lipu
seadusele;
37) keskkonnaohtliku reostuse korral tuleb
sellest viivitamatult teavitada vallavalitsuse
keskkonnaametit;
38) puu või põõsa (va viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja hoolduslõikuseks tuleb taotleda
luba vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

5. peatükk
KÜTTEKOLDEVÄLISE TULE TEGEMINE
§ 6. Küttekoldevälise tule tegemine
(1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib
siseministri 30.08.2010 määrus nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded”.
(2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule
tegija kohustatud järgima järgmisi nõudeid:
1) põletada võib ainult puhast puitu, sütt,
paberit, oksi, va käesoleva paragrahvi lõikes 3
toodud juhtudel;
2) küttekoldevälist tuld võib teha väljaspool
ehitist tuulevaikse ilmaga selleks kohandatud
mittepõleval alusel või taimestikust puhastatud
mineraalpinnasel tule tegemise üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul;
3) tule tegemise ja grillimise koha ümbrus
peab olema puhastatud selliselt, et oleks takistatud tule levik;
4) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb
põlemisjäägid hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga katmise teel;
5) tule tegemise juures peab olema piisaval hulgal esmaseid tulekustutusvahendeid või
muid tule kustutamiseks kasutatavaid vahendeid, arvestades ohustatud ehitisi või looduskeskkonda;
6) tiheasustusalal on keelatud haljastusjäätmete, va okste, põletamine;
7) tagada tuleb küttesüsteemi, grillseade ja
muude seadmete ja paigaldiste kasutamisel ning
küttekoldevälise tule tegemisel ohutus inimese
elule, varale ja keskkonnale;
8) rakendama tulekahju tekkimist vältivaid
meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib
põhjustada tulekahju;
9) teadma oma kohustusi tulekahju korral.
(3) Tuleohtlikul ajal on keelatud:
1) heakorratööde käigus kogutud haljastusjäätmete põletamine;
2) rohket suitsu tekitava põlevmaterjali põletamine;
3) suitsetamine metsa- ja muu taimestikuga kaetud aladel, välja arvatud selleks ettevalmistatud ja tähistatud kohas või mineraalse
pinnasega kohas, kus puudub taimestik või selle
jäänused;
4) lõkke tegemine, välja arvatud selleks ette
nähtud ja tähistatud kohas;
5) muu tegevus mis võib põhjustada tulekahju.
6. peatükk
ETTEVÕTJATE JA ASUTUSTE KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEL, HEAKORRA NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE
§ 7. Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel
(1) Müügikoha omanik on kohustatud:
1) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning teeäärsel rajatisel kuni
sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal heakorratöid;
2) paigaldama müügikoha teenindamiseks
vajalikud jäätmemahutid ning korraldama jäätmeveo vastavalt Viimsi valla jäätmehoolduseeskirjale (nt tagama jäätmemahutite regulaarse
tühjendamise ja hoolduse vältimaks nende ületäitumist);
3) peale hooajalise müügiperioodi lõppemist
korrastama müügikoha ja ära viima kõik seoses
müügitegevusega kohale paigaldatud esemed
(letid, taarakastid, prügiurnid jne).
§ 8. Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud
Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
1) tagama välireklaami ja/või eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja paigaldamise
ajal tänaval ohutu liiklemise;
2) pärast eksponeerimisaja lõppemist ja/või
välireklaami eksponeerimiseks vajaliku välireklaamikandja teisaldamist taastama kahjustatud
pinnakatte ja koristama ümbruse, teostama heakorratööd;
3) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaamikandja ja välireklaami korras-
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hoiu kogu eksponeerimise aja jooksul;
4) eksponeerimisaja lõppedes koristama 24
tunni jooksul eksponeerimiskohast välireklaamikandja, va juhul, kui selleks on vallavalituse
luba.
§ 9. Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused
heakorra tagamisel
Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:
1) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal;
2) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu
kandmist sõidu- ja kõnniteele ning naaberkinnistule (nt kattes selleks objekti tööpinna kattega
alates tellingute paigaldamisest, rajades veoste
vedamise alale kõvakattega sõidupinna). Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate
sõidukite rehvide puhtuse nende pesemise teel;
3) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee. Ehitusmaterjali mahalaadimine ja
ladustamine üldkasutatavale territooriumile on
lubatud erandkorras vallavalitsuse loa alusel;
4) tiheasustusalal haljastuse likvideerimine
(va viljapuud) tuleb teostada vastavuses Viimsi valla raiemäärusega, vajadusel tuleb taotleda
raieluba;
5) avalikes kohtades võib mulla ja kaevetöid
teha vallavalitsuse kaevetööde loa alusel. Pärast
kaevetöid tuleb taastada ümbruse heakord ning
lõpetada kaevetööde luba.
6) maa-aluste kommunikatsioonide ja polügonomeetria võrgu punktide tsoonis võib kaevetöid teha ainult vastavate asutuste esindajate
järelvalvel;
7) kommunikatsioonide vigastustest tuleb
vigastuse põhjustajal või selle avastajal viivitamatult informeerida vastava kommunikatsiooni
valdajat. Avariidest põhjustatud antisanitaarse
või ohtliku olukorra likvideerib ja heakorratööd
teeb süüdlane, viimase mitte tuvastamisel kommunikatsiooni valdaja;
8) teisaldatavad soojakud peavad olema varustatud omaniku või valdaja embleemi või nimetusega, asukoht ja paigaldamine kooskõlastatud kinnistu omanikuga;
9) alates vundamendiaugu kaevamisest või
tellingute paigaldamisest, rajama ning hoidma
korras ehitusplatsi välispiiri märgistamiseks ja
piiristamiseks mõeldud piirdeaia, mis paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse;
10) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud haljastuse objekti
lähiümbruses ning vedama ära ehitusjäätmed.
§ 10. Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel
Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
1) hoidma korras temale kuuluva tehnovõrgu;
2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab
liiklusohutuse ja teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevupea või kaevukaas
peab olema teekattega ühes tasapinnas.
§ 11. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud
(1) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:
1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi,
sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid jms,
määrida ja kritseldada või joonistada hoone seintele, piirdeaiale, mänguväljakule, prügikastile,
pingile, teele, ühissõiduki peatuse ootepaviljonile, kommunikatsiooni ehitisele, ühistranspordisõidukitele või kahjustada neid muul viisil;
2) kahjustada või lõhkuda avalikku ruumi
paigaldatud inventari (jäätmemahutit, lillevaasi,
pinki, bussiootepaviljoni, liikluskorraldusvahendit, valgustit vms);
3) kahjustada haljasala, muud roheala ja selle rajatisi, vigastada, kahjustada, omavoliliselt
raiuda või hävitada puid ja põõsaid;
4) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse
kooskõlastuseta;
5) kinnitada puude külge tarasid, traate, silte;
6) paigaldada hoonete fassaadile mittesobivaid/heale tavale mittevastavaid esemeid;
7) parkida mootorsõidukit ja/või haagist haljasalal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
8) parkida mootorsõidukit kõnni- või kergliiklusteel, va operatiiv- ja hooldussõidukid;
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9) parkida romusõidukit avalikul teel või muul
üldkasutataval alal või kinnistu tänavaäärses õue
osas. Sellise sõiduki parkimiseks korterelamu
maal peab olema ühistu üldkoosoleku luba;
10) pesta sõidukit Viimsi valla siseveekogudes, meres või reostada veekogu muul moel;
11) sõita spordirajatistel (sh suusa-, jooksuja terviseradadel) mootorsõidukitega (va vallavalitsuse loal);
12) peatumise ja parkimisega takistada läbipääsu ja liiklemist teistele mehhanismidele;
13) sõita pinnatud ja asfaltkattega teedel roomikmasinate ja teiste teekatet lõhkuvate mehhanismidega;
14) põletada jäätmeid (prügi) ja kulu;
15) teha lõket avalikus kohas ilma vallavalitsuse keskkonnaameti kooskõlastuseta. Avaliku
lõkke tegemisel peab selle korraldaja teavitama
vallavalitsuse keskkonnaametit lõkke tegemise
asukohast ja andma vastutava isiku kontaktandmed.
16) teha üle 3 m läbimõõduga lõket ilma
vallavalitsuse keskkonnaameti ja Päästeameti
kooskõlastuseta.
17) lemmiklooma kaasa võtta kalmistutele,
kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse, noorsootöö- ja haridusasutuste
territooriumile, muuseumitesse ning muudesse
rahvarohketesse paikadesse või territooriumile,
kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele või vastavatele üritustele ning
vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse saanud teenistuskoera suhtes.
18) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni ning reostada või risustada
neid muul viisil, samuti sademetevee kraavi kinniajamine või paigutamine torusse ilma vallavalitsuse kommunaalameti kooskõlastuseta;
19) kasutada tuhka või kloriide lume- ja libedustõrjeks kõnni- või pargiteel;
20) väetada aiamaid komposteerimata fekaalidega;
21) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund ja jääd kõnniteele. Lund võib
paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele ja
jalgratturitele jääb vähemalt 1,1 m käiguruumi;
22) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või
muud prahti parki, haljasalale või mujale selleks
mitteettenähtud kohta;
23) telkida ja/või ööbida haljasaladel ning
parkides jm selleks tähistamata kohtades;
24) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal
selleks mitteettenähtud kohas;
25) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;
26) avalikus kohas pinkidele ja piiretele ronimine;
27) paigaldada või ümber tõsta pinke, tõkkepiirdeid, reklaamtahvleid, viitasid, vitriine ja
muid väikevorme ilma vallavalitsuse loata;
28) prahi loopimine tänavalt aedadesse või
toppimine sobimatutesse kohtadesse;
29) avalikes kohtades puude, põõsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine (va heakorratöötaja), koorimine või muul viisil kahjustamine;
30) hoida kütte-, ehitus- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist
kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool
kinnistu piiri. Erandkorras on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine üldkasutatavale territooriumile tingimusel, et eelpool
nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 tunni jooksul;
31) paigaldada prüginõusid, -konteinereid,
küttepuid ja ehitusmaterjale väljaspool kinnistu
piire, kui see pole kooskõlastatud maavaldaja
või vallavalitsusega. Samuti on keelatud paigutada neid õues korratult, laduda vastu kasvavaid
puid ja piirdeaedu;
32) kütta koldeid ohtliku ja/või õhku saastava küttega;
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33) paigaldada üldotstarbelisse prüginõusse
või -konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi- või
betoonijäätmeid, puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu või -konteineri kaas;
34) valada naftasaadusi või nende jääke
maapinnale, hoida mürgiseid aineid kohtades,
kus ei ole välistatud nende imbumine maapinna
sisse;
35) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku tarvitatud
õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid, samuti sõnnikut ja virtsa ning muid keskkonnale ohtlikke
aineid kui neid ei kasutata keskkonna teenistuse
poolt lubatud eesmärkidel;
36) mürgiseid aineid sisaldava prahi ning
autokummide põletamine;
37) kasutada mürkainet kasutuseeskirja ja
ohutuseeskirja vastaselt;
38) tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või tolmu;
39) mürarikkad tööd pühapäeval, va kui eelnevatel päevadel on ilmastikuoludest tingituna
olnud tööde teostamine võimatu, siis erandkorras on lubatud pühapäeval teha neid töid kella
12:00 – 16:00.
40) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud
kompostimine;
41) matta loomseid jäätmeid väljaspool vastavotstarbelist matmispaika;
42) eriloata tarastada mitmekorteriliste elamute juurde kuuluvat territooriumi ja kortermajade juures asuvaid aiamaid;
43) paigaldada ilma projektita ja/või keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütusemahuteid ja -süsteeme;
44) ilma omaniku ja vallavalitsuse kooskõlastuseta ehitada ümber rõdu;
45) koguda ja kuhjata ehitusmaterjali avalikku kohta vallavalitsuse nõusolekuta;
46) paigaldada avalikule kohale ilma vallavalitsuse loata ajutisi ehitisi ja rajatisi;
47) omavoliliselt välja panna teadet või kuulutust selleks mitte ettenähtud avalikku kohta;
48) omavoliliselt püstitada ehitisi;
49) tiheasustusalal põllumajandusloomade,
-lindude pidamine vallavalitsuse kooskõlastuseta;
50) illegaalse grafiti tegemine;
51) püüda Keskkonnaameti või vallavalitsuse poolt väljastatud loata loomi või kalu;
52) Naissaarelt välja viia militaarpärandit,
sh miinikestasid, miiniankruid, miinipoisid ja
paravane, mürsu detaile, raudtee ja veeremi
detaile ning muud militaarvara eesmärgiga
säilitada Naissaarele omast militaarset kultuuripärandit;
53) sulgeda ja takistada liiklust avalikult kasutatavatel teedel (va vallavalitsuse loal). Tee
omanikul on õigus teatud ajaks piirata liiklust
või tee liikluseks sulgeda pinnase sulamise,
vihma või muude tegurite tõttu, mille mõjul on
tee konstruktsioon nõrgenenud, kui liiklus võib
teed kahjustada või kui liigelda on ohtlik. Tee
sulgemisest või liikluse piiramisest teavitab tee
omanik tee kasutajaid neile kättesaadaval viisil.
Avalike teede sulgemisel tuleb tee sulgejal tasuda teede sulgemise maksu vastavalt kehtestatud
korrale;
54) suitsetamine tubakaseaduses sätestatud
kohtades.
(2) Üldkasutatavates supluskohtades on keelatud:
1) ujuda kaugemale selleks ettenähtud ja tähistatud piirkondadest;
2) kasutada ujumiseks või suplemiseks vahendeid, mis ei ole selleks ette nähtud;
3) supelda ja ujuda ebakaines olekus;
4) reostada supluskohta;
5) sõita paadiga kuni 15 aasta vanustel lastel
ilma täisealise saatjata;
6) sõita veesõidukitega ujujate lähedal;
7) ronida tehnilistele hoiatusmärkidele (poid,
lipud), neid rikkuda või ilma vastava loata teisaldada;
8) murda veekogudel vesiroose ja muid kaitsealuseid taimi.

8. peatükk
VASTUTUS
§ 12. Heakorra eeskirja rikkumine
Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
66² alusel.
§ 13. Väärtegude menetlejad
Käesoleva määruse §-s 10 nimetatud alusel
toimepandud väärteo kohtuvälised menetlejad
on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
664 lõikes 2 nimetatud isikud.
§ 14. Omavoliliselt paigaldatud välireklaami
kõrvaldamine
Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku
omandile või valdusele omavoliliselt paigaldatud
või kantud välireklaami kõrvaldab vallavalitsus.
Muu isiku omandile omavoliliselt paigaldatud
või kantud välireklaami kõrvaldab selle omanik.
Eeltoodut kohaldatakse ka omavoliliselt paigutatud välireklaamkandjate ja välireklaami eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes.
§ 15. Järelevalve
Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad
vallavalitsus ja politseiprefektuur vastavalt oma
pädevusele.
8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED
§ 16. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09.06.2009.a määrus nr 14 “Viimsi valla heakorra eeskiri”.
§ 17. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub 02.07.2012.
(2) Määrus avaldatakse valla veebilehel ning
ajalehes Viimsi Teataja.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
26. juuni 2012 nr 14
Viimsi valla lemmikloomade pidamise eeskiri
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 362.
VIIMSI VALLAS LEMMIKLOOMADE PIDAMISE EESKIRI
§ 1. Viimsi valla lemmikloomade pidamise
eeskirja eesmärk
(1) Käesolev eeskiri sätestab lemmikloomade pidamise nõuded valla haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile
juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kelle omandis või valduses (edaspidi lemmikloomapidaja)
on lemmikloom. Eeskiri laieneb ka isikule, kes
tegeleb lemmikloomapidamisega rendi või muu
selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse ja muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
§ 2. Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas
tähenduses:
1) loom on imetaja, lind, roomaja, kahepaikne, kala või selgrootu;
2) lemmikloom on inimese isiklikuks meelelahutuseks, seltsiks, jahipidamisvahendiks,
turvalisuse tagamiseks, ärilisel eesmärgil vm
eesmärgil peetav loom;
3) lemmikloomapidaja on isik, kellele kuulub lemmikloom (omanik) või kes tegeleb lemmiklooma pidamisega rendi või muu selletaolise suhte alusel kokkuleppel omanikuga;
4) hulkuv lemmikloom avalikus kohas järelevalveta viibiv lemmikloom;
5) avalik koht on üldkasutav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa. Üldkasutatav koht
on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud
territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;
6) häirimine on kaaskodanike igapäevaseid
käitumisharjumusi segav tegevus;
7) ohustamine on vara, kaaskodanike elu või
tervist ohtu asetav tegevus;
8) kiibistamine on lemmiklooma naha alla
elektroonilise andmekandja, mis sisaldab ainu-

laadset 15-kohalist numbrikombinatsiooni ja
mis võimaldab tuvastada lemmikloomapidaja,
paigaldamine.
§ 3. Lemmiklooma pidamise nõuded
(1) Lemmiklooma on lubatud pidada omanikule kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil või selle territooriumi
omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et
lemmikloom sealt oma tahtel välja ei pääseks.
Lemmikloomapidajal tuleb välistada lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või loomadele
kallaletungimise võimalus.
(2) Lemmiklooma kadumisel või lahtipääsemisel tuleb lemmikloomapidajal viivitamata
viia läbi otsingud ja korraldada lemmiklooma
püüdmine.
(3) Lemmikloomapidaja on kohustatud teatama kohe veterinaararstile ning seejärel täitma
tema ettekirjutusi, kui lemmikloom on hammustanud inimest või looma või kui lemmiklooma
on rünnanud metsloom, aga ka siis kui lemmikloom käitub ebaloomulikult või on marutaudi
kahtlusega.
(4) Hoonete üldkasutatavates ruumides ja
territooriumitel lemmikloomaga viibides on
lemmikloomapidaja kohustatud järgima kinnistu omaniku või omanike kehtestatud korda ja
avalikku korda.
(5) Hulkuva lemmiklooma toitjale laienevad lemmikloomapidaja kohustused ja vastutus.
Hulkuva lemmiklooma toitmine ning pidamine
korterelamu üldkasutatavates ruumides või territooriumil, kui see on vastuolus antud korterelamu kodukorraga, on keelatud.
(6) Kui lemmikloomapidajaks on juriidiline
isik, on tal kohustus määrata lemmiklooma heaolu eest vastutav füüsiline isik.
(7) Lemmikloomapidamine ei tohi häirida
avalikku korda (s.h öörahu) ega teisi loomi.
(8) Lemmiklooma poolt kaaskodanike või
teiste loomade häirimine, ohustamine või neile
kahju tekitamine on keelatud.
(9) Lemmikloomapidaja on kohustatud paigaldama territooriumi sissepääsule ja kõigile
tänavaga külgnevatele piirdeaedadele koera olemasolust teatava hoiatussildi.
(10) Koerte ja kasside kiibistamine on kohustuslik, teiste lemmikloomade puhul on kiibistamine soovituslik.
(11) Lemmikloomapidaja peab koera, kassi
kiibistama viie päeva jooksul arvates päevast,
millal lemmikloom sai kolme kuuseks. Omandatud täiskasvanud koer või kass tuleb märgistada
viie päeva jooksul arvates omandamise päevast.
Käesolevat punkti ei rakendata koerte, kasside
osas, kes kannavad märgistusena hästiloetavat
tätoveeringut.
(12) Soovitatav on avalikus kohas liikuvad
lemmikloomad varustada kaelarihmaga, millele
on kinnitatud plaat ning sellele kantud lemmikloomapidaja kontaktandmed.
(13) Kiibistatud lemmikloom peab olema registreeritud Lemmiklooma registrisse.
(14) Kiibistamisega seotud kulud kannab
lemmikloomapidaja.
(15) Lemmikloomapidaja peab tagama lemmikloomade vaktsineerimise vastavalt kehtestatud õigusaktidele.
(16) Lemmikloomapidaja on kohustatud pädeva ametiisiku nõudmisel esitama talle vaktsineerimist kinnitava tõendi.
(17) Lemmikloomapidaja on kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas
koristama avalikus kohas oma lemmiklooma väljaheited.
(18) Lemmikloomapidaja on kohustatud
täitma põllumajandusministri poolt kehtestatud
nõudeid koera, kassi ja teiste lemmikloomade
pidamisel.
(19) Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, piinata, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ja vaimseid
kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumise
või panna toime muu lemmiklooma suhtes lubamatu tegu.
(20) Lemmikloomapidaja, kes soovib oma
lemmikloomast loobuda, peab tagama uue lem-
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mikloomapidaja leidmise või nõuetekohase eutanaasia veterinaararsti poolt.
§ 4. Lemmiklooma viibimise nõuded avalikus kohas
(1) Lemmiklooma tohib viia avalikku kohta jalutusrihmaga või kandmisvahendis, tagades kaaskodanike ja loomade ohutuse, vajadusel tuleb rakendada lisameetmeid (nt suukorv,
koonurihm). Ühistranspordis tuleb lisaks jalutusrihmale kasutada koertel suukorvi või koonurihma.
(2) Lemmikloomapidajal on keelatud võtta
lemmiklooma kaasa kalmistutele, kauplustesse, toitlustusasutustesse, turule, spordi- ja laste
mänguväljakutele, avalikesse supluskohtadesse,
noorsootöö- ja haridusasutuste territooriumile,
muuseumitesse ning muudesse rahvarohketesse
paikadesse või territooriumile, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid. Nimetatud keeld ei
kehti selleks spetsiaalselt ettenähtud kohtadele
või vastavatele üritustele ning vaegnägija juhtkoera või teenistusülesannet täitva erikoolituse
saanud teenistuskoera suhtes.
(3) Koera tohib jätta suukorviga või koonurihmaga ja lahtipääsemist välistaval moel kinniseotult hoone juurde lühiajaliselt kuni lemmikloomapidaja viibib selle hoone ruumides,
kui seejuures ei ohustata avalikku korda, teisi
isikuid ja loomi, liiklust ning koera tervist.
(4) Lemmikloomapidaja on kohustatud oma
lemmiklooma väljaheited koheselt koristama.
Lemmikloomapidaja peab ära hoidma lemmiklooma poolt tekitatava reostuse võõrale varale
s.h sõidukitele ja ehitistele urineerimise.
(5) Nakkusohtlikult haige lemmikloomaga
avalikus kohas viibimine on keelatud.
§ 5. Omanikuta või hulkuvate lemmikloomade püüdmisel kehtivad reeglid
(1) Hulkuvate lemmikloomade varjupaika
viimise korraldab Viimsi Vallavalitsus.
(2) Kui hulkuva lemmiklooma kinnipüüdmise korraldas vallavalitsus, kannab selle lemmiklooma püüdmise, hoidmise ja hukkamisega
seotud kulud lemmikloomapidaja.
(3) Kui hulkuv lemmikloom on identifitseeritav, kuid teda ei ole võimalik kohe tagastada
lemmikloomapidajale, tuleb lemmikloom kuni
lemmikloomapidajale tagastamiseni paigutada
varjupaika. Lemmiklooma hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva lemmiklooma
kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti
koduleheküljel või ajakirjanduses või Viimsi
Vallavalitsuse kodulehel. Nimetatud aja jooksul
tuleb lemmikloomapidajal lemmikloom tagasi
nõuda tasudes lemmiklooma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist
antakse lemmikloom uuele lemmikloomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva
lemmiklooma omanikku kindlaks teha ega lemmikloomale uut omanikku leida, tuleb läbi viia
lemmiklooma eutanaasia loomakaitseseadusega
sätestatud korras.
(4) Ohtliku lemmiklooma võib hukata enesekaitseks, kui lemmiklooma rünnak ohustab
inimese elu või tervist ja rünnakut ei ole võimalik teisiti vältida või tõrjuda.
§ 6. Lemmikloomade pidamise eeskirja rikkumine
(1) Lemmikloomapidaja kannab vastutust
oma lemmiklooma tekitatud varalise kahju või
inimesele tekitatud tervisekahjustuse korral, kui
see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.
(2) Lemmiklooma pidamise eeskirjade nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.
§ 7. Järelevalve
Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad
vallavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.
§ 8. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
09.06.2009 määrus nr 12 “Viimsi valla koerte ja
kasside pidamise eeskiri”.
§ 9. Määruse rakendamine
(3) Määrus jõustub 01.07.2012.
(4) Käesoleva määruse § 3 lõikes 10 sätestatud kohustus kasside osas rakendub alates
01.01.2013.

(5) Määrus avaldatakse valla veebilehel ning
ajalehes Viimsi Teataja.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
07.08.2012 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
07.08.2012 ISTUNGI OTSUSED
		
nr 53 Vaideotsus Toomas Tool’i vaides Viimsi
Vallavolikogu 26.06.2012 otsuse nr 50 peale
nr 54 Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe küla, Soosepa tee 21
nr 55 Nõusoleku andmine Ranna tee rekonstrueerimise koostöölepingu muutmiseks
nr 56 Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni
koosseisu muutmine
07. august 2012 nr 54
Detailplaneeringu kehtestamine: Pärnamäe
küla, Soosepa tee 21
Planeeritav maaüksus Soosepa tee 21 asub
Viimsi vallas Pärnamäe külas Soosepa asumi
keskel piirnedes Lageda ja Soosepa teega. Maaalal asub lastemänguväljak koos kelgumäega.
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks
on kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase maakasutuse juhtotstarbe muutmine
ärimaast ühiskondlike hoonete maaks. Alale
kavandatakse olemasoleva avalikus kasutuses
mänguväljaku ja spordiplatsi laiendamist ning
neid teenindava hoonestuse rajamist.
Detailplaneeringu algatas Viimsi Vallavolikogu 13.09.2011. a otsusega nr 53. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks oli planeerimisseaduse (PlanS) § 10 lõike 6¹ punkti 2 alusel
kohalik omavalitsus – vallavalitsus.
Informatsioon detailplaneeringu algatamise kohta avaldati 23.09.2011 ilmunud ajalehes
“Viimsi Teataja” ja 21.10.2011 ilmunud ajalehes
“Harju Elu”, samuti valla veebilehel, aadressil:
www.viimsivald.ee. 06.10.2011 korraldati Viimsi
vallamajas vastavalt PlanS ettenähtud korrale detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti
tutvustav avalik arutelu. Detailplaneering koostati
koostöös planeeringuala omanikuga, olemasolevate ja kavandatavate tehnotrasside valdajatega
ning kooskõlastati Põhja-Eesti Päästekeskusega.
Harju maavanem ei pidanud 17.01.2012 kirjaga
nr 6-7/284 vajalikuks täiendavaid kooskõlastusi
detailplaneeringule määrata. Detailplaneering
võeti vastu ehitusmääruse § 2 punkti 5 alusel
Viimsi Vallavolikogu 10.04.2012 otsusega nr 21
ja perioodil 07.05.2012 – 03.06.2012 korraldati
Viimsi vallamajas detailplaneeringu avalik väljapanek. Teated avaliku väljapaneku kohta avaldati
27.04.2012 ilmunud ajalehes “Viimsi Teataja” ja
samal kuupäeval ilmunud ajalehes “Harju Elu”,
lisaks avaldati informatsioon koos detailplaneeringuga valla veebilehel. Avalikust väljapanekust informeeriti ka puudutatud isikuid, kellele
edastati vastavasisulised tähtkirjad. Avalikul
väljapanekul ei esitatud detailplaneeringu kohta
kirjalikke ettepanekuid ega vastuväiteid. Viimsi
Vallavalitsus esitas detailplaneeringu 07.06.2012
kirjaga nr 10-10/2589 maavanemale PlanS § 23
lõike 3 punktide 1–3 ja lõike 6 alusel nõusoleku
saamiseks liigilt üldisemate planeeringute muutmiseks ning heakskiidu saamiseks detailplaneeringu kehtestamiseks. Harju maavanem nõustus
21.06.2012 kirjaga nr 6-7/2807 muudatustega
üldplaneeringutes ja andis heakskiidu detailplaneeringu kehtestamiseks.
Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punktist 33, “Planeerimisseaduse” § 23 lõikest 6 ja § 24 lõikest 3
ning “Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist
7, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kehtestada Viimsi vallas Pärnamäe külas
Soosepa tee 21 katastriüksuse detailplaneering
(OÜ Viimsi Valla Arenduskeskus, projekt nr
18-11), millega muudetakse katastriüksuse juhtotstarve ärimaast ühiskondlike hoonete maaks,
võimalusega laiendada krundil mänguväljakut
ja ehitada külakeskuse hoone. Detailplaneeringuga määratakse Viimsi valla munitsipaaloman-
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dis oleva kinnistu sihtotstarbeks ühiskondlike
hoonete maa (100%) ja ehitusõigus 1-2 korruselise (2 korruseline hooneosa võib olla 50% ulatuses ehitusalusest pinnast) külakeskuse hoone
rajamiseks, ehitusaluse pindalaga kuni 600 m².
Krundi pindala suureneb Soosepa tee tee-maa
krundi arvelt 262 m2 võrra.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) või
esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
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arhivaar

1

VA

haldusspetsialist

1

VA

bussijuht

1

AT

koristaja

2

AT

Kokku

13

rahandusameti juhataja3

1

JA

pearaamatupidaja

1

VA

peaökonomist

1

VA

vanemraamatupidaja

1

VA

kassapidaja-raamatupidaja 1

VA

raamatupidaja

2

VA

Kokku

7

2.6. Keskkonnaamet

nr 15 Viimsi Vallavolikogu 24.01.2012 määruse nr 3 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise
kord” muutmine
07. august 2012 nr 15
Viimsi Vallavolikogu 24.01.2012 määruse nr
3 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”
muutmine
Määrus kehtestatakse “Avaliku teenistuse
seaduse” § 11 lõike 1, “Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 36 alusel, juhindudes Vabariigi Valitsuse 20. veebruari
1996. a määrusest nr 50 “Kohaliku omavalitsuse
ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine”.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 24. jaanuari
2012. a määruse nr 3 “Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord” lisa 1 ning kinnitada Viimsi valla
ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis
vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
§ 2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees

keskkonnaameti juhataja

1

JA

keskkonnaspetsialistinspektor

1

VA

jäätmespetsialist

1

VA

Kokku

3

2.7. Maa- ja planeerimisamet
maa- ja planeerimisameti
juhataja

1

JA

maakorraldaja

1

VA

spetsialist

1

VA

planeeringute koordinaator

1

VA

planeerimisspetsialist

1

VA

Kokku

5

2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja

1

JA

ehitusjärelevalve inspektor

1

VA

arhitekt

1

VA

spetsialist

3

VA

Kokku

6

2.9. Kommunaalamet

Viimsi Vallavolikogu 07.08.2012 määruse nr
15, “Viimsi Vallavolikogu 24.01.2012 määruse nr 3, “Viimsi valla ametiasutuste struktuur,
teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord”
muutmine” LISA 1
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis
§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate koosseisu kinnitamine
Ametikohtade
arv

1

2.5. Rahandusamet

07.08.2012 ISTUNGI MÄÄRUSED

Ametikoha nimetus

järelevalveinspektor

kommunaalameti juhataja

1

JA

teedeinsener

1

VA

spetsialist

1

VA

referent

1

NA

kommunaaltööline

4

AT

Kokku

8

2.10. Sotsiaal- ja tervishoiuamet

Teenistuja põhigrupp1

1. Viimsi Vallavolikogu
Kantselei

sotsiaal- ja tervishoiuame- 1
ti juhataja

JA

sotsiaaltööspetsialist

2

VA

lastekaitsespetsialist

2

VA

Kokku

5

1.1. vallavolikogu kantselei juhataja

1

JA

2.11. Noorsoo- ja
haridusamet

1.2. sisekontrolör

1

VA

noorsoo- ja haridusameti
juhataja

1

JA

Kokku

2

noorsoo- ja haridustöö
koordinaator

1

VA

haridustöö spetsialist

1

VA

Kokku

3

2. Vallavalitsus
2.1. Vallavalitsuse
liikmed2
vallavanem

1

JA

abivallavanem

3

JA

vallavalitsuse liige

13

JA

Kokku

43

2.2. Nõunik

1

NõA

2.3. Kommunikatsioonija arendusjuht

1

JA

Kokku

2

2.12. Kultuuri- ja
spordiamet
kultuuri- ja spordiameti
juhataja

1

JA

kultuuritöö koordinaator

1

VA

sporditöö koordinaator

1

VA

Kokku

3

Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik – VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja
– AT.
1

2.4. Vallakantselei
vallasekretär

1

JA

õigusnõunik

1

NõA

jurist

1

VA

personalispetsialist

1

VA

klienditeeninduse juht

1

VA

spetsialist

2

VA

Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur kinnitatakse
eraldi Vallavolikogu otsusega.
2

Vallavalitsuse liige on rahandusameti juhataja, vallavalitsuse liikmena struktuuris eraldi ametikohta ei
moodusta.
3

Aarne Jõgimaa
Vallavolikogu esimees
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Püha Jaakobi
kirikul täitus viis
aastat
29. juulil tähistati Viimsi Püha Jaakobi kiriku
5. aastapäeva.

Õpilastele võistulugemiseks väljavalitud raamatud.

Suvine võistulugemine 2012
Tuletame meelde, et
27. augustini kestab Viimsi Raamatukogus suvine
võistulugemine 2012, mis
on mõeldud põhikooli
õpilastele.

Pastor Kaj Engströmile antakse üle EELK orden.

Kiriku tähtpäeval anti pastor Kaj Engströmile üle EELK
orden. Pastor Engström on kaasa aidanud nii kiriku rajamisele kui ka toetanud nende aastate jooksul Viimsi Püha
Jaakobi kogudust.
Kirik tänas Viimsi Jaakobi kiriku sihtasutuse nõukogu liiget Vello Vallastet, Erkki Juhandit, Lembo Võõsat ja
koguduse juhatuse esimeest Jaanus Lemberit panuse eest
kiriku rajamisel.

VT

Suur rõõmupäev
Randvere kirikus
Juulikuu esimesel päeval tähistati Randvere
Peetri kiriku 160. ja oreli pühitsemise 100. aastapäeva. Värskelt välisfassaadi remondi läbi teinud
kirik kutsus rahvast kellahelinal osa saama
rõõmupeost.
Väike kirik täituski külalistest. Õpetaja Aare Kimmel pidas alguspalvuse ja Randvere küla pasunakoor mängis
alguspalad. Muusikat oli sellel päeval palju. Pasunakoori
ja Jana Abzaloni trio etteasted vaheldusid väärika oreliga,
mille saatel kohalviibijad loomulikult ka koraale said laulda. Väikesel kogudusel on kaks organisti – Maily-Maria
Kiviselg ja Anne Pilvisto.
Jutluse pidas piiskop Einar Soone. Jumalateenistuse
ametliku osa lõppedes kujunes tervitajatest ja sõnavõtjatest pikk järjekord. Vallavalitsuse poolt oli tervitama tulnud kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask. Randvere külavanem Priit Robas andis üle külarahva tänukirja.
Kohal olid ka naaberkoguduste – Viimsi Püha Jaakobi ja
vabakoguduse ning väikese Tuhala koguduse esindajad.
Lühikese ülevaate kiriku ajaloost andis koduloolane Jaan
Tagaväli. Pidulikul päeval oli Randveres külas ka orelimeistri August Terkmanni sugulane Evi Leppik.
Pärast sõnavõtte kogunesid kirikulised kohvilaua ümber, kus kaunil suveõhtul omavahel juttu puhuda sai. Suur
tänu kõigile, kes tulid, ja eriti neile, kes päeva õnnestumisele kaasa aitasid!

Urmas Kiviselg

Randvere koguduse juhatuse esimees

Suvisel võistulugemisel on võimalik osaleda 3 erinevas vanuserühmas, kus igale vanuserühmale on raamatukoguhoidjad
välja valinud raamatud, mis

tuleks läbi lugeda. Nimekirjast
saab lugemiseks valida endale
sobiva raamatu. Nimekiri on
kättesaadav raamatukogu koduleheküljelt, raamatukogust ja
raamatukogu Facebooki kontolt.
Suvise võistulugemisega
kutsume lapsi veetma suvel oma
vaba aega raamatute seltsis.
Osalejad saavad raamatukogust endale lugemispassi,
kus on kõikide võistulugemise

raamatute nimetused ära toodud.
Iga läbi loetud raamatu
kohta joonistab laps pildi, täidab küsimustiku või ristsõna,
mille vastu saab tubli lugeja
raamatukoguhoidjalt raamatukogu templijäljendi oma lugemispassi.
Üritus lõpeb ühise tordisöömisega, kus igaüks saab
teistele rääkida oma loetud raa-

matutest. Ürituse täpsema toimumisaja saavad osalejad pärast võistulugemise lõppu teada
raamatukoguhoidjate käest või
raamatukogu koduleheküljelt.
Veel ei ole hilja liituda suvelugemise võistlusega!
Lisainfo raamatukogust, telefonil 606 6936 või e-posti
aadressil raamatukogu@viimsivald.ee.

Jane Palu

Pranglil algab tee-ehitus
Prangli saarel algavad
peagi tee-ehitustööd.
Rekonstrueeritakse
Kelnase
sadama ja Idaotsa küla vaheline teelõik pikkusega 1580 m.
Leppneeme sadamasse jõudsid
sel nädalal teetöödeks vajalikud
masinad. Kruusavedu on plaanitud nädala lõppu. “Töö algab

OÜ Fort Ehitus viib tee-ehituseks
vajalikud masinad ja materjalid
Pranglile.

lähipäevil,“ ütles valla kommunaalameti spetsialist Igor
Ligema. Tee rekonstrueerimise
projekti on koostanud Viimsi
valla arenduskeskuse teedeinsener Peedu Toom. Töid teeb
AS Kiviluks, ehitusmasinate ja
puistematerjalide veo eest kannab hoolt OÜ Fort Ehitus.

VT

21.08.–04.09.2012 kell 8.30–17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) on
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul Metsakasti küla, Muuga tee, Nahka 2 ja
Raudtee III vahelise ala (osaline) detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on ca 26 ha ja piirneb kirdest Muuga teega ja lõunast raudteega ning
Nahka 2 kinnistuga ja Loosivälja tee, Vesiniidu tee, Katkuniidu tee, Loomisvälja tee kruntidega. Planeeringuga nähakse ette olemasolevatest kinnistutest 95 krundi moodustamine. Neist: 4 üldmaa
krunti, 5 transpordimaa krunti, 1 ühiskondlike hoonete maa või ärimaa krunt, 83 üksikelamu krunti,
1 tootmismaa krunt ning 1 ärimaa krunt. Planeeritud elamumaa krundid on kõik võrdsed või suuremad kui 1200 m2. Igale elamukrundile on lubatud rajada üksikelamu ja abihoone. Suurimaks lubatud ehitusaluseks pindalaks üksikelamu kruntidel määratakse 350 m2, ühiskondliku või ärihoonel
1000–1870 m2 ja hoone katuseharja maksimaalne kõrgus alates maapinnast on 8,5 m üksikelamutel, 9 m ühiskondlikul hoonel ja 4 m abihoonel.
Lisaks vallamajale on detailplaneeringutega võimalik tutvuda ka valla veebilehel www.viimsivald.ee.
28. augustil 2012, algusega kell 15.00 toimub Viimsi vallamaja (Nelgi tee 1) II korruse saalis
Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla teedevõrk; sõidu- ja kergliiklusteed” avalikul väljapanekul esitatud vastuväidete avalik arutelu.
Avaliku väljapaneku käigus laekus 24 vastuväidet, millest ühel oli 399 allakirjutanut. Viimases
nõuti, et loobutaks Püünsi küla piirile uue alternatiivse tee planeerimisest Kooli tee ja Annuse tee
vahelisel lõigul. Sellega planeeringu koostamisel ka arvestati.

l 31

x 41 mm – 16 EUR
(250 EEK / 15,98 EUR )

l 67

x 41 mm – 30 EUR
(470 EEK / 30,04 EUR)
x 88 mm – 57 EUR
(890 EEK / 56,88 EUR)

l 139

x 88 mm – 102 EUR
(1600 EEK / 102,26 EUR)

Traditsiooniliselt toimus
ka tänavu suvel vana tehnika sõit “Kindral Laidoneri memoriaal”, mis sel
aastal ei alanud Viimsist,
vaid Viljandist.

detailplaneeringute avalikud väljapanekud

(sulgudes vana hind)

l 67

Kindral Laidoneri memoriaal

29. juunil avati üritus Viljandi
lossimägedes kindrali ratsamonumendi juures. Samas lähedal
maavalitsuse parklas kuulutati
seejärel välja kaheosaline võistlus, kus teemaks olid Viljandi ja
kindral Laidoner ning teiseks
võisteldi stiili- ja riietumiskonkursil. Samast sõideti KaguEesti ringreisile, mis lõpetati
Pühajärve puhkekeskuses autasustamise ja tantsuga. Järgmisel
päeval suundusid vanad autod

Viimsi Teataja
uued reklaamihinnad

l 139

x 182 mm
(veerand lk) – 180 EUR
(2800 EEK / 178,95 EUR)

l 283

x 182 mm (pool lk)
– 350 EUR
(5600 EEK / 357,91 EUR)

l 283 x 370 mm (terve lk)
– 680 EUR
l Reakuulutuste

Kindral Laidoneri memoriaalist osavõtjad.

Varbuse maanteemuuseumisse
ning sealt edasi Tartusse, kus
tänavune memoriaal lõpetati.
Kindral Laidoneri memoriaal ehk vana tehnika suur-

sõit on virtuaalse vanatehnika
klubi üks suve suurüritusi,
kus saab näha väga huvitavaid
heas korras vanu autosid.

VT

hind:
eraisikule – 1,60 EUR
(25 EEK / 1,60 EUR))
juriidilisele isikule –
6,40 EUR
(100 EEK / 6,39 EUR)
Hindadele lisandub käibemaks 20%.
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Viimsi valla kultuurikalender
17. august – 9. september
Seoses Viimsi mõisas toimuvate remonttöödega on Eesti
Sõjamuuseumi püsiekspositsioon alates 11. juunist ajutiselt suletud. Muuseumi peamaja on külastajatele taas
avatud septembris. Vabandame!
Huvilistel on endiselt võimalik
külastada sõjatehnika mudeleid tutvustavat näitust
“Sõjatehnika miniatuuris”.
Külastusaja kokkuleppimiseks
palume helistada tööpäevadel
telefonil 621 7410.
Igal reedel kell 13 on võimalik
osa saada muuseumi rasketehnika ekspositsiooni tutvustavatest ekskursioonidest.
Ekskursioonile kogunemine
muuseumi fuajees. Etteteatamisel on võimalik tellida
ekskursioone ka muudel
aegadel – tel 621 7410 või
e-post info@esm.ee.
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
jpm
UUS! Näitus “Kirovist Kuulini“
Eesti Maaülikooli poolt koostatud kakskeelne rändnäitus
“Eesti Rohevöö/The Estonian
Green Belt“
Muuseum ja kingipood avatud
E–P k 10–17
Rannarahva Muuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu vabaõhumuuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281,
www.rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva Muuseumis
Püsiekspositsioon rannatalude
ajaloost

UUS! Harjumaa Muuseumite
näitus “Rehielamused“
Muuseumi taluhooned ja käsitööpood külastamiseks avatud
E–R k 12–18, L–P k 10–18
Vabaõhumuuseumi pilet
sisaldab ka sissepääsu Rannarahva Muuseumi
Muuseumis võimalik korraldada
sündmusi, pidusid, seminare
Lisainfo ja ettetellimine:
info@rannarahvamuuseum.ee,
tel 606 6941 või 51 00 281
Jälgi sündmusi ja näitusekava:
www.rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis
Viimsi Taluturg igal laupäeval
k 10–14
Hää toidukraam, värske õhk ja
põnevad kuulujutud!
Müügisoovidest teatada: ehakai@rannarahvamuuseum.ee
Viimsi Vabaõhumuuseumis

“Suvevaheaeg raamatuga“
Viimsi Raamatukogus
Kuni 27. august
Suvine võistulugemine
(põhikooli õpilastele)
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatunäitus “Ise tehtud,
hästi tehtud (abiks hoidistajale)“
Info: tel 606 6936, www.viimsiraamatukogu.ee, Facebook
Viimsi Raamatukogus
Kuni 31. august
Raamatunäitus “Eesti saared“
Prangli Raamatukogus
19. august k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

Fotonäitus “President
T. H. Ilves Prangli saarel 2010“
Prangli Rahvamajas

19. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Püsinäitus “Pranglilaste eluolu“
Muuseum avatud E–P k 11–22
Pranglisaarte Muuseumis,
Vanani talu näitustemajas

20.–24. august k 11–15
Pärlilaager tüdrukutele alates
9. eluaastast
Viimsi Huvikeskuses

Viimsi Kunstikooli õpilastööde
näitused:
Viimsi Raamatukogus
Viimsi Vallamajas
Viimsi Kunstikooli 28. lennu
õpilastööde näitus Viimsi Koolis

20. august k 12
Sarja “Mõisamängud“ kontsert
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul
Heino Eller 125
Esineb Tallinna Keelpillikvartett
Tasuta!
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus

24. august k 19.00–21.15
Vana Baskini teatri komöödiaetendus “Minu girlfriend on
eestlane“
Piletid 13/10 € müügil Piletilevis ja Piletimaailmas
Rannarahva Muuseumi õuel
25. august k 8
Eesti Sõjamuuseum kutsub –
Sinimägede retk
Giid: Marek Nisumaa
7.45 kogunemine Tallinnas,
Sakala 1 Kaitseministeeriumi
parklas
Osalustasu 5 €
Info: tel 55 656 354, Kristina
Madisson-Laht
Sinimägede piirkonnas ja
Vaivara vallas
25.–26. august k 10
Rahvusvaheline šnautserite ja
pinšerite erinäitus ISPU Show
Viimsi Spordihallis
25. august k 20.30–24.00
Muinastulede öö
Viimsi Vabaõhumuuseumis
25. august k 22
Suve lõpupidu
Prangli Rahvamajas

Kuni 31. oktoober
Näitus “Paadi elu“
Rannarahva Muuseumis

21.–29. august
Raamatunäitus
“Harri Jõgisalu 90“
21.–31. august
Raamatunäitus “Mälestame
lauluisa F. R. Kreutzwaldi
tema 130. surmaaastapäeval“
Viimsi Raamatukogus

26. august k 10.15
Jalgsimatk ja kepikõnd
eakatele
Matkasari “Tunne koduvalda“ –
Soosepa raba, Pärnamäe
tarandkalme ja Balti klint
10.04 buss V3 väljub Viimsi
haigla eest
10.15 kohtumine Paekaare
peatuses
Korraldaja: Viimsi Pensionäride
Ühendus
Info: tel 601 2355
Pärnamäe külas

Kuni 24. august
Lastele raamatunäitus

22.–23. august k 19.00–20.30
Vana Baskini teatri kogupere-

26. august k 11
Jumalateenistus armulauaga

Viimsi Huvikeskuse fotokursuse
lõputööde näitus
Viimsi Huvikeskuse aatriumi II
korrusel
Kuni 5. oktoober
Vive Tolli graafikanäitus “Värav“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID
SEISUGA 13.08.2012
ja Reed Theo Nopponenil sündisid 6. juunil kaksikud Sofi
Coco ja Rocco Milan.
l Vaiva Kiaupaite-Grušnienel ja Nerijus Grušniusel sündis 9. juunil
tütar Greta.
l Kai ja Andri Jessel sündis 9. juunil tütar Lilli.
l Helen Laurenil ja Peep Norgil sündis 14. juunil tütar Helena.
l Riin Kripsonil ja Margus Aulel sündis 15. juunil tütar Grete.
l Merilin Õislal sündis 18. juunil tütar Sophie Loreen.
l Jaana ja Mihhail Petsnikovil sündis 20. juunil poeg Savely.
l Ingrid Soomlaisil ja Tanel Ruusmaal sündis 24. juunil poeg Martin.
l Jelena ja Aleksei Sujurovil sündis 27. juunil poeg Kirill.
l Lilli Soovälil ja Marko Tempelil sündis 29. juunil tütar Liisel.
l Laura Stammel ja Ardo Kolbergil sündis 4. juulil poeg Rasmus
Ryan.
l Kati Saaremetsal ja Raivo Timmal sündis 7. juulil tütar Ingrid.
l Kadri ja Eiko Ottosonil sündis 7. juulil tütar Johanna.
l Eneli ja Riivo Torstenbergil sündis 9. juulil tütar Isolde Maria.
l Liia ja Ürgo Ringol sündis 10. juulil tütar Helen.
l Kristi Karul ja Indrek Bachmannil sündis 19. juulil tütar Chrisette.
l Triin ja Taavi Kabelil sündis 21. juulil tütar Eliise.
l Vivika ja Marius Kupperil sündis 24. juulil tütar Liis-Marii.
l Katrin Kesklal ja Viktor Beresnevil sündis 25. juulil poeg Karl
Jaagup.
l Kristiina Puudersellil ja Timo Püil sündis 27. juulil tütar Melissa.
l Reena ja Raul Kivaril sündis 30. juulil tütar Reta Loore.
l Aleksandra ja Hanno Kaldarul sündis 30. juulil tütar Linda.
l Marge ja Ahti Kaskpeitil sündis 1. augustil tütar Paulina.
l Anne Avil ja Andres Liidleinal sündis 2. augustil tütar Nelli Lisanne.
l Natali

etendus “Vahva Rätsep“
Piletid 8 € müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas
Rannarahva Muuseumi õuel

EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
26. august k 14.30
Jumalateenistus
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
26. august k 15.00 ja
k 19.00–20.30
Vana Baskini teatri kogupereetendus “Vahva Rätsep“
Piletid 8 € müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas
Rannarahva Muuseumi õuel
27. august k 19.00–21.15
Vana Baskini teatri komöödiaetendus “Minu girlfriend on
eestlane“
Piletid 13/10 € müügil Piletilevis ja Piletimaailmas
Rannarahva Muuseumi õuel
27. august – 15. september
Lastele raamatunäitus
“AB, hakka pähe!“
Viimsi Raamatukogus
28.–30. august k 19.00–20.30
Vana Baskini teatri kogupereetendus “Vahva Rätsep“
Piletid 8 € müügil Piletilevis ja
Piletimaailmas
Rannarahva Muuseumi õuel
29. august k 19
Punutud soengute õpituba
Töötoa hind 5 €
Registreerimine õpituppa:
loovustuba@gmail.com või
tel 51 04 400
Viimsi Huvikeskuse Päikesepesa ruumis
30. august – 6. september
Raamatunäitus “Jüri Parijõgi –
120 aastat sünnist“
Viimsi Raamatukogus

Palju õnne!
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l Andres Kikas .................... 75
l Arvi Ohak .......................... 75
l Ants Raja .......................... 75
l Juri Sidorenko .................. 75
l Voldemar Toper ............... 75
l Asta Povilaitis .................. 75
l Asta-Elvi Kivinurm ........... 75
l Maie Tomingas ................ 75
l Helve Hint ......................... 75
l Elgi Kraav .......................... 75
l Uno Teigar ........................ 70
l Jüri Marli ........................... 70
l Rihu Pihlak ....................... 70
l Leho-Üri Üllaste ............... 70

2. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
2. september k 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
2. september k 14.30
Jumalateenistus armulauaga
Teenib Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus
2. september k 18
Emmause missa
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
3.–30. september
Raamatunäitus “Mahlad,
moosid ja muud hoidised
sahvrisse“
Prangli raamatukogus
7.–17. september
Raamatunäitus
“Tõnu Õnnepalu 50“
Viimsi Raamatukogus
8. september k 10–14
Avatud uste päev
Viimsi Huvikeskuses
9. september k 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikus
9. september k 14.30
Jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus
Info:

1. september k 16–23
Teadmiste ja Rahupäeva
Sütelkõnd
Korraldaja: Margus Mitt
Tammneeme küla mereäärsel
lõkkeplatsil

JUULI JA augusti eakad sünnipäevalapsed
viimsi vallas

l Pauline

1.–14. september
Raamatunäitus “Nõuandeid
iseseisvaks eluks“
Viimsi Raamatukogus

l Laine

l Arkadi Uusen ................ 70

l Saima

l Ants

Peterson .............. 70
Jõesaar ................. 70
l Arvi Altmäe .................. 70
l Adolf Ostonen .............. 70
l Aili Jürgenson ............... 70
l Virve Koiksoon ............. 70
l Leida Kalda ................... 70
l Evi Märtin ...................... 70
l Anna Ingermann ......... 70
l Maie Männiko .............. 70
l Jevgeni Rubinstein ...... 70
l Tõnis Marga .................. 70
l Lembit Võime ............... 70
l Maido Sinisalu ............. 70
l Rein Matvere ............... 70
l Sirje Siimumäe ............. 70
l Helgi Helde ................... 70
l Anne Vann .................... 70
l Milvi Rannala ............... 70
l Anne Ääremaa ............. 70
l Tiiu Bachmann ............. 70
l Arvo

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

Tunne
koduvalda!

Matkasari “Tunne koduvalda” alustab 26. augustil neljandat hooaega jalgsi- ja kepikõndijatele.

Tutvume Soosepa rabaga, Pärnamäe tarandkalmega ja Mäealuse teel Balti
klindi osaga. Giidiks külavanem Annika Vaikla.
Buss V3 väljub Viimsi
haigla eest kell 10.04. Kohtume Paekaare peatuses
kell 10.15.
Matka korraldab VPÜ.
Info tel 601 2355.
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Viimsi Huvikeskuse huviringid 2012/2013 hooajal
LASTELE JA NOORTELE
ITA-RIINA MUUSIKASTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
lauluklassis II korrusel
6. elukuu – 1-aastased R 10.30–11.15
(Ita-Riina)
1–2-aastased I rühm T 9.30–10.30
(Ita-Riina)
1–2-aastased II rühm T 10.45–11.45
(Ita-Riina)
1–2-aastased III rühm N 9.30–10.30
(Ita-Riina)
2–3-aastased I rühm K 9.30–10.30
(Ita-Riina)
2–3-aastased II rühm K 10.45–11.45
(Ita-Riina)
3–4-aastased I rühm E 17.30–18.15
(Ita-Riina)
3–4-aastased II rühm K 17.30–18.15
(Ly)
3–4-aastased III rühm N 17.30–18.15
(Ita-Riina)
4–5-aastased I rühm E 18.30–19.15
(Ita-Riina)
4–5-aastased II rühm K 18.30–19.15
(Ly)
5–6-aastased I rühm T 17.30–18.15
(Ita-Riina)
6–7-aastased N 18.30–19.15 (Ita-Riina)
7–9-aastased T 18.30–19.15 (Ita-Riina)
Juhendajad: Ita-Riina Pedanik ja
Ly Lumiste
Info: itariina@huvikeskus.ee
LAULUSTUUDIO INDIVIDUAALÕPE
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
VIIMSI HUVIKESKUSE LASTE
TANTSUKLUBI
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
3–4-aastased K 17.00–17.45
4–5,5-aastased K 17.45–18.30
6–7-aastased E 18.15–19.00 ja
K 18.30–19.15
1.–3. klass T ja N 15.00–16.00
Juhendaja: Piret Kõõra
Info ja registreerimine:
lastetants@huvikeskus.ee
KAIE KÕRBI BALLETISTUUDIO
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
7–10-aastased T ja N 16.00–16.55
5–6-aastased T ja N 17.00–17.55
Juhendaja: Viesturs Jansons
Info: www.balletistuudio.ee
LASTE TANTS (seltskonnatants,
linetants)
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse suures saalis I korrusel
6–7-aastased N 17.00
Juhendaja: Helve Kruusement
Info ja registreerimine:
helve.kruusement@mail.ee
LOOVKUNSTI TÖÖTUBA NOORTELE
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Alates 9. eluaastast E 16.00–17.00
Alates 6. eluaastast K 15.00–16.00
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine:
loovustuba@gmail.com

MOEKUNSTI- JA DISAINIRING
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Koolinoortele T 16.15–17.45 ja 17.45–
19.15
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine:
luulepakkas@hotmail.com
VIIMSI VÄIKESTE SÕPRADE
KUNSTIKLUBI
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
1,5–3-aastaste loovusring N 10.30
Juhendaja: Eveli Apri
Registreerumine:
loovustuba@gmail.com
ISEMOODI ISETEGIJATE LOOVUSTUBA
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
4–6-aaastastele lastele koos
Vanematega N 17.30–19.00
Juhendaja: Eveli Apri
Registreerumine:
loovustuba@gmail.com
KUNSTI- JA LOOVUSRING
“Kunstiköök“
Tunnid toimuvad: Randvere Noortekeskuses (Kibuvitsa tee 1, II korrus)
1,5–3-aastaste loovusring T 10.30
Juhendaja: Katrin Mustonen
Registreerimine: katrin.mustonen@
gmail.com
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
KOKANDUSRING “ISEMOODI
KÖÖGIS“
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
kohvitoas II korrusel
5–7-aastased E 18.30
Alates 8. eluaastast T 16.00
Juhendajad: Eveli Apri ja Airi Voitk
Registreerumine:
loovustuba@gmail.com
MUINASJUTUVÕIMLEMINE
Tunnid toimuvad: K Randvere
Noortekeskuses, R – Viimsi Huvikeskuse
treeningsaalis I korrusel
1,8–3-aastastele K 10.00
1,8–3-aastastele R 10.45
Juhendaja: Piret Kõõra
Registreerimine:
heatujustuudio@gmail.com
KERGEJÕUSTIK
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
5–6-aastastele R 16.00–17.30
Juhendaja: Reet Varik
Registreerimine: reetvarik@hot.ee
LASTE ENESEKAITSE
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
7–14-aastastele E 17.00–18.00
Juhendaja: Helen S. Cave
Info ja registreerimine:
starcave@live.co.uk

HELEN DORON EARLY ENGLISH
Tunnid toimuvad: Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
Didi the Dragon – lastele vanuses
2–5 a K 17.00
Olly the Collie – lastele vanuses
5–7 a K 18.00
Juhendaja: Veronika Kolessova
Registreerimine:
viimsi@helendoron.ee

TÄISKASVANUTELE
PILATES
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E ja K 9.45–10.45
Treener: Eva Pettinen
Info ja registreerimine:
eva@pilatesstudio.ee
K ja R 12.00–13.00
Treener: Evelin Märtson
Info ja registreerimine:
emartson@hot.ee
POWER JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis
I korrusel
T ja R 18.15–19.15
Treenerid: Evelin Märtson Ja Leelo
Jaanimägi
Info ja registreerimine:
emartson@hot.ee ja lelko@homtail.com
KUNDALINI JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
E 12.00–13.30
Juhendaja: Hille Kalmus
Info ja registreerimine:
hille.kalmus@hotmail.com
N 19.45–21.15
Juhendaja: Eva Reintak
Info ja registreerimine:
info@joogaklubi.ee
HATHA JOOGA
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
N 12.00–13.00
Treener: Evelin Märtson
Info ja registreerimine:
emartson@hot.ee
SHINDO
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
K 13.00–14.00
Treener: Aive Märtson
Info ja registreerimine:
aive.martson@gmail.com
FIT-TREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
T 12.00–13.00
Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine:
juta.rahkema@mail.ee
INTERVALLTREENING
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
N 18.30–19.30
Treener: Juta Rahkema-Praks

Info ja registreerimine:
juta.rahkema@mail.ee
TANTSULINE AEROOBIKA
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
P 11.00–12.00
Treener: Juta Rahkema-Praks
Info ja registreerimine:
juta.rahkema@mail.ee
CHI KUNG & TAI CHI TREENINGUD
Treeningud toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse treeningsaalis I korrusel
Algajad E 15.00–16.30
Edasijõudnud E 19.30–21.00
Treener: Helen S Cave
Info ja registreerimine:
starcave@live.co.uk
FOTOGRAAFIAKURSUSED ALGAJATELE
Tunnid toimuvad kord nädalas Viimsi
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
T ja K 19.00–20.30 (2 gruppi)
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine:
viimsifoto@gmail.com
FOTOGRAAFIAKURSUSED EDASIJÕUDNUTELE
Tunnid toimuvad kord nädalas Viimsi
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
L 11.00–12.30
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine:
viimsifoto@gmail.com
FOTOKLUBI
Kohtumised toimuvad: Viimsi
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
N 19.00–20.30 (1 kord kuus)
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine:
viimsifoto@gmail.com
FILMIKLUBI
Kohtumised toimuvad Viimsi
Huvikeskuse õppeklassis II korrusel
N 19.00–20.30 (1 kord kuus)
Juhendaja: Kristjan Rosin
Registreerumine: viimsifoto@gmail.com
MOEKUNSTI- JA DISAINI KURSUSED
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
T 10.00–11.30
T 19.15–20.45
Juhendaja: Luule Pakkas
Registreerumine:
luulepakkas@hotmail.com
INGLISE KEELE KURSUSED
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
õppeklassis II korrusel
Algajad, taasalustajad, keskaste,
edasijõudnud, individuaaltunnid
Õpetaja: Reeli Saluveer
Info ja registreerimine:
reelisalu@hot.ee
SELTSKONNATANTS
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
suures saalis
Algajad N 18.00 – treener Helve
Kruusement
Edasijõudnud N 19.00 – treener Helve
Kruusement

Algajad N 20.00 – treener Alar Kaasik
Edasijõudnud N 21.00 – treener Alar
Kaasik
Juhendajad: Helve Kruusement ja Alar
Kaasik
Info ja registreerimine:
helve.kruusement@mail.ee ja
heatujustuudio@gmail.com (Alar)
KERAAMIKA- JA MAALISTUUDIO
Tunnid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
Päikesepesa ruumis I korrusel
lastele ja täiskasvanutele E 19.00
Juhendaja: Erki Palits
Registreerimine: erki.palits@mail.ee
KERGEMUUSIKAKOOR ViiKerKoor
Kohtumised leiavad aset Viimsi
Huvikeskuse suures saalis
Esmaspäeviti 18.30
Dirigent: Age Toomsalu
Info ja registreerimine:
age@viimsi.edu.ee
VIIMSI HARRASTUSTEATER
Tegutseb Viimsi Huvikeskuse suures
saalis
P 14.00
Projektijuht: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee

RAHVAKULTUUR
Segarahvatantsurühm
VALLA-ALUNE
Treeningud toimuvad: Päevakeskuse
saalis Kesk tee 1, Haabneeme alevik
E ja K 19.30–22.00
Juhendaja: Heli Tohver
Info: heli@tlu.ee
Viimsi Huvikeskuse NOORTEKAPELL
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
rahvamuusika toas II korrusel
N 17.30
Juhendaja: Kalle Erm
Info: kalle@huvikeskus.ee
Rahvamuusikaansambel PIRITA
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
rahvamuusika toas II korrusel
K 18.00
Juhendaja: August Sarrap
Info: 53 358 829
Segakoor VIIMSI
Proovid toimuvad Viimsi Huvikeskuse
saalis I korrusel
K 17.30
Dirigent: Vaike Sarn
Koorivanem: Helle Lusmägi
Info: 51 59 464
Viimsi Huvikeskuse
PRANGLI RAHVAMAJA
Muusikaring
Loovusring
Käsitööring
Kokandusring
Näitering
Info: carmen@huvikeskus.ee
RENDIME RUUME ERINEVATEKS
SÜNDMUSTEKS
Info: viimsi@huvikeskus.ee, 606 6838
www.huvikeskus.ee
www.facebook.com/ViimsiHuvikeskus
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sport

Ujumismatk saarelt saarele
Matkata võib mitut
moodi: mingit liiklusvahendit kasutades, jalgsi
või ujudes. Kuigi viimane
variant võib nii mõnelegi
tunduda jahmatamapanevana, said just sellise
vägiteoga hakkama kaks
kanget meest: viimsilane
Teet Daaniel ja AllanKris Malleus, kes läbisid
ujudes 45-kilomeetrise
mereraja.
Ujumisretk algas Murastest 18.
juuli hommikul. Meeste eesmärk oli jõuda nelja päevaga
Kaberneeme randa. Vahepeatusteks ja ööbimispaikadeks said
saared: Naissaar, Aegna, Prangli, Rammu ja Koipsi, mis pakkusid matkajaile nii avastamisrõõmu kui ka uusi toredaid tutvusi.
Iseenesestki mõistetavalt
ei minda sellisele matkale seljakott seljas, aga päris tühjade
kätega ka hakkama ei saa. Saatepaat, mille meeskonda kuulusid kapten Lauri Kummel
ja füsioterapeut Maarja Aan,
ei olnud siiski vaid proviandi
vedamiseks mõeldud. Turvalisuse tagamiseks jälgisid saatjad ümbrust ja ilmastikuolusid,
milledest kumbki – ümbrus
ega ilmastik – ei jätnud juhust

Merematkajad Prangli saarel. Vasakult Allan-Kris Malleus, Lauri
Kummel, Maarja Aan ja ujumismatkade eestvedaja Teet Daaniel.

kasutamata, et ujuvaid matkamehi pisut kimbutada. Poolteist kilomeetrit enne Naissaart
tõusis nii tugev tuul, et laine
muutus isegi paadile ohtlikuks
ja matkajail tuli teisele poole saart sadamasse varjuda.
Veel korraks tuli meestel saatepaati ronida teel Naissaarelt
Aegnale, et mööduva reisilaeva tekitatud vöörilained neid
Rootsimaale ei kannaks. Kõige kehvemad ilmastikutingimused olidki teisel päeval, mil
tuul puhus hooti 12–13 meetrit sekundis ja laine oli kohati
kahe meetri kõrgune.

Mis toidumoona puutub, siis
on need spetsiaalsed spordi- ja
energiageelid, mida pikka maad
ujudes jõuvarude taastamiseks
kasutatakse. Selliseid söömaajad pakuvad ujujaile ühtlasi ka
võimalust väikeseks puhkuseks,
mil vee peal pisut pikutada saab.
Seda matka toetas vajalike spordisöökidega firma Freesport.
Kõige pikem vahemaa tuli
läbi ujuda matka kolmandal
päeval – kaksteist kilomeetrit
Aegnalt Pranglile läbiti kolme
ja poole tunniga.
“Alustades olid tingimused
ideaalsed, kuid poolel teel kül-

SPA Viimsi Tervis ujumisklubi tööplaan

2012/2013 hooaja tööplaan kehtib alates 1. septembrist.
Treener Krista Aller-Lönnqvist (II kutsetase) alustab uut hooaega jälle algõpetusega uute
5–6-aastaste kursuslastega ja vanemate edasijõudnutega.
E k 14.00–15.00 6. rada sellel aastal lõpetanud (2. a. kursus); k 15.00–16.00 6. rada klubi edasijõudnud (4. a. kursus); k 16.00–17.00 väike vann uus kursus 5–6-a.
T k 14.00–15.00 6. rada kõige vanemad harrastajad; k 15.00–16.00 6. rada 3. a. kursus;
k 16.00–17.00 väike vann uus kursus 5–6-a; k 17.00–18.00 6. rada sellel aastal lõpetanud (2. a.
kursus, kuni 12 last).
K k 14.30–15.30 6. rada kõige vanemad harrastajad; k 15.30–16.30 väike vann uus kursus 5–6-a;
k 16.30–17.30 6. rada klubi edasijõudnud (4. a. kursus).
N k 14.30–15.30 6. rada 3. a. kursus; k 15.30–16.30 väike vann uus kursus 5–6-a; k 16.30–17.30
väike vann uus kursus 5–6-a.
R k 14.30–16.00 6 rada kõige vanemad harrastajad.
P k 9.00–10.00 väike vann uus kursus 5–6-a; k 10.00–11.00 väike vann uus kursus 5–6-a;
k 11.00–12.00 väike vann uus kursus 5–6-a; k 12.00–13.00 väike vann uus kursus 5–6-a.
REGISTREERIMINE ALGAB 20. AUGUSTIL TREENER KRISTA telefonil 55 594 702.
Treener Maie Murašev (IV kutsetase) õpetab nelja ujumisviit, treenib ja viib võistlema meie
Pardikesi ja Noortesarja ujujaid.
E k 14.30–15.00 (saal) 5. rada k 15.15–16.30;
T k 15.00–17.30 4.–5. rada;
K k 14.30–15.00 (saal) 5. rada k 15.15–16.30;
N k 15.00–17.30 4.–5. rada.
Treener Enn Lepik (IV kutsetase) treenib vanemaid võistlusujujaid, korraldab, juhib ja annab
infot klubi tegemistest telefonil 51 61 629, e-posti aadressil enn.lepik@gmail.com.
E k 15.00–18.00 veetreening ;
K k 15.00–18.00 veetreening;
R k 15.00–18.00 veetreening.
Facebookis: Ujumisklubi Spa Viimsi Tervis
Veebis: http: www.spatallinn.ee/ujumisklubi-spa-viimsi-tervis
UUED HINNAKIRJAD SPA VIIMSI TERVIS MTÜs 2012–2013 HOOAJAL
Algkursus–edasijõudnud 5–10-aastased 8 korra kaart 48 eurot (tunnipikkus 60 minutit).Harrastusujujate ja sportujujate, 10–19-aastaste kuukaart 2–5 korda nädalas 50 eurot (trennipikkus 1,5–
3 tundi).
Üksikpilet 7 eurot.
Pere teine laps 40 eurot kuu ja kolmas tasuta!
Ujumisklubisse võetakse avalduse põhjal, hooaja liikmemaks on 5 eurot ja see tasutakse koos
esimese kaardi ostuga SEB arvelduskontole 10220042008018.
Kuukaartide (nimeliste) ja 8 korra kaartide (nimeliste) müük ülekandega Ujumisklubi Spa Viimsi
Tervis MTÜ SEB arvelduskontole 10220042008018.
8 korra kaarte ja üksikpileteid saab osta ka sularahas Viimsi Spa Vabaajakeskuse registratuurist.

metasime mõlemad ning raske
oli keskenduda. Lained ja tuul
kandsid meid pidevalt kursilt
kõrvale. Meeletu energiakulu
arvelt suutsime siiski lõpuni
sihtmärki hoida,“ meenutab
Teet Daaniel. Mõlemad mehed
hoidsid ujudes silmsidet ja
olid teineteisele toeks, et raskematest hetkedest üle saada.
Kuigi pika matka lõpul
andis väsimus ennast tugevalt
tunda, läbiti ka viimased kilomeetrid üsna tempokalt. Tänu
abilistele ja toetajatele on teoks
saanud üks vahva ja ekstreemne
üritus, mis kahtlemata innustab
paljusid kaasaelajaid rohkem
ujumisspordiga tegelema.
“Igaühest avaveeujujat kindlasti ei saa, küll aga võib paljudest saada hea basseiniujuja.
Alustada pole kunagi hilja,”
teab Teet Daaniel, kes ise alles 29-aastaselt ujuma õppis,
nüüd Viimsi Veeklubis treenib
ja täiskasvanutele ujumisinstruktorina õpetusi jagab. Avaveeujumine nii suvel kui ka
talvel on saanud talle endale
pea igapäevaseks harjumuseks. Järgmisel suvel plaanib
vapper viimsilane ette võtta
60-kilomeetrise ujumismatka
Soomes Aura jõel.

Annaliisa Sisask-Silla

Viimsi
Sulgpalliklubi
kutsub tasuta
treeningutele
Viimsi Spordihallis
(Sõpruse tee 5, Haabneeme):

Tulemusi Eesti
valdade 20. suvemängudelt
Peetud said need tänavu 30. juunist 1. juulini
Pärnumaal, Paikusel. Osalemas oli 50 valda,
suuremate ja väiksemate omavalitsusüksuste
eriarvestuses vastavalt 33 ja 17.Viimsi osales
üheksast kavas olnud alast viiel.
Parima tulemuse – 4. koha – saavutasid meie naisvõrkpallurid Anu Karavajeva eestvedamisel. Võitjaks tuli Võru
valla naiskond. Meie orienteerujad saavutasid kokkuvõttes 24 võistkonna seas 8. koha. M55 vanuseklassis võistelnud Jüri Rokko läbis 4900 m ja 13 kontrollpunktiga raja
kolmanda tulemusega ning teenis pronksmedali. Alavõidu
saavutas Saue vald. Mälumängus oli osalemas 21 võistkonda, Viimsi sai 11. koha, võit läks Paikusele. Jalgrattakrossis jäi meie alamehitatud võistkond 18 konkurendi
seas 14. kohale, parimaks osutus Tartu vald. Kõige tähtsamal alal kergejõustikus jäi meie võistkond osavõtjate
poolest napiks, need aga, kes kohal olid, andsid endast
parima. Siit tuli meile ka mitu medalit. Neidude A-klassis
võistelnud Berit Naarits võitis kaugushüppe tulemusega
5.16 ning tuli 100 m jooksus ajaga 13,79 hõbemedalile.
Eakaaslane Diana Halla võitis 800 m jooksu ajaga 2.34,6.
Meeste 5000 m jooksu võitis ajaga 15.09,5 Sergei Tserepannikov. Mati Märtson võitis seenioride teises vanuseklassis kaks hõbemedalit: kaugushüppes tulemusega 5.11
ning 100 m jooksus ajaga 13.70. Kergejõustikus osalenud
35 valla seas saime 22. kohta väärt punktisumma, parim
sel alal oli Ülenurme. Suvemängude kavas olnud jahilaskmise võitis Saku vald, köieveo võit läks Juuru, meeste
võrkpallis oli tänavu parim Pärsti ja parimad petankerid
olid Jõhvi vallast.
Mängude üldvõitja selgitamiseks liideti põhiala
kergejõustiku punktidele veel nelja parema ala punktid
ning selle põhjal osutus parimaks taas Tartu vald Audru
ja Ülenurme ees. Väiksematest valdadest olid paremad
Mäetaguse, Kernu ja Imavere. Viimsi jäi üldkokkuvõttes
17. kohale.

Tiia Tamm
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Väikelapsed jalgpalli mängima!
Pole saladus, et lihtsaim ja emotsionaalseim
sportmäng väikelaste füüsilise arengu tagamiseks on jalgpall, millega võib põhimõtteliselt
alustada juba pärast käimaõppimist.

Kolmapäeval, 22. augustil k 15.00–16.00 – kuni
11-aastased, k 16.00–17.00
12-aastased ja vanemad.
Teisipäeval, 28. augustil k 15.00–16.00 kuni
11-aastased, k 16.00–17.00
12-aastased ja vanemad
Eelregistreerimine Aigar
Tõnusele: aigartonus@hotmail.com või tel 56 902
481.
Ootame ka erinevas
vanuses uusi õpilasi sulgpallitreeningutele, registreerimine e-posti aadressil
aigartonus@hotmail.com.

Viimsi
Sulgpalliklubi

Martin Reimi Jalgpallikool Viimsis kavandab 2012. aastal
luua kaks 20 kohaga väikelaste treeninggruppi (poisid ja
tüdrukud) vanuses 4–5 eluaastat. Olemasolevate gruppide vabade kohtade täienduseks on teretulnud ka vanemad
lapsed.
Laste sportliku valmisoleku testimine toimub 31. augustist kuni 30. septembrini Pargi palliplatsidel.
Meie kogemused kinnitavad, et paar aastat enne kooli
jalgpalliga tutvust teinud lapsed on algklassides füüsiliselt
tugevamad ja osavamad, mille järel on kergem jõuda ka
mõne teise spordialani. Aasta lõpuni toimuvad treeningud
kaks korda nädalas 60 minutit koos ühe vanemaga.
Lapsevanemad peavad teadma, et treeningutele tulnud
lapsed on väga erineva arengutasemega (nii füüsilises kui
ka vaimses mõttes), seepärast moodustuvad treeninggrupid vastavalt hetke tasemele. Esimese grupi tase on võistlusgrupp, kes võtab osa Eesti noorte meistrivõistlustest
(alates 7. eluaastast) ning tugevamatest turniiridest kodus
ja välismaal. Teise grupi laste võistlused piirduvad oma
taseme sõprusmängude ja turniiridega, aga püüdlikumad
ja tahtejõulisemad võivad jõuda edasi esimesse gruppi.

MRJK
www.mrjk.ee
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ERAKUULUTUSED

l Müüa toorest kasepuud ja kuiva lepapuud.

Tel 51 20 593.

alates 1,5 €. Alates 50 kotist on transport Viimsi
valda tasuta. Tellimine: tel 51 989 070 või info@
unitedexpo.ee, www.unitedexpo.ee.

l Otsime abilist küttepuude valmistamisel.

Tel 51 20 593.

l Ostame lauahõbedat, tehnilist hõbedat ja nõu-

kaaegseid kontaktoreid, lüliteid. Tel 54 583 370.
l Kas kellelgi on pakkuda müügiks Viimsi Kooli

koolivormiesemeid (tekkel ja vest) kahele 1. klassi
minevale poisile? Palun helistada tel 51 42 639, Tiina.

l Otsin väga asjalikku töömeest erinevateks sise-

l Õunamahla pressimine teie aia õuntest sel

l Annan eesti ja vene keele eratunde (eesti, vene ja

aastal Miidurannas. Vähim kogus umbes 25 kg
õunu. Tel 55 935 863.

inglise keele baasil) nii õpilastele kui ka täiskasvanutele. Tasu kokkuleppel. Kontakttelefon 53 633 134.

l Pere soovib üürida ridaelamu või maja pikemaks

l Säästa kuni 60% küttekuludelt. Mitsubishi heavy

ajaks Viimsi vallas või Pirital (kuu üür kuni 700 €).
Info tel 51 997 679.

l Miidurannas asuvasse majja vajatakse koristajatmajapidajannat. Tel 50 11 255.
l Telli aiakujunduseprojekt meilt! Projekteerime

ka üksikuid istutusalasid ja leiame sobiva lahenduse mõnele probleemsele nurgale teie aias. Veel
pakume aednikuteenust. Küsi julgesti lisainfot firmalt LandArt OÜ, tel 51 40 524, landart@live.com,
http://landart.edicypages.com.

töödeks. Tel 51 86 225.

õhksoojuspumbad koos paigaldusega. Alates 869
€. Tel 666 1355, www.kodukliima.ee.
l Kaardid ennustavad. Tel 900 1727. Kogenud en-

nustajad Eesti vanimal ja parimal ennustusliinil
24 h. Hind 1,09 €/min, vaata ka sooduspakkumist:
www.ennustus.ee.
l Väikeveod kuni 2,5 t. Kohaletoomisega müüa

liiva, mulda, sõnnikut, asfaldipuru, kruusa ja täitepinnast. Tel 50 92 936.
l Plaatimis-, krohvimis-, remondi- jm ehitustööd.

l Otsime sõbralikku hoidjat, kes aitaks 7-aastastel

kaksikutel poistel alustada kooliteed. Vaja oleks
lapsed koolist koju aidata, vajadusel trenni viia
ja ka kodus õppimises aidata. Kool ja trennid on
Viimsis, kodu asub Soosepas. Orienteeruvalt oleks
abilist vaja tööpäeviti kell 12.30 –17.30. Tasu kokkuleppel kas tunnitasuna või fikseeritud kuutasuna. Helistada tel 51 42 639.
l Müüa garaažiboks Viimsi alevikus Vehema tee

1, katastri nr 89001:010:0223, netopind 19, kinnistu 37 m2. Ehitatud 1992, heas korras. Uus katus,
püsikulusid pole. Oma elektriliitumine. Tel 51 31
384, tiiujaan@hot.ee.

Saunade ehitus. Tel 51 10 992.
l Raamatupidaja, TTÜ majandusharidus, otsib lisa-

l Müüa aastaringselt kütte-ja kaminapuud, klot-

sid, tulehakatus ning saepuru kotis, koos veoga.
Tel 50 18 594.

ideaalselt haljastuse rajamiseks, kasvuhoonesse,
kiviktaimlale, aiamaa värskenduseks ning lillepeenrasse. Kasvumuld on suure huumusesisaldusega, turba ja sõnnikuga kompostitud ning väga
hea toiteväärtusega ja ilma kivideta. Hind 110 €.
mullavedu@hot.ee, tel 52 52 632.

aedade ehitus. Tel 58 292 266.

l Mitmekülgsete kogemustega meister ehitab ae-

du, grillinurki, kuure, saunu, jms, paneb sillutist ja
teeb igasuguseid kivi- ja plaatimistöid Viimsis ja
lähiümbruses. Tel 53 487 147, e-mail mauropeduzzi@gmail.com.

l Teeme: puitfassaadid, akende ja uste vahetus,

puitaiad, haljastustööd, iluaiad, hoovide koristus,
tänavakivide paigaldus, trepid, terrassid, katuste ehitus, lammutustööd. Küsi lisa tel 55 17 825,
evaron@hot.ee www.evaron.ee.
l Korstnapühkija teenused. Küttekollete remont.

Tel 56 900 686.
l Viljapuude, hekkide, ilupõõsaste lõikus ning ku-

l Ostan Teie vana/uue või seisva auto. Pakkuda

võib kõike. Tel 56 740 940, Mart.
l Müüa kuivad küttepuud 40 l võrkkotis: kask (30

cm), lepp (30 cm), sanglepp (30 cm), kaseklotsid
(5–30 cm), puidutööstuse jäägid, männiklotsid (5–
30 cm) puidutööstuse jäägid. Hinnad soodsad, kott

8. septembril kell 10.00-14.00 Viimsi Huvikeskuses

Avatud uste päev

Tule tutvu meie majas tegutsevate huviringidega!
Kõik huviringid ja treeningud sel päeval tasuta!
Tutvu ajakavaga Viimsi Huvikeskuse kodulehel www.huvikeskus.ee

like puude/okste lõikus. Koristustööd. Tel 56 388
994. Vt ka: puhastused – kpe.ee.

l Must muld koos transpordiga kuni 6 tonni. Sobib

ja Viimsis tasuta! www.kodukytja.eu, tel 51 979 258.

Jagame näpunäiteid,
kuidas valmistada erinevaid punutisi nii
pikkadesse kui ka
lühematesse juustesse.
Töötoas valmib ingliseprantsuse- ja viljapea
pats. Pakume lihtsaid
ideid mil moel muuta
pikad juuksed põimingute ja punutiste abil
pidulikuks soenguks.
Kaasa võtta juuksehari ning pikajuukseline
modell, kohapeal olemas vahendid soengute
kinnitamiseks.
Koht: Viimsi Huvikeskuse saalis.
Kestvus: 1,5 h. Hind : 5 €.
Korraldaja: Isemoodi Loovustuba
Registreerimine ja info: loovustuba@
gmail.com, tel. 510 44 00, www.huvikeskus.ee

l Akende pesu. Vihmaveerennide puhastus. Oht-

Viimsi alevikku. Beebi on 6 kuud vana, ema on ise
ka kodus. 1. variant: tööpäeviti päeval, 2. variant:
õhtuti ja puhkepäeviti (vastavalt lapsehoidja oma
eelistusele). tiiujaan@hot.ee.

l Müüa kütteklotsid 50 l = 2 €. Transport Tallinnas

29. augustil kell 19.00

tööd. Korraldan kogu raamatupidamise algdokumendist aastaaruandeni, programm HansaRaama.
Uuele kliendile esimene kuu tasuta! Tel 51 19 966.

l Otsime lapsehoidjat septembriks ja oktoobriks

l Tänavakivide paigaldus ja müük, haljastustööd,

Punutud soengute õpituba

jundamine. Võsa ja puude raie, järkamine, lõhkumine, okste kärpimine, võra kujundamine. Kõrghaljastuse valikraie, muru ja haljasalade niitmine
ja hooldus. Puude, põõsaste istutamine, muru rajamine. Piirdeaedade paigaldus ja hooldus. Väiksed
remonttööd majapidamises. Tel 55 637 666, www.
ifhaljastus.ee.

TOORMAHLA
PRESSIMINE
Sel aastal
Miidurannas.
Tel 55 935 863

Vajame kokka
väikeettevõttesse.
Töökoht asub
Viimsis.
Töömaht ca 200
praadi päevas.
Sobivusel 2-toaline
üürikorter.
Helistada 53 737
522, 50 88 141.

Reklaami end siin!
vt@viimsivv.ee

Laste õhkbatuutide rent
Viimsis ja
Tallinnas.
Soodsaimad
hinnad!

55 580 657
www.batuudirent.ee
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Inglise ärikeele kursused
B1-B2 tasemele
Nõupidamised ja läbirääkimised
Aeg: E/K 8.15–9.45/10.09–19.12.2012
Hind: 275 eur/60 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Negotiations)
Kohtumised ja koosolekud
Aeg: N 17.30–19.45/13.09–29.11 või
R 11.00–13.15/14.09–30.11.2012
Hind: 175 eur/ 36 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Meetings)
Kontaktide loomine ja suhtlemine
Aeg: R 16.00–18.15 või
L 10.00–12.15/14.09 - 30.11.2012
Hind: 175 eur/ 36 tundi (sisaldab õppematerjali
English for Socializing)

KODUKORISTUS
Alates 28.- eurot kord
Akende pesemine
tasuta!

KONTORIKORISTUS
Alates 12.- eurot kord
Põrandate hooldus
tasuta!

Vaata lisaks: www.kuldsedkaed.ee
Tel: 6611600, 50 29 295 Enn

Kallid Viimsi elanikud!
Viimsis on avatud uus Allika kohvik
koduse toiduga ning meeldiva atmosfääriga. Meie
kohvikus on komplekslōunad, a’ la carte menüü
ja palju muud. Allika kohvikus saab pidada
sünnipäevi, pulmi, firmaüritusi.
Ootame Teid aadressil Kaluri tee 5
Tel 5662 8290, 609 8084.

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

Poes

“Riietering”

Viimsi Comarketis,
II korrusel.
Ainult meilt laias valikus
ja soodsa hinnaga
madratseid ja voodipesu.
Veel hea hinnaga naisteja lasteriideid, jalatseid,
ehetid – USA-st.
Iga nädal uued üllatused!

Ärikeele põhikursus
Aeg: E/K 17.30–19.00/10.09–19.12.2012/ B1
T/N 8.15–9.45 / 11.09–20.12.2012/ B2
Hind: 295 eur/60 tundi (sisaldab õppematerjali
Business Result)
(jätkukursused toimuvad 28.01–09.05.2013)
Õppijaid rühmas 4–8, Oxford University Press
õppematerjalid
Tunnid toimuvad Pirita tee 20, Tallinn
Gerbera Keeltekool OÜ reg. 12233689 / koolitusluba nr 6571HTM, www.gerbera.ee
Info ja registreerimine: maire@gerbera.ee, vaata
ka meie facebooki lehekülge!

Kvaliteetsed
kasutatud riided
Inglismaalt
Nelgi tee 1, vallamaja aiandipoolses tagaküljes.
K–R 10.00–18.00, L 10.00–15.00

Venus ilusalongis:
l Juuste värvimisega
kingituseks Cutrini
šampoon 300ml või
palsam 200ml.

AS Fertilitas aadressil Kaluri tee 5a, Viimsi
Konsultatsioonivõimalused
polikliinikus
Registratuur Viimsis, tel 6 059 600,
6 059 601, 6059 023
Günekoloogia-sünnitusabi
Lastehaigused
Nina-kõrva-kurguhaigused
Üldkirurgia-proktoloogia
Uroloogia
Ortopeedia
Neuroloogia*
Kardioloogia*
Kopsuhaigused-allergoloogia
Psühhiaatria
Taastusravi*
Onkoloogia-mammoloogia
Endokrinoloogia
Plastikakirurgia
Naha- ja suguhaigused
Hambaravi**
Psühholoogia
Logopeed
Manuaalteraapia
Rasedusaegne jälgimine –
ämmaemanda vastuvõtud
Perekool

Haiglaravivõimalused
(valvetel 6 059 605, 6 059 010)
Günekoloogia-sünnitusabi*
Plastikakirurgia
Sisehaigused*
Rehabilitatsiooniteenus***
Taastusravi-järelravi*
(vesi-, elektri-, liikumis-, muda- ja parafiinravi,
ravimassaaž, füsio- ja tegevusteraapia,
logopeed, psühholoog, paikne külmaravi)
Päevakirurgia:
Nina-kõrva-kurgukirurgia*
Ortopeedia
Üldkirurgia
Uroloogia
Sünnitusabihaiglaga saab tutvuda iga kuu
esimesel neljapäeval kl 16
Diagnostika:
Röntgen- ja ultraheliuuringud (s.h mammograafia), koormus EKG, rütmihäirete ja
vererõhu holter-uuringud, spiromeetria, varane
nahakasvajate avastamine e SIA-skoopia,
endoskoopilised uuringud, allergoloogilised,
laboratoorsed testid jm
Vaktsineerimine – lapsed ja emakakaelavähi
vastu

l Näohooldusega

kulmude värvimine ja
modelleerimine tasuta.
AS Rannapere Pansionaat,
Kesk tee 1, Haabneeme

võtab tööle hooldusõe

1) nõutav eelnev kogemus töötamiseks vanade
inimestega
2) korrektsus, ausus, lojaalsus
3) töö graafikute alusel
4) pakume tööle väärilist tasu
Kontakt: vanemõde Ülle Falkenberg
tel 60 64 081, mob 53 456 080.

l Pakett

maniküür+pediküür
kingituseks küünelakk
või kätekreem.
OLETE OODATUD!
Kaluri tee 3, Haabneeme
tel 600 0444

* teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis
** teenindatakse järjekorra alusel ka EHK lepingu alusel Viimsis ja Kaupmehe filiaalis
*** teenindatakse sotsiaalkindlustusameti saatekirja alusel

Püünsi Kool otsib alates uuest õppeaastast oma
tegusasse kollektiivi raamatukoguhoidjat (0,75
ak), maleringi juhendajat ja eripedagoogi soovitavalt klassiõpetaja erialaga.

Polikliinilised filiaalid Tallinnas:
Kaupmehe 4 (6 604 072, 6 463 539) ja Tammsaare tee 47 III korrus (6 646 444)
Täiendav info: www.fertilitas.ee

Avaldus ja CV saata hiljemalt 22. augustiks
aadressile Püünsi Kool, Kooli tee 33, Püünsi küla,
Viimsi vald 74013 või e-posti aadressile birgit@
pyynsi.edu.ee.
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Oma aiamööbli, terrassid,
fassaadid ja põrandad saad korda
Osmo Color õlivahadega.

Aadress: Laki 5b,Tallinn
tel. 684 4100, mob 56508307
osmo@osmo.ee
www.osmo.ee

NORDIC PELLETS
Eestimaised Premium puidugraanulid 20 kg kottides koos
kojuveoga Viimsis piirkonnas.
SUVEHIND 175,00 Eur/tonn
Tellimine ja info: 555 21 214
info@nordicpellets.ee
www.nordicpellets.ee

Arvutite ja mobiiltelefonide hooldus ja remont
Kodulehtede valmistamine
Mängukonsoolide hooldus ja remont
Merivälja tee 1, Tallinn
tel: 609 6166, mob: 507 4222
info@arvutipank.ee, www.arvutipank.ee
E-R 9-19, L 10-15

Haagisekonksud

OÜ KONESKO AUTOTARVIK

Karterikaitsed

Aiandi tee 21, 74001 Viimsi

telefon: +372 601 1695
Kaitserauad		
+372 513 7070
Paadireelingud			
Eriprojektid

+372 504 5350
		
e-mail: info@koneskoauto.ee

			

www.koneskoauto.ee

Augustikuus erakliendile autotooted 10-15%
soodsamad. Küsi hinda!
NB! Otsime oma meeskonda kuldsete kätega
lukksepp-keevitajat. Vajalik on varasem erialane
töökogemus ja jooniste lugemisoskus.

