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uusi ideid

Vald hakkab poolsaare
veesüsteeme
rekonstrueerima
Euroopa Liit toetab ühtekuuluvusfondist Viimsi valla vee- ja reoveesüsteemide rekonstrueerimist ja ehitust
9,825 miljoni euroga, otsus allkirjastati Brüsselis detsembri keskel.
«Meie vallale vägagi olulise projekti raames rekonstrueeritakse ja rajatakse 79 km kanalisatsioonitorustikku ning 83,5 km veetorustikku,
pumplad, joogiveevarustuse allikad
ja veetöötlusjaamad ning korrastatakse tuletõrjeveevarustus,» ütles
abivallavanem Rein Frolov.
Töökavad näevad ette ühtse veevarustussüsteemi rajamise poolsaarel, mis võimaldab saada põhjavee
tootmine ja tarbimine kontrolli alla.
See omakorda vähendab põhjavee
sooldumise ohtu, mis on tagasipöördumatu protsess. Samuti ehitatakse
valla tiheasustusega aladel välja terviklik ühiskanalisatsiooni süsteem.
Vee- ja reoveesüsteemi on kavas
laiendada Rohuneemes, Püünsis,
Pringis, Haabneemes, Viimsis, Lubjas,
Leppneemes, Tammneemes, Randveres, Muugas, Metsakastis ning
Äigrumäel. «Projekti elluviimise eest
vastutab valla ainuomandis olev AS
Viimsi Vesi, kellega koos tuleb lahendada liitumise tehnilised tingimused,» lausus Frolov. «Praegu valmistame ette rahvusvahelist konkurssi
projekteerija ja ehitaja leidmiseks.»
Viimsi valla kaasfinantseering
koos ASga Viimsi Vesi on 3,275 miljonit eurot.
Mahuka taotlusprojekti ühisveevarustuse ja –kanalisatsiooni arendamiseks esitas Viimsi vald aprillis 2003.
«Taotlus oli üle 250 lehekülje pikk, lisaks kaardid ja skeemid,» mainis Frolov. Selle valmimisele eelnesid avalikud arutelud külade ja ühistute esindajatega. Aasta tagasi külastas Viimsi
valda Euroopa Komisjoni töörühm,
kes hindas taotluse abikõlbulikkust
ning selle vastuvõtmise võimet kohapeal. Projekti kaasati poolsaare kaheksa küla ja kaks alevikku. Frolovi
sõnul ei lahenda see projekt siiski
kõiki valla veeprobleeme, mis nõuavad tulevikus lisainvesteeringuid.

Randvere elanikud
koostavad arengukava
Randvere külaseltsi algatusrühm soovib koostada külale päris oma arengukava ja kutsub kõiki üles selles aktiivselt osalema.
«Meile on väga tähtis iga külaelaniku arvamus,» sõnas Randvere külavanem Madis Kaasik. «Seetõttu pöördusime elanike poole väikese küsimustikuga, millele tuginedes saame
alustada tööd arengukavaga.»
Arengukava koostamist toetab ka
kohaliku omaalgatuse programm.
Randvere küla arengukava on plaanis üldiste arutelude järel vastu võtta
kevadisel avalikul üldkoosolekul.
«Kolmandal sektoril, sh külaseltsidel, on mitmeid võimalusi külaelu
edendavate toetuste saamiseks, olgu
siis mängu- ja spordiväljakute rajamiseks või külaelu tutvustavate trükiste
väljaandmiseks,» ütles külaseltsi asutamise projektijuht Aare Ets. «Eelduseks on reeglina külaseltsi (mittetulundusühingu) olemasolu ja muidugi
hea pealehakkamine.»

Vallavalitsus soovib leida Randverre
rajatavale algkoolile igati sobivat ja
moodsat projekti ning kuulutas koos
arhitektide liiduga välja asjakohase
arhitektuurivõistluse.
Võistluse eesmärk on koolihoone
eskiislahenduse ja ala planeeringulise ideelahenduse saamine. Planeeringu ideelahendus peab määrama
ära ala liiklusskeemi, parkimise, haljastuse ja heakorra üldpõhimõtted.
3. jaanuaril alanud võistlus lõpeb
28. veebruaril kell 15. Võistlus on
anonüümne ja üheetapiline.
Esimene preemia on 80 000, teine
50 000 ja kolmas 30 000 krooni. Lisaks annab žürii välja kaks 15 000kroonist ostupreemiat.
Võistlustingimustega saab lähemalt tutvuda Eesti Arhitektide Liidus
(Lai 31, 10133 Tallinn). Teavet saab
ka liidu kodulehelt www.arhliit.ee.

Viimsi soovib koos
Tallinnaga teid
remontida
Viimsi valla ja Tallinna piiril on hulk
kehvas olukorras teid, mis tuleks
ühiste jõududega korda teha, leiab
Viimsi vallavalitsus mullu 30. detsembril Tallinna linnapeale Tõnis
Paltsile saadetud kirjas.
Eriti kehvas seisus on Merivälja
tee, Pärnamäe tee ja Vana-Narva
maantee ristmik, samuti Randvere
tee ja Pärnamäe tee ristmik, ütles
vallavanem Enn Sau. «Oleks õiglane,
kui nende projekteerimine ja remont
käiks koos Tallinnaga,» lausus Sau.
Viimsi vallavalitsuse ja Tallinna linnavalitsuse esindajad plaanivad edasist koostööd teede-ehituses jaanuari
lõpus toimuval kohtumisel.

Ühistranspordil on arenguruumi – inseneribüroo Stratum uuringu põhjal sõidab bussiga tööle vaid iga viies Viimsi elanik, samal
ajal kui näiteks Helsingi lähipiirkondadest jõuab ühistranspordiga tööle 70% inimesi.

Harju vallad korraldavad
ühistransporti ühiselt
Uuest aastast alustas tööd
mittetulundusühing Harjumaa Ühistranspordikeskus, mille asutajateks on
kõik 25 kohalikku omavalitsust. Reisijaile peaks
uus süsteem tooma nii
aja- kui ka rahasäästu.
«Maakonna elanikele tähendab ühise tellimiskeskuse asutamine võimalust sõita tulevikus sama sõidudokumendiga kogu liinivõrgus,» ütles Viimsi vallavanem Enn Sau. Keskuse töö siht on kooskõlastada sõiduplaanid,
luua optimaalne liinivõrk ja ühtne piletisüsteem.
Abivallavanem Rein Frolov nimetas üht-

«Maakonna
elanikele tähendab ühise
tellimiskeskuse asutamine
võimalust sõita
tulevikus sama
sõidudokumendiga kogu liinivõrgus.»

ENN SAU,
Viimsi vallavanem

se liinivõrgu eelduseks sõiduvajaduste uuringute korraldamist, konkreetsed vedajad selgitab avalik konkurss.
Läbirääkimisi Tallinna linnaga transpordivõrkude ühitamise teemal alustas Viimsi

vallavalitsus juba mullu oktoobris. Kindlam
tegevuskava pandi paika maavalitsuse korraldatud Harju omavalitsusjuhtide ja transpordifirmade esindajate tutvumisvisiidil Helsingisse ja Stockholmi, kus pealinnalähedased omavalitsused on juba aastakümneid ühiselt transporti korraldanud. Keskuse asutamiskoosolek toimus 28. septembril Tallinna
raekojas.
Praegu töötab ühistranspordikeskuses viis
inimest: arenguplaneeringu, sõitjateveo ja järelevalve spetsialistid, büroojuht ja tegevdirektor. Viimsi Teataja intervjuud MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus juhatuse esimehe Aare Etsiga loe lk 4.
Samal teemal: Viimsi Teataja, 25. september 2003; 30. oktoober 2003; 29. jaanuar
2004; 24. märts 2004; 1. juuli 2004.

Pranglil asutati
saarte selts

10. detsembril asutasid pranglilased
Prangli Saarte Seltsi, mille liikmed tahavad seista selle eest, et saarel oleksid olemas kõik eluks ja arenguks vajalikud tingimused.
Seltsi esimees Vambola Kahro kutsub kõiki Prangli saarest hoolivaid
inimesi astuma seltsi liikmeks, et saar
ühiselt tegus ja elujõuline hoida.
Tähtis on tagada Prangli põhikooli
jätkusuutlikkus tulevikus ning igakülgne kultuuri-, spordi- ja seltsielu.
«Sama oluline on, et kohalikel elanikel oleks tööd ja sotsiaalhoolekanne
toimiks,» sõnas Kahro.
Selts tahab kaasa aidata sellele, et
saarel oleks aastaringne korrakaitse,
tuletõrje ja päästeteenistus, samuti
alati kättesaadav kohalik meditsiiniabi ja võimalus ravimeid osta. Vajalikuks peetakse igapäevast laevaliiklust ja infrastruktuuri arengut, sh sadamaid, teid ja veetrasse.
Seltsi kontakttelefon on 56 464029.
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Tormipäevad muuseumi rannas
Enna Sirkel,
Viimsi Muuseumid
direktor

Sihtasutus hakkab
tegema ühtset
õpilasmalevat
Detsembri keskel allkirjastasid 15
omavalitsuse esindajad Tallinna raekojas protokolli, mis saab aluseks
üleriigilise õpilasmaleva loomisele.
Enamikus neist omavalitsustest on
malevatraditsioon juba juurdunud,
nüüd mõeldakse võimalusele luua eri
valdade vahel vahetusrühmi. Samas
moodustatud malevajuhtide nõukogu võttis endale ülesande otsida malevate korraldamiseks lisaraha ja
koordineerida koostööd.
«Aastaid tagasi edukalt toiminud
ja suurt hulka noori ühendanud suvine töömalev on oluline töökasvatusmeetod, mille kaudu kujundatakse
noorte väärtushinnanguid, omandatakse sotsiaalset kompetentsust ja
töökogemust,» seisab protokollis.
Viimsi valla poolt, kus töömalevates osalemine on noorte hulgas aasta-aastalt populaarsemaks saanud,
andis allkirja Viimsi abivallavanem
Jaan Alver (pildil).
Möödunud suvel osales Eestis malevates kokku 7345 noort, sealhulgas
kodumaleva kolmes vahetuses 120
Viimsi noort. Teavet järgmise Viimsi
noorte töömaleva toimumise kohta
anname tavapäraselt märtsikuu
Viimsi Teatajas.

Jaanuari teisel pühapäeval
võis vabaõhumuuseumi
õuel näha suurt rahvahulka, kelle ees avanes mere
erakordne võimsus – rajune
tuul paiskas laineid otse
õuele. Pärast suuremat tormi oli muuseumi maa-ala
tundmatuseni muutunud.
Meri ulatus peaaegu kaldarinnakuni. Juba öösel
olid tormi-iilid rebinud kaldapealsel kasvanud
põõsad juurtega maast välja. Aiast oli järel vaid
hunnik risti-rästi vedelevaid laudu. Vaheldumisi merest uhutud prahiga lebas õuel hulgaliselt
kive, vinge tuul oli lennutanud katuselaaste ja
roogu.

Muuseumiõu merelainetes
Laupäeva öösel läks lahti tõeline maru, vesi muudkui tõusis ja tõusis, ütles vabaõhumuuseumi administraator-valvur Raivo Piirsalu.
«Restorani Paat prožektorivalguses võis näha kordumatut vaatepilti,» rääkis ta. «See oli
ühtaegu võimas ja kohutav – vahepeal oli kalurimaja täiesti vee all. Udus võis näha ainult
veepiisku, kostus tohutu tuule vingumine ja ragin. Kämblasuurused kivid kukkusid klobinal
vastu majaseina. Kui ma hommikul kella kuueseitsme ajal majaust avada tahtsin, lõi laine
esikusse. Lõpuks, kui kuidagi kobamisi välja
sain, nägin ümberringi ainult vett, pool majaesist treppi oli läinud. Ka Kingu talu trepi ees
oli vesi.»
Muuseumi õuel käis tormiga sama palju inimesi kui jaanitule ajal. Pildistati ja imetleti enneolematut meremöllu.

Eksponaadid terved

Vallavalitsus pikendas
vastuvõtuaega
Lähtudes kodanike parema teenindamise vajadusest, otsustas vallavalitsus
alates 31. jaanuarist pikendada vastuvõtuaega esmaspäeval kella 18ni.
Tavapärased vastuvõtupäevad Viimsi vallamajas on esmaspäev (kella 1418) ja neljapäev (kella 9-12 ja 14-17).

Tänu Raivole, kes neil tormipäevadel ja
-öödel muuseumist ei lahkunud, on eksponaadid alles ja terved. Küll aga lõhkus torm ligi 70
m kallast. Otse mere kaldal paiknevaid hooneid on seni tuulte eest varjanud kaldapealsel

Tormi-iilid rebisid kaldal kasvanud põõsad juurtega välja.

kasvavad põõsad, suurte tormide kaitseks sellest aga ei piisa. Kõige enam said kannatada
Silberfeldti kalurielamu, võrgukuur ja Kingu elumaja. Ka aed on saja meetri ulatuses lõhutud.
Siin rannas pole nii tugevat tormi nähtud
oma 40 aastat. Seetõttu on lausa üllatav, et väga halvas olukorras hooned kõigele vaatamata püsti jäid. Kõige paremini pidas vastu vana
rehielamu, mis umbes 200 aasta jooksul on nii
mõndagi üle elanud. Seda arvasid ka kindlustuse spetsialistid, kellega koos käisime kahjustusi üle vaatamas
Edaspidi on mereäärse kalda kaitsmine väga vajalik. Püsiv laugjas kivivall, teed mere
äärde, uus aed, põõsaste istutamine – need
on vaid mõned hädavajalikud tööd, kui mõelda meie muuseumi tulevikule.
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Harjumaal tabas torm kõige kurjemini Viimsi valda
Viimsi vallas sai kahjustada
Viimsi-Rohuneeme jalgratta- ja jalgtee, kust 1,2 km
ulatuses on ära uhutud asfaltkate ja osaliselt hävinenud kaldakindlustus. Kahjustada on saanud ka sadamad ja vabaõhumuuseumi
hooned. Taastamiskuludeks
on hinnatud üle kolme miljoni krooni.

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressil
Nelgi tee 1, Viimsi 74001,
Harju maakond.
Reklaamid palume esitada hiljemalt
kümme päeva enne ilmumist.
Vallaleht ilmub iga kuu viimasel
neljapäeval, v. a juulis.
Detsembrinumber ilmub tavapäraselt enne jõule.
Peatoimetaja Kai Maran,
tel 6066 833.
Toimetuse kolleegium: Enn Sau,
Madis Saretok, Jaan Alver, Leelo
Tiisvelt, Eino Pedanik.
Trükki toimetanud AS Postimees
Trükiarv 5000.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus

Aiast jäi järele vaid hunnik laudu.

Viimsi-Rohuneeme jalgratta- ja jalgteel on 1,2 km ulatuses ära uhutud asfaltkate ja
osaliselt hävinenud kaldakindlustus.
S IGRID R AJANGU

«Sellele tuleb juurde arvata sadamakahjustused Naissaarel, Leppneemes ja Kelnases, lõplik kahjusumma selgub pärast kaide vee-aluseid uuringuid,» sõnas vallavanem Enn Sau.
Rattateed taastades on plaanis ette võtta
põhjalikud kaldakindlustustööd. «Vald ja Rohuneeme tee kui riigimaantee haldaja Põhja Regionaalne Maanteeamet, endine Harju Teedevalitsus, korraldavad kaldakindlustuse rajamise ning jalgratta- ja jalgtee taastamise suveks,
vastavalt koostatavale projektile,» kinnitas valla kommunaalameti juhataja Indrek Mäeküngas.
Kahju kandsid ka Kuusalu, Kernu, Loksa ja

Saku vald. Kuusalu vallas oli maavalitsuse teatel kaks suuremat tormikahjustust – Saunja külas ujutas oja üle truubikoha ja muutis tee läbimatuks, kahju maaparanduse hinnangul 9500
krooni. Andineeme külas viis meri endaga kaasa 60 meetrit mereäärset teed koos teealuse
täitematerjaliga, kahju umbes 50 000 krooni.
Mõlemad teed kuuluvad vallale ja olid kindlustamata.
Kernu vallas on üle ujutatud Vansi külas
asuv aiandusühistu Sinilill. Kahjustatud on 400
m teed, kahju hinnatakse 50 000 kroonile. Üle
ujutatud on 18 maja 25st, kahju ligi 360 000
krooni. Kernu vallavanema Enn Karu sõnul võib
kahjusumma suureneda, sest vesi alaneb visalt, samuti puudub selle ärapumpamise võimalus.
Loksa vallas Leesi külas on rikutud 50 m
ulatuses mereäärne külatee, kahju umbes
15 000 krooni. Pärispea külas uhtus torm mereäärse külatee truubi juurest ära 20 m, hinnanguline kahju 18 000 krooni.
Saku vallas ujutasid Vääna jõgi ja Keila jõgi üle 140 majapidamist. Anija vallas said kahjustada kaks autot, elektriliinid ja tänavavalgustus ning purunes küün.
Maavanema nõuniku Evelin Uibokandi sõnul on maavalitsus ülevaate tormikahjustustest
Harjumaal edastanud ka siseministeeriumile.
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Madis Saretok

Viimsi keskkooli
soovib ehitada
seitse firmat

vallavolikogu
esimees

Viimsi keskkooli uut hoonet soovib
ehitada seitse ehitusfirmat, üldse huvitus konkursist 11 firmat.
Pakkumisümbrike avamisel 12.
jaanuaril selgus, et koolihoonet soovivad ehitada AS FKSM, NCC Ehitus
AS, Rand & Tuulberg, Estconde-E,
AS Merko Ehitus, Ühisliisingu AS ja
Skanska EMV AS.
Viimsi vallavalitsuse ja -volikogu,
Viimsi Halduse ja kooli esindajatest
koosnev komisjon tutvub esitatud
materjalidega ja otsustab seejärel,
milliste ehitusfirmaga läbirääkimisi
alustada. «Pakkumised on mahukad
ja keerulised, nendega tutvumine
võtab aega,» ütles Viimsi vallavanem
Enn Sau.
Viimsi uue koolihoone ehitaja selgub läbirääkimiste käigus.

Algas kolmas
tegevusaasta

V

iimsi vallavolikogu viies koosseis astus aastavahetusega
oma kolmandasse ehk viimasesse tegevusaastasse. Seljataha
on jäänud väga töised ja võiks öelda,
ka üllatavalt tulemusrikkad ajad.
Mainin siinkohal vaid mõnda kordaminekut, mille puhul on põhjust
vastu rinda taguda.
Brüsselist võideldi välja miljonid
vee- ja kanalisatsioonisüsteemide
rajamiseks. Sellest võidavad kõik
viimsilased, aga eeskätt saab uue
hingamise poolsaare idarannik –
Randvere, Tammneeme, Muuga ja
Metsakasti külad. Nüüd jõuab mõte
oma koolist, lasteaiast, aga ka kauaoodatud kõnniteest ja selle valgustusest suure sammu teostumisele lähemale. Vastavad projektid on juba
tegemisel.
Randvere tee äärde kerkib Viimsi
keskkooli uus hoone. Valminud on
projekt, välja antud ehitusluba ja korraldatud konkurss ehituse rahastaja
leidmiseks.
Kavas on väikesadamate ehitus,
alustame Leppneeme ja Prangli
Kelnase sadama rekonstrueerimisega. Ka Leppneeme tee saab sel aastal suure tõenäosusega uue kuue.
Siit võiks jätkata veel pikalt.
Volikogu on kõige selle teostamiseks andnud oma määrava panuse
ning rõõm on tõdeda, et sellist asja
nagu nn lehmakauplemine pole
Viimsi vallavolikogu küll tundma pidanud.
Arutelud volikogu istungitel on olnud konstruktiivsed ja tulemuslikud.
Töö volikogu komisjonides kannab
kõrge aktiivsuse pitserit. Peame igati
tunnustama nende inimeste töössesuhtumist, kes oma vabast tahtest ja
vabast ajast õhtuti vallamaja saalides komisjoni koosolekutel osalevad.

A

asta lõpukuudel sündis Viimsis viimaste aastate suurim
rahvaalgatus – allkirjade kogumine Viimsi metsade kaitseks. Samal ajal moodustati volikogus keskkonnakomisjon.
Uue komisjoni töövaldkond on lai,
aga eeskätt annab see tubli panuse
Viimsi rohealade, miljööväärtuslike
alade ja kaitsealade määratlemiseks.
Aastavahetusele järgnenud tormituultes jäime ilma osast Rohuneeme
tee kõnniteest. Tähelepanuväärne
on aga töötahe, mille tulemusel õnnestus vältida palju hullemat.
Käed rüpes istudes oleksime kaotanud ka Rohuneeme tee enda.
Suured tänud siinkohal kopajuht
Volodjale ning tema meestele, kes
tormi esimesest päevast alates ja ka
lausa öösiti töötades päästsid Rohuneeme tee kõige hullemast. Ikka ja
alati on kõigilt õppida.
Loodan volikogule mullusest
mitte vähem töist aastat. Kõigile
viimsilastele soovin volikogu poolt
kordaminekuid ja õnnerikast uut aastat!

Harju maavanem
lahkus ametist
Harju maavanema kohusetäitja Orm
Valtsoni ametiaeg lõppes 1. jaanuaril. Kuni valitsus ei ole järgmise maavanema määramises kokkuleppele
jõudnud, täidab maavanema kohuseid Harju maavalitsuse senine maaosakonna juhataja Jaan Mark.
«Oli huvitav aeg. Viis aastat ja
kolm kuud tagasi seatud eesmärgid
said realiseeritud. Märksõnad nagu
koostöö, avatus ja avalikkus iseloomustavad tänast Harju maavalitsust
ja maakonda,» sõnas Valtson. «Harju
maakond oli ja on jätkuvalt Eesti kõige kiiremini arenev maakond.»
Orm Valtson oli Harju maavanem
aastatel 1999-2004. Tema viieaastane
teenistustähtaeg maavanemana lõppes 1. oktoobril, seejärel jätkas ta
kolm kuud maavanema kohusetäitjana.
Riigisekretär Heiki Loot kuulutas
juuni lõpus välja konkursi Harju maavanema ametikohale, kuhu kandideerib ka Orm Valtson.

Tänavu valmib riigi ja valla koostöös Randvere maantee kolmas etapp, viimase poolteise aasta jooksul on sama teed rekonstrueeritud 11 km ulatuses.
K AI M ARAN

Valla eelarve panustab
haridusse ja infrastruktuuri
Vallavolikogu võttis
18. jaanuari istungil vastu
valla 2005. aasta eelarve
mahuga 137 miljonit krooni, mis on mullusest ligi
18 miljoni võrra suurem.
Üle kahe kolmandiku ehk 70,8 % eelarvesse laekuvast tulust moodustab füüsilise isiku tulumaks. Seda eeldusel, et valitsuskoalitsioon riigi tasemel peab kinni programmilistest lubadustest selliselt, et läbiviidav tulumaksureform ei vähendada järgneval aastal
omavalitsuse tulubaasi. Aasta algul elas rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas 10 830
elanikku, neist tööealisi 6279.
Vallavanem Enn Sau sõnul on järgmise
aasta eelarves jätkuvalt põhirõhk haridusel
ja infrastruktuuril. Valla eelarvest moodustavad hariduskulud rohkem kui poole, 78,6 miljonit krooni.
Suuremad investeeringud lisaks uue koolimaja ehitusele on tuleval aastal valmivad
uued ruumid valla raamatukogu jaoks Ran-

Teedeehitus 2005
Suuremad tööd:
• Randvere maantee kõnni- ja jalgrattatee (8,5-11 km)
• Leppneeme tee jalgratta- ja kõnnitee
• Leppneeme-Kelvingi autotee ehituse II etapp
• Hundi tee koos kõnniteega
• Sõidutee Viimsi uue kooli juurde
• Miiduranna ja Statoili vaheline jalgratta- ja jalgtee
Projekteerimine:
• Reinu-Rannavälja teelõik
• Nelgi tee jalgtee pikendus
• Nurme tee piirkonna teed

napere pansionaadi II korrusel. Valmib ka
Rannapere II korruse lisatiib, mis võimaldab
uued ruumid päevakeskusele. Samasse majja on ehitamisel ka sotsiaalkorterid. Vald alustab vabaõhumuuseumi hoonete renoveerimist, tagatud saab museaalide restaureerimine, taaspaigaldatakse kiiged.
Teede ehituse valdkonnas on suuremateks töödeks Randvere maantee kolmanda

Uus tänavavalgustus:
• Randvere teel 8,5-11,0 km
• Hundi teel
• Nurme teel
• Lumemarja teel
• Mõisapargis

etapi (8,5-11 km) ehitus, millest vald rahastab kõnni- ja jalgrattatee ning välisvalgustuse rajamise ligi kolme miljoni krooni ulatuses,
samuti Leppneeme tee jalgratta- ja kõnnitee
ning Leppneeme-Kelvingi autotee ehitus.
«Praegu on jõudnud lõpule Randvere maantee teise etapi ehitustööd, uue maanteelõigu
avamine toimub kevadel, kui korda on saanud ka haljastus,» sõnas Sau.

Valmistume
kevadkoristuseks
Uus jäätmeseadus paneb kohalikule
omavalitsusele selles valdkonnas senisest suuremad kohustused. Üks põhilisemaid on üleminek korraldatud
jäätmeveole.
Viimsi vallavolikogu otsusega on
meil asutatud jäätmevaldajate register, valmimas on uus jäätmekava,
jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud
jäätmeveole ülemineku kord.
Kuna aprilliks-maiks ei jõua uus
süsteem veel rakenduda, on vald otsustanud ka sel aastal kevadiste heakorratööde ajaks 15. aprillist kuni 29.
maini paigaldada suuri konteinereid
vastavalt korteri- ja aiandusühistute
ning külavanemate tellimustele.
Kommunaalamet palub konteinerisoovist teada anda kuni 10. märtsini telefonil 60 66 853, Anne Talvari,
või e-postiga: anne.talvari @viimsivv.
ee
Oluline on teatada ka kontaktisiku andmed, kes kohapeal juhendab
konteineri paigaldamist ja jälgib selle täitumist.
Pärast 10. märtsi kommunaalamet
tellimusi vastu ei võta. Konteinerite
paigaldamise ajakava avaldame
märtsikuu Viimsi Teatajas.
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Koostöömeeleta ei sünni tulemusi
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Aare
Etsi sõnul peab maakonna
ühistransport olema tulevikus heade ümberistumisvõimaluste ja ühtse piletisüsteemiga.
Milline on maakonna ühistranspordi tulevikumudel, mille suunas keskus tööd tegema hakkab?
Harju maakonna õnn ja õnnetus on pealinna regiooni staatus. Hea on see, et tähtsaima
tõmbekeskusena on pealinna lähivaldadele tagatud järjepidev elanike juurdekasv, mitte nii väga hea aga see, et valdadel tuleb sellega arvestades rajada metsiku tempoga nii sotsiaalset
(koolid, lasteaiad jm) kui tehnilist infrastruktuuri
(teed, kanalisatsioon jm).
Tallinna linn moodustab kolmandiku Eestist
ja tal on 24 väikest naabrit elanike arvuga 100015 000. Sisuliselt kõik maakonna bussiliinid algavad/lõpevad Tallinnas. Kuivõrd rahvaarv kasvab iga aastaga, vajab ka ühistransport pidevat
täiendamist ja arendamist. Võtame näiteks Viimsi valla: aastas tuleb juurde tuhat inimest, aga
töökohti neile kohapeal ei jagu. Seetõttu käiakse tööl valdavalt Tallinnas. Paegu sõidavad paljud tööle ja tagasi oma autoga, sest ühistransport ei jõua uute elamualade rajamisele järele.
Tähtis on reisijaid juurde võita: kui jagub reisijaid, jagub ka busse.
Maakonna ühistranspordi tulevikumudeliks
on kvaliteetne, heade ümberistumisvõimaluste
ja ühtse piletisüsteemiga ühistransport.
Keskuse loomisele eelnesid mitmed nõupäevad nii Eestis kui ka Helsingis ja Stockholmis. Mida tasub üle võtta Põhjamaade
praktikast, kus ühistranspordi arendamine
on aastakümneid olnud riiklik prioriteet?
Kindlasti tasub eeskujuks võtta koostöömeelt
– ilma selleta asjad ei edene, ei sünni tulemusi.
Õnneks on ka meil pealinna regioonis üsna
koostöötahtelised omavalitsused – kõik 25 (sh
Tallinna linn) otsustasid mullu hakata korraldama ühistransporti ühiselt Harjumaa Ühistranspordikeskuse kaudu.

Kirjad

Me täname,
me täname!
Tiksu kell sa tiki-taki
Ajal on ju rutt.
Ära on tal tarvis viia
Elu muinasjutt.
(Olga Oidekivi)
Ja ongi möödas järjekordsed jõulupühad oma kauni küünlasäraga,
oma suurte ja väikeste rõõmudega.
Nagu meie valla algaastatest
peale, pidas vallavolikogu ja vallavalitsus seekordki meeles Teise Vabadussõja veterane, nende leski ja
Viimsi Pensionäride Ühenduse
(VPÜ) aktiviste. Poisid, lööme kulpi!
Jäägu see ikka nii, sest traditsioonid
teevad tugevaks!
Jõudsime juba tänada Peeter
Kukke, kes korraldas SPA Viimsi
Tervises VPÜ aktivistidele tutvumisvastuvõtu koos priske lõunaga ja
võimaldab ka tulevikus oma majas
tervist taastada.
Sel jõuluajal saabusid meie valla
radadele, täpsemalt Miiduranna sadamasse kaks uut jõuluvana: Aarne
Jõgimaa ja Leopold Garder. Nende
ridade kirjutaja ei olnud asja juures
ega tea öelda, kas Sinul, Aarne, ja
Sinul, Leopold, olid seljas punased
jõuluvanakuued ja peas punased

Ühistranspordikeskuse asutamist koordineeris Harju maavalitsuse majandusosakonna juhataja Aare Ets.

Helsingi regioonis on asi korraldatud niiviisi,
et pealinnas toimib oma süsteem, linna lähiümbruses aga hoolitseb selle eest pealinna regiooni koostööorganisatsioon YTV. Tähtis on see, et
nii liinid kui piletisüsteemid on omavahel seotud.
Meiegi pürime sinnapoole, et Tallinna linn jätkab
linnasisese ühistranspordi korraldamisega ja piiriülese liikluse (näiteks Tallinna ja Viimsi vahel)
koordineerijaks on ÜTK ehk ühistranspordikeskus.
Kuidas võetakse vastu otsuseid ja kes on
valitud juhatusse?

tuttmütsid, aga küllap oli teil värelev küünlaleek teed näitamas ja
jõulutunne südames, kui te oma
missiooni toime panite ja päkapikud teele saatsite. Helises, seekord
mitte aisa-, vaid uksekell, ja mulle,
aga kuuldavasti ka paljudele teistelegi, ulatati priske jõulupakk koos
paljude heade soovidega. Olge te,
Miiduranna sadama jõulumehed
Aarne ja Leopold, meelespidamise
eest tänatud! Olen lugenud ja kogenud, et heategu ei jää saatuse
poolt tasumata ja jagatud rõõm on
kahekordne rõõm!
Veel kord suur tänu kõigile, kes
meiega oma jõulurõõmu jagasid!
Soovime teile kõigile uueks aastaks
edu ettevõtmistes ja mis peaasi –
tugevat tervist!

Kaljo Alaküla, VPÜ juhatuse liige,
EVTÜ Pirita-Viimsi piirkonna aseesimees,
sotsiaalkomisjoni esimees

Üleskutse leidis
toetajaid
Novembrikuu Viimsi Teatajas ilmus
Viimsi Pensionäride Ühenduse
(VPÜ) juhatuse algatusel artikkel,
milles eakatele tehti ettepanek aidata iseennast ja olla kasulikud ka
teistele.
Meile on tulnud mitu pakkumist
anda ära näiteks korralik ja kasutuskõlbulik diivan ja tugitool, seinapeegel, tolmuimeja, külmik

Nagu igal mittetulundusühingul, nii on ka
ühistranspordikeskuse juhtorganiteks üldkoosolek (praegu 26-liikmeline) ja juhatus (8 liiget).
Olulisem on siiski spetsialistidest meeskond, kes
igapäevaselt toimetab.
Keskus alustas viie töötajaga, pannes põhirõhu reisijateveo alase kompetentsi kasvule.
Üks töötaja korraldab arendusprojekte, näiteks
ühtse piletisüsteemi käivitamist, teine spetsialist hakkab organiseerima järelevalvet busside
üle.
Seda kõike teenuse kvaliteedi nimel, et bussid käiksid täpselt, oleksid puhtad jne. Juhatu-

«Saratov». Toodud on purgikaasi ja
sulgur, elektrilülitid, seinakontaktid, mutrivõtmed, ketastelefon,
plastiktoruühenduse muhvid, kolmikud, kahesajaliitrine metallvaat
ja 25-liitrisi (korvis) klaaspudeleid.
Meil on jagada ka ilukirjandust.
Soovijail palume helistada tel
6066 839, 6091 610 ja 6061 902.

VPÜ juhatus

Mureks on
ühistransport ja
liivatamata
kõnniteed
Kuulun nende elanike hulka, kes ei
oma autot ning peavad tööle minekuks-tulekuks kasutama ühistransporti. Ja siit saabki alguse probleemide jada, millest tooksin ära alljärgnevad.
Miks kasutatakse liinil 1A tipptundidel (hommikuti 7.30-8.30 ja
õhtuti 17.30-19) lühikesi autobusse,
teistel kellaaegadel aga sõidavad
pikad bussid? Igapäevase sõitjana
võin kinnitada, et nendel kellaaegadel on bussid puupüsti täis.
Millal ehitatakse, korrastatakse
ja libeduse korral ka liivatatakse
vallas kõnniteed? Jutt käib Viimsi
vallamaja ümbruses ja keskuses
paiknevatest teedest. Lume ja libeduse tulekuga on neil jalakäijana

T OOMAS H UIK

se põhiroll on tegevpersonali toetamine eesmärkide saavutamisel.
Millised on esimesed tööd?
Mingisuguseid rutakaid muudatusi kavas ei
ole. Pole ka mõtet rabistada, sest reisijateveo
korraldamisel on üks märksõnu teenuse stabiilsus, kindlus, et buss tuleb täpselt lubatud ajal.
Reisijate usaldust ühistranspordi suhtes tuleb
tõsta.
Alanud aastal on kavas liinivõrk detailselt läbi uurida, et see vastaks inimeste soovidele.
Pealinna regiooni kiire elamuehitus sunnib ole-

hakkamasaamine tõeline ellujäämise kursus. Kas korrusmajade ja eramute omanikel tõesti ei olegi kohustust oma majaesiseid korrastada
ja liivatada? Samuti on vald ka väga-väga pime.
Miks ei sõida liinitaksobuss enam
Aiandi teele? Sellises koledas pimeduses, olematutel, libedatel kõnniteedel ukerdamise asemel kasutaksid Aiandi tee elanikud kindlasti
meelsasti seda teenust. Aastaid tagasi teenust ka osutati, kasutasin
seda tihedalt ning ei juhtunud nägema, et liinitaksos poleks sõitjaid
olnud.
Väga häiriv on periooditi, ilmselt
olenevalt tuule suunast, Viimsi valda mattev hirmus mädanenud kaalika hais, mis tungib majade koridoridesse ja tubadesse – milles on
probleem?
Need on igapäevased probleemid, millega puutun kokku elades
Viimsi valla keskuses. Ei kujutagi ette, kui kole võib olla elu poolsaare
kaugemates nurkades. Sooviksin
väga, et tulevastest Viimsi Teataja
numbritest leiaksin ka nende probleemide käsitlemist ja ehk positiivseid lahendusigi.

Sirje Getreu Viimsi vallast

Vastab valla kommunaalameti
juhataja Indrek Mäeküngas:
Korralikku peremeest tunneb puhtast ukseesisest ja aiatagusest. Viim-

masolevaid liine pidevalt korrigeerima. Samuti
on kavas välja töötada ühtse piletisüsteemi alused. Ühtne piletisüsteem tähendab põhimõtteliselt seda, et inimene saab kasutada eri firmade ühissõidukeid ühe ja sama piletiga.
Kuivõrd reisijatevedu vajab avaliku teenusena lisaks piletitulule lisaraha dotatsiooni näol, on
põhiküsimus selles, kes ja mil moel selle puudujäägi kinni maksab. See, kas ühtne piletisüsteem hakkab baseeruma Tallinna linnas rakendatud ID-kaardil või millelgi muul, on kevadeks
selge. Igal juhul saab Harjust esimene ühtse piletisüsteemiga maakond Eestis.

si valla heakorraeeskiri kohustab
kinnistuomanikke puhastusalal
(krundiga külgnev või piirnev ala,
mis ulatub kinnistu või ehitise piirist sõiduteeni) teostama heakorratöid, sealhulgas ka lume ning libeduse tõrjet. Eeskirja rikkujat karistatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
Valla kommunaalamet korraldab
alevikes üldkasutatavatel jalgteedel
neis lõikudes, mille korrasolek on
ilmtingimata vajalik, täiendavat libedustõrjet.
Tallinna Autobussikoondis asendas valla taotluse alusel 2004. aasta
lõpus liinil nr 1A hommikusel tippajal ühe tavabussi lõõtsbussiga.
1. jaanuarist 2005 tööd alustanud
Harjumaa Ühistranspordikeskus
hakkab ühe esimese prioriteedina
optimeerima olemasolevaid bussiliine. On alust loota, et arvestades
reisijate suurt arvu, tiheneb liini nr
1A busside sõiduplaan ning bussid
hakkavad käima ka päeval ajavahemikus kella 10-17.
Viimsi alevikus piki Aiandi teed
sõidab OÜ Viimarsi bussiliin nr 255
12 korda päevas, sellest kümme reisi suunduvad Tallinna, kaks korda
Haabneeme.
Aeg-ajalt vallas levivat halba haisu põhjustab Kehra tselluloositehas,
samuti jõuavad tuultega valda Lasnamäe tööstuspiirkonnast ning
Milstrandi naftaterminaalist levivad
kemikaalide haisud.

5

jaanuar 2005

Randvere küla vihmavete meelevallas

Kuulutame välja ka MTÜ
Viimsi Valla Invaühingu
LOGO konkursi. Töid
ootame 20. veebruarini
MTÜ postiaadressil:
MTÜ Viimsi Invaühing,
Randvere tee 13-14,
Haabneeme, Harjumaa
74001.

Madis Kaasik
Randvere külavanem

M

äletatavasti oli 2003. aasta talv külm ja
lumevaene. Seetõttu külmusid magistraalkraavid, ojad ja nendel olevad truubid põhjani kinni. Samal ajal voolas sinisavi peal
lasuval pinnasel vesi edasi kraavidesse ja ojadesse, liikudes mere poole jääkihi peal. Kuna
truubid olid kinni külmunud, ei pääsenud pinnaseveed neist edasi ning jääkiht ojades ja kraavides muutus üha paksemaks.
Veelgi enam – pinnasevesi ja seejärel tekkinud jää murdis ojade ja magistraalkraavide sängidest välja ning hakkas üle ujutama kinnistuid.
Olukord oli mullu veebruari lõpuks selline, et vähemalt 30 kinnistut Kaevuaia, Keiu, Vaheaia ja
Kooliaia teel olid kas täielikult või osaliselt veeja jääväljade alla maetud. Tekkis koguni oht, et
ilmade soojenedes liikuma pääsevad sulaveed
ujutavad üle veelgi suurema territooriumi, tungivad majade keldritesse ja põrandate alla, tekitades sellega suurt majanduslikku kahju.
Õnneks sai seekord suurem kahju vallavalitsuse operatiivse abiga ära hoitud ja nädala
jooksul lõhuti nö viimasel minutil tehnika abil lahti mitukümmend truupi ja puhastati jääst peakraavid. Kevadised sulaveed said vabalt merre
voolata. Eelmine talv oli oma lumevaesuse ja
käreda külma tõttu erakordne ega pruugi niipea
korduda, kuid sellegipoolest peame niisugusteks juhtudeks kavakindlalt ette valmistatud olema.

MTÜ-l on avatud Hansapangas oma arveldusarve 221026358968, kuhu
on oodatud kõigi heade
inimeste annetused.

Invaühing pakub
nõu ja abi
Anu Varik

Nõmmeliiva tee on muutunud jõe voolusängiks.

Sajud uputavad kinnistuid
Kindlasti on paljudel veel meeles ka eelmise aasta juulikuu viimase nädala paduvihmad,
mil paari ööpäeva jooksul sadas väidetavalt maha paari kuu sademete norm. See tekitas aegade suurima üleujutuse. Küla siseteed nagu Keiu,
Kirikaia, Kaevuaia, Vaheaia jt muutusid 4-5 päevaks vooluvete sängideks. Randvere riigimaantee oli kahe päeva kestel u 300 meetri pikkuselt
Kirikaia teest alates Tammneeme küla suunas
riigimetsast tuleva ja mere poole suubuva vee
all. Eriti kriitiline oli olukord Kirikaia tee alguses,
kus oli reaalne oht, et truubi kohalt murrab vesi
Randvere riigimaanteest läbi. Õnneks seekord
seda ei juhtunud.
Masendav olukord tekkis aga kinnistutel, sest
sealt ei voolanud liigvesi nii kiiresti ära kui teedelt. Kümmekond krunti Nõmmeliiva ja Kirikaia
teel, samapalju kinnistuid Kaevuaia ja Keiu teel
olid terve sajujärgse nädala peaaegu täielikult
vee all, kusjuures harvad ei olnud juhud, mil vesi oli hoonete keldrites, põrandate all ja nende
peal. Mõnevõrra vähem said kannatada ranna
luitevallidel paiknevad kinnistud, kuna need on
Randvere külas meeter-poolteist teistest kõrgemal. Võinuks arvata, et selleks korraks on ekstreemsed üleujutused möödas.
Ometi näitas juba möödunud sügis, et ka päris tavalised ja keskmise sademetehulgaga vihmad on hakanud kinnistute omanikele pahandust ja kahju tegema. Seda just uutes elamuehituse piirkondades nagu Toome teel, Hoburaua teel, Uuesauna teel jm. Vihmasadude järel on need kinnistud lausveega kaetud.
Vesi voolab kallaku suunas ja enamasti jõuab
ka kõrvalasuvate hoonete vundamendi alla ja
sealt keldrissegi. Paremal juhul võib vesi koguneda majadevahelistel siseteedel suurtesse porijärvedesse. Lootused, et vihmavesi pinnasevee drenaažitorude kaudu (näit Toome teel) magistraalkraavi voolab, pole end õigustanud.
Olen kogu suve ja sügise kaks korda
päevas jälginud Toome teele ehitatud drenaažitorudest väljavoolanud vee hulka ja võin kinnitada, et see peaaegu ei sõltu sademete hulgast
ja saju kestvusest, sest selle peal lasuvad rasked savimullad vihma- ega lumesulavett läbi ei
lase.
See asjaolu sai selgeks juba ligi 25 aastat

MTÜ Viimsi Valla Invaühing ootab kõiki asjast
huvitatuid koosolekule
Piilupesa lasteaia saali
2. veebruaril kell 17.30.

Uputus Kirikaia teel.

tagasi, kui Randvere külas anti käiku kahepoolse reguleerimisega maaparandusobjektid (maade kuivendus koos altniisutusega). Juba siis ilmnes, et käiku antud maaparandusobjektidel
(praegu Uuesauna tee, Hoburaua tee) laiusid
pärast vihma pikemat aega ulatuslikud veelontsikud.
Praeguseks ajaks on tolleaegsed salakuivendussüsteemid rivist väljas. Küll aga toimib
pinnase- ja vihmavete ärajuhtimisel lahtise kraavituse süsteem. Tõsi küll, kraavid, mis peavad
riigimetsast tuleva vee merre juhtima, on pahatihti võsasse kasvanud, sealt võib leida kasutatud autokumme, tünne, mööblit ja muud rämpsu.
Kõige halva kõrval on sellel ka positiivne mõju. Nimelt hoiavad võssakasvanud kraavid kinni suurveevalle ja jaotavad vooluhulki ühtlasemalt pikema aja peale, vähendades sellega mõnevõrra üleujutuste ohte.

Truubid on vananenud
Pärast suvist üleujutust tegin ka mõningate
truupide ülevaatuse. See, et truubid on ebarahuldavas olukorras – pinnasesse vajunud, osaliselt täis setteid, mõranenud jms - oli selge juba varem.
Üllatav asjaolu selgus aga truupide diameetrite ülemõõtmisel. Nii näiteks olid truupide diameetrid Kirikaia tee magistraalkraavis (merest
maismaa suunas) järgmised: 500, 500, 600, 500,
500 (Randvere tee all) ja 750 mm. Normaalne
olnuks, kui truupide diameetrid oleksid mere suunas suurenenud nagu suureneb vee hulk kraavides mere poole voolates. Kuivõrd juulikuu suurvee ajal ei suutnud isegi truup diameetriga 750

Nii näeb välja talvise jää pealetung koduõuel.

pealetulevat veehulka läbi lasta, siis on arusaadav, et ka allavoolu olevad truubid diameetriga
500 seda ei võimaldanud.
Nagu eelnevast selgus, on nii talviste kui ka
suviste suuremate üleujutuste üks peapõhjusi
truupide ebarahuldav seisukord ja vee läbilaskevõime vähenemine.

Nii talviste kui ka suviste
suuremate üleujutuste
üks peapõhjusi on truupide
ebarahuldav seisukord
ja vee läbilaskevõime
vähenemine.

Esmajärjekorras tuleks vallavalitsusel läbi
viia ojade, kraavide ning nendel olevate truupide ülevaatus ning kindlaks määrata kraavide puhastamise ning truupide uuendamise järjekord
ja ajakava. Seejärel oleks vaja teha ettekirjutused maaomanikele nende valduses olevate kraavide ja truupide puhastamiseks ja vee läbilaskevõime suurendamiseks.
Ühtlasi oleks tarvis kiirendada kohalike teede (koos nende juurde kuuluvate kraavide ja
truupidega) valla omandisse võtmist. Kuna sadevete kanalisatsiooni ehaitamist pole niipea
oodata, on uusehituse piirkondades sadevete
eemaldamiseks tarvis kasutusele võtta lahtised
minikraavid, kruntide pinnasele anda aga vastav kallak.

Talvetorm ei teinud hullu
Teiseks on uutes elamuehituse piirkondades
ka keskmise sademetehulgaga vihmasajud uusasukatele tõeliseks nuhtluseks. Asi on selles, et
rasked transpordivahendid – betoonisegu veokid, kraanad, ekskavaatorid, prügikonteinerite
veokid jt, samuti kaevetööd raskes savipinnases on tihendanud pinnase sedavõrd, et selle
looduslikud ja pikka aega toiminud pinnase- ja
sadevee liikumise veesooned pinnases on sulgunud.

Kuidas olukorda parandada?
Kui lisada siia veel, et paljude majade ümbrus on kas betooni, asfaldi või plaatidega kaetud, siis ei ole katustele ja maapinnale sadanud
vihmaveel muud võimalust kui uputada üle vastrajatud muruplatsid, siseteed ja halvemal juhul
ka keldrid.

Hiljutise tormi ajal 9. jaanuaril saavutas veetase Muuga lahes Muuga sadama veemõõdulati näidu maksimumi – 152 cm üle Kroonlinna nulli – kella 22 ja 23 vahel.
Eelmisel päeval oli lahevesi üle ujutanud ranna-alad kuni 150 m laiuselt Randvere kirikust Niinepuu tee muulini. Seal paiknevad krundid (nt
Kaevuaia teel) olid osaliselt vee all seetõttu, et
kõrgele tõusnud meri ei võtnud enam kraavidest
pealevoolavat vett vastu ja see valgus laiali madalamatele kruntidele.
Teistel ranna-aladel on rannavallid suhteliselt kõrgemad ja seetõttu oli üleujutus seal ka
väiksem. Üldiselt elas Randvere küla jaanuaritormi rahuldavalt üle, kuigi paljude majade keldrid on vett täis ja selle väljapumpamine on lootusetu ettevõtmine, sest külmumata pinnasest
valgub see uuesti tagasi.

Viimsis asutati uus organisatsioon – MTÜ
Viimsi Valla Invaühing, toetamaks valla
puuetega inimesi, eelkõige lapsi. Ootame
ühinguga liituma kõiki peresid, kus on kasvamas kroonilist haigust põdevaid või puudega lapsi.
Meile on palju abi pakkunud Viimsi vallavalitsus ja Viimsi Lions Club, kellele oleme väga tänulikud. Tänu neile ja veel teistele headele inimestele võisime 28. detsembril pidada ka oma laste jõulupidu, mida rahastas põhiliselt valla sotsiaalamet.
Esinemas käisid klounid Piip ja Tuut. Kõik
lapsed said luuletuse eest jõuluvanalt kommipaki. Siinkohal peame kindlasti avaldama
suurt tänu perekond Pollile, kes olid kohale
toonud kelgutäie raamatuid, kust iga laps
kommidele lisaks sobiva lugemispala valida võis. Eriauhinnana andsid klounid välja
kohvikus Maiasmokk valmistatud suure ja
ilusa piparkoogimaja, mille sai endale meie
ühingu kõige lasterikkam perekond.
Pärast vaatemängulist osa võisid kõik
nautida OÜ Aldi Energia koviku valmistatud
maiustusi. Suur tänu ka toiduvalmistajatele
ja piparkoogimaja tegijatele!
Õhtu lõpetas Stiiv-Gregori isa Aleksandr
Skripnikovi korraldatud ilutulestik, mis väiksemad vaatajad lausa keksima pani.

Heategu muudab
meid paremaks
Sirje Kauts
lastekaitsetöötaja

Viimsi vallavalitsuse sotsiaalamet tänab paljusid lahkeid inimesi, kes mitme pere lastele magusate moosidega meelehead valmistasid, kodusid mööbliga varustasid ja kasutatud, kuid töökorras arvutid kinkisid.
Täname Peeter Kukke ja OÜ Viimsi SPA
Tervis kahele perele antud võimaluse eest
osaleda jõulupeol ja viiel lapsel sisustada
koolivaheaega tervisliku ujumisega.
Viimsi keskkooli ja Viimsi muusikakooli
ühisel jõulukontserdil jõulukaartide müügist
saadud tulu (1597 krooni) võimaldab paljudel sotsiaalprogrammis osalenud noortel
tunda rõõmu etendusest Draamateatris.
Palju tänu Reet Laubrele ja kondiitriäri
Violia Team töötajatele aastaringse lastele
pakutud magusa meelehea eest.
Suur aitäh Taaskasutuskeskusele meie
valla kahe suure pere jõuluaegse toetamise eest. SA Heategu projekti «Igale lapsele
oma söögikoht» abil saavad neli meie valla
last iga päev sooja lõuna ühes pealinna toitlustusasutuses.
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Viimsi võitlused – vaidlus segab,
kuid ei takista

Uudised
Vald korraldab
naisettevõtjatele
konverentsi
Märtsi alguses plaanib vallavalitsus
korraldada konverentsi Viimsi ettevõtlikele naistele, et osapooled omavahel tuttavaks saaksid ja üksteise
probleeme paremini mõistaksid.
Konverentsil hotellis Athena osalevad Harjumaa ettevõtluskeskuse,
pankade ja vallavalitsuse esindajad.
«Soovime, et vallas oleks naisettevõtjaid üha rohkem,» sõnas abivallavanem Rein Frolov. «Konverentsil jagame teavet naisettevõtluse tänasest
päevast ja peame aru, kuidas saab
vald omalt aktiivsetele ärinaistele kasulik olla.»

V

iimsi valla keskkoolihoone saaga jätkub
ja õiguslikud vaidlused ei taha kuidagi
lõppeda. Kõigest hoolimata astus vallavalitsus jaanuari keskel taas ühe sammu uue,
moodsa ja ruumika koolihoone suunas, asudes kaaluma hoone ehitamisest huvitatud firmade pakkumisi.
Lühikese aja jooksul kahekordistunud elanike arvuga vald saab lõpuks ometi hakata ellu viima olulist eesmärki – pakkuda oma lastele haridust heades tingimustes ja väljuda vägikaikavedamisest eraettevõttega.
Viimsi praegune keskkoolihoone kuulub ASle Esmar ning on vastavalt tähtajatule kasutusvalduse lepingule antud vallale investeerimiskohustustega tasuta kasutada. Esmari huvides
on lepingust vabaneda ja sundida valda sõlmima nende esitatud tingimustel soodne rendileping. Vallavalitsus on püüdnud ebanormaalsest olukorrast välja tulla ning pidanud Esmariga
korduvalt läbirääkimisi kooli omandamiseks,
olles mingil hetkel nõus loovutama vastutasuks
suuri maa-alasid Viimsi poolsaare magusates
ja Esmari poolt kättenäidatud kohtades.
Ilmselt aga kasvab süües isu ja kokkulepped on jäänud sõlmimata. Seega jäi vallal üle
ehitada uus koolimaja, seda enam, et Esmari
omanduses olev hoone on moraalselt vananenud ning elanikkonna kasvades ka lootusetult
kitsaks jäänud.

Enn Sau,
Viimsi vallavanem

Remonditud koolihoone rendi eest aastas
tahetud summa on aga praegu juba võrreldav
kooli ehitamiseks vajamineva liisingu orienteeruva aastamaksumusega. Peab olema püstiloll, et jätta ehitamata uus koolihoone ning vegeteerida ülikitsaks jäänud koolihoones absurdse rendi eest.
14. jaanuaril laekus Viimsi vallavalitsusse
ASi Esmar kiri, mille kohaselt ei tee Esmar takistusi koolimaja kasutamisel ka pärast aastase tähtaja möödumist. Esmari väitel sisaldub
kirjas hea tahe lõpetada vaidlus. Samas teadis Esmar suurepäraselt, et 14. kuupäeval laekunud «hea tahte avaldust» ei saa juba reglemendi tõttu 18. kuupäeval volikogus arutada
ning enne 8. veebruari istungit pole sellega midagi peale hakata.
Seni on ajakirjandus tugevalt kajastanud
Esmari nägemust vallas asuva koolihoone
problemaatikaga seoses. Kuidas muidu sele-

tada, et valla püüdu ebasoodsast lepingust vabaneda ja ehitada oma valla lastele ilus ja uus
koolimaja näidatakse vaat et rahvavaenuliku
tegevusena, kuigi majanduslikult saab sellest
kahju ainult Esmar.
Näib, et valla arengut dikteerib üks eraettevõte, mitte kohalik omavalitsus. Sõltuvalt läbirääkimiste kulgemisest Esmariga on vallavolikogu ja vallavalitsus võtnud aega jooksul vastu otsuseid, mida teine osapool püüab kahjuks
näidata lihtsalt totrate või lausa korruptiivsetena.
Uue koolihoone arhitektuurikonkursi võitis
arhitektuuribüroo OÜ Agabus, Endjärv &
Truverk Arhitektid. Koolihoone projekt arvestas
valla poolt planeeritava 11 hektarilise maa-alaga. Esmar aga vaidlustas detailplaneeringu ja
see on tänaseni kehtestamata. Teatavasti on
detailplaneeringute vaidlustamine üks tulemuslikumaid õigusliku väljapressimise võimalusi.
Loomulikult kehtib see ka Viimsi kooliehituse
kohta.

V

iimsi vald esitas taotluse 11,06 hektari
suuruse maa munitsipaliseerimiseks
2003. aasta juunis. Valitsus arutas taotlust möödunud aasta mais ja otsustas anda
Viimsi valla munitsipaalomandisse 5,9 hektarit. Otsus on paraku tänaseni allkirjastamata.
Viimsi vald ei saa aga kauem oodata, sest las-

tel pole varsti enam kusagil koolis käia. Seda
mõistab väga hästi ka hoone omanik AS Esmar,
ja aeg tiksub ju tema kasuks.
Nüüd pööras vald taas oma pilgu kahehektarilise Randvere tee ja klindiastangu vahel asuva, munitsipaalomandis oleva maatüki poole.
Paraku ei mahu arhitektuurikonkursi võitnud
keskkoolihoone ideekavand kahele hektarile
kuidagi ära, rääkimata koolile vajalikust staadionist, mänguväljakutest jms.
Samas asus uut asukohta tuliselt toetama
valda nõustav arhitektuurikomisjon. Uus asukoht meeldib ka koolihoone projekti autoritele
ning vallavalitsus hakkas otsima võimalusi maa
juurdesaamiseks. Asukoha eeliseks on ka juba 2001. aastal kehtestatud detailplaneering,
mis näeb ette haridusasutuse rajamist Randvere tee ja klindiastangu vahelisele alale. Detailplaneering kehtib ning ASil Esmar on seda
tagantjärele võimatu vaidlustada.
Volikogu andis tänavu suve hakul vallavalitsusele volitused pidada läbirääkimisi juurdetaotletava maa tänase omanikuga selle omandamiseks või hoonestusõiguse seadmiseks
kehtiva maa maksustamishinna raames. Need
läbirääkimised on erinevalt kauplemisest
Esmariga saavutanud eesmärgi ning vastavad
kokkulepped on tänaseks ka sündinud.
Seega saabki Viimsi reaalselt uut koolimaja ehitama hakata.

Hinnang ohuteguritele meie igapäevases elus (II)
Tervis ja
keskkond
Põnnipesa
Mängutoas peetakse
taliharjapäeva
Reedel, 28 jaanuaril kell 16 korraldab beebide loovustuba Põnnipesa
Mängutoas (Kaluri 5) perepäeva teemal «Kesktalv ehk taliharjapäev».
Rahvakalendri tähtpäevalised
kohtumised on mõeldud tervele perele. «Mängime ja meisterdame,
maalime ja voolime koos laste, vanemate ja vanavanematega,» sõnas juhendaja Christina Lään. «Meile on
abiks vanarahva tarkused, viisid ja
meistrite oskus. Muistsed kombed ja
traditsioonid jõuavad lasteni salmikeste ja praktilise töö kaudu.»
Kohtumised toimuvad eesti ja vene keeles. Järgmine kohtumine sarjast «Rahvakalendri tähtpäevad Viimsis» on kavas reedel, 25. veebruaril
kell 16 ja siis on teemaks küünlapäev.

Registreeritud sünnid
Viimsi vallas

(16.12.2004–17.01.2005)

• Katrin Voorel ja Janno Kümnikul
sündis 29. novembril poeg JAN-ERIK
• Virve ja Argo Roolaht’il sündis 4.
detsembril poeg ROMEK
• Triin Trofimovil ja Marko Meetual
sündis 13. detsembril poeg JONAS
• Svetlana ja Jüri Rannastel sündis
11. detsembril poeg MARKUS
• Jane ja Indrek Pappelil sündis 10.
detsembril tütar HELE-RIIN
• Vivian Saarperel ja Toomas Drellil
sündis 17. detsembril poeg HANNES-RAIMOND
• Tatjana ja Rauno Pohlakul sündis 4.
jaanuaril poeg RALF SEBASTIEN
• Monika ja Arno Jürjensil sündis 21.
detsembril poeg RUBEN

Tervise- ja keskkonnaohte
ei saa alati täielikult vältida, kuid teadlikkus võimaldab neid vähendada. Randvere elanik PhD Tiit Rebane jätkab detsembrikuu lehes alustatud teemal ohuteguritest meie igapäevases elus.

K

a meie igapäevane toit sisaldab mitmeid,
enamasti sünteetilise päritoluga lisandeid ja keemilisi ühendeid. Sööma me
aga peame ja tavaliselt on võimatu toituda ainult nn ökoloogiliselt puhastest toiduainetest.
Säilitusainete peamine negatiivne külg on
võimalus põhjustada ülitundlikkust (allergiat).
Positiivne on samas asjaolu, et tänapäeval tarvitatakse üha vähem riknenud toitu.
Ravimid on oma olemuselt organismi nii või
teisiti mõjustavad ained ja seega teatud mõttes mürgid. Tänapäevased ravimid on õigesti
kasutatuna enamasti ohutud. Ravimitel eristatakse soovitud toimet kõrvaltoimetest. Kergete kõrvaltoimete ilmnemisel ravimi manustamist reeglina ei katkestata, raskemate puhul
antud ravikuur kindlasti lõpetatakse. Ehkki ohtlikke kõrvalnähte tuleb ette äärmiselt harva, ei
saa ükski arst neid ette ennustada.

Vitamiin pole toidulisand
Omaette teema on apteekides retseptivabalt müüdavad arvukad ravimid, mida ka laialt
reklaamitakse. Õigesti annustatuna ei ole need
tervisele ohtlikud, kuid suurtes kogustes täpselt niisama ohtlikud, nagu seda on tugevatoimelised retseptiravimid.
Eraldi rühma moodustavad vitamiinid, mis
on tegelikult ravimid, mitte nn toidulisandid. Normaalse ja mitmekülgse toitumise korral ei vaja meist peaaegu keegi mingeid lisavitamiine.
Teisiti öeldes – mitte ühelgi teadaoleval vitamii-

Mobiiltelefoni autos kasutamisel võimendub oluliselt elektromagnetiline kiirgus.

nil, kui neid manustada ülemääraselt, pole
uuringutega tõestatud tervist parandavat toimet.
Samas on mitmed uuringud tõestanud vitamiinide (eelkõige B-, E- ning D-grupi) suurte
annuste tervistkahjustavat toimet. Loomulikult
on mitmeid haigusi, kus mõne kindla vitamiini
kasutamine on vajalik, kuid see peab olema
arsti kontrolli all.
Üldtuntud on varem palju kasutatud
pentaftaal- ning nitrolahustitel põhinevate värvide ja lakkide mürgisus. Tugev hingamisteid
ärritav toime on ka mitmesugustel nn kaheosalistel lakkidel, samuti epoksüüdvaikudel.
Õnneks on viimastel aastatel enamasti üle
mindud moodsatele vesialuselistele värvidelelakkidele. Need ei ole küll veel täiesti turvalised, kuna nende koostises on palju eri komponente, mis võivad enne kuivamist põhjustada
allergiat. Juba kuivanult on nende värvide ülitundlikkust põhjustav toime minimaalne. Üldiselt ei loeta kaasajal maalritööd enam tervistkahjustavaks ametiks, kuid töötamisel eelkõi-

ge väikestes kinnistes ruumides soovitatakse
siiski kanda kaitsemaske.
Uute majade ehitusel tuleb pidada kõige
ohtlikumaks kivide ja keraamiliste plaatide lõikamisel-lihvimisel tekkivat tolmu. Hoonete eterniitkatuste renoveerimisel on aga tegemist eriti ohtliku asbestitolmuga, mis isegi suhteliselt
lühiaegsel kokkupuutel võib viia kopsutolmustumisele – silikoosile, mis aastate möödumisel
lõpeb sageli kopsuvähiga.
Töötegijad peavad seal kindlasti kandma
vastavaid tolmufiltritega maske ja neid piisavalt tihti vahetama. Samuti lendub kahjulikku
tolmu soojustusvillade, eriti klaaskiu baasil toodetud materjalidega töötamisel. Vähemohtlik
on tsemendi ja kipsplaatide lõikamisel ning
pahtlite lihvimisel tekkiv tolm, kuid siingi on tolmumask vajalik.
Kõige rohkem tuleks end hoida keevitamisel ja bituumeni sulatamisel tekkiva suitsu eest,
mis suurendavad hingamisteede krooniliste haiguste ja kopsuvähi riski.
Mobiiltelefoni kasutamine on plahvatuslikult

suurenenud. Samas on alles viimastel aastatel hakatud uurima mobiilsides kasutatava kõrgsagedusliku elektromagnetvälja kiirguse mõju
inimorganismidele.

Mobiili mõju vaieldav
Esialgsed tulemused on vastukäivad. Ühed
uurimused tunnistavad mobiilid igati turvaliseks,
teised hoiatavad elusorganismi rakkude haiguslike muutuste eest, mis võivad viia kasvajate tekkele. Selliseid uuringuid on tihtipeale
raske läbi viia, teisalt püütakse saadud tulemusi mobiilsidega tegelevate ringkondade poolt
ka varjata või vähemalt ilustada.
Kindel on aga organismi mõjustava kiirgusvälja sõltuvus kolmest põhifaktorist: mobiiliga
kõnelemise aeg, aparaadi mudel ja selle kaugus kõnelejast. Leitud on ka elektromagnetilise kiirguse oluline võimendumine mobiiltelefoni autos kasutamisel. Nii tuleks mobiiltelefone
kasutada lühemateks kõnedeks ja võimalikult
harva. Liiklusvahendites – autos, bussis, rongis – vaid äärmisel vajadusel.
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Uudised

Viimsi noored külastasid
Cordoba linna Hispaanias

Cordobast 20 kilomeetrit eemal asub keskaegne Almoadovari loss.

O LA S ZEWCZYK

Novembri viimasel nädalal
olid Hispaanias Cordoba
linnas Euroopa Liidu noortevahetuse programmi raames koos noored Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Poolast, Belgiast ja
Eestist.

2 X K AARLE K ANNELMÄE

Cordoba linna kõige tähtsam turismitänav. Taustal kuulsa mošee minarett, mis
ehitati ümber katoliiklikuks kirikutorniks.

Eestit ja Viimsi valda esindasid Annika Orgus,
Mart Felding, Kristo Kallas, Kaarle Kannelmäe
ja Tiina Vallaste, rühmajuhi koormat kandis valla haridus- ja noorsooameti juhataja Kadi Bruus.
Võin puhta südamega tunnistada, et saime oma
ülesandega suurepäraselt hakkama – olime
(peaaegu) alati õigel ajal õiges kohas ja sõlmisime palju uusi sõprussidemeid teiste riikide
esindajatega.
Ürituse üks eesmärke oli tabada multikultuur fotofilmile (või digifotokasse). Kasutasime
kaasavõetud aparaate ja ka Cordoba noortemajast laenuks saadud kaameraid. Parimatest
piltidest sai kokku vahva fotonäitus.

Viimsi Huvikeskuses
6.veebruaril
algusega kell 10.00

Taoliste noortevahetuste sügavam tagamõte seisnebki selles, et anda Euroopa noortele
võimalus sõprussidemete loomiseks ja tänu
sellele hoogustada suhtlemist Euroopa Liidu
vanade ja äsjaliitunud riikide vahel. See eesmärk sai täidetud.
Lisaks tihedale päevakavale olid ka kõik õhtud sisustatud. Sedasi, nagu see Hispaanias
kombeks on. Üks väga tore õhtu oli see, kui
me kõik koos valmistasime nn rahvusvahelise
õhtusöögi. Iga riigi esindus oli selleks puhuks
oma kodumaalt kaasa toonud neid sööke-jooke, mis on iseloomulikud just nende maale. Pärast põnevate toitude maitsmist jätkus õhtu rahvatantsude tantsimisega.
Huvitava, kuigi ehk kurnava nädala järel
jõudsime väsinute, kuid õnnelikena tagasi koju, akud päikeseenergiat täis laetud, mailbox
uute tuttavate kirjadest punnitamas. Kahtlemata on sellised noortevahetused väga vajalikud
ja loodame, et Eesti noortel on võimalus neist
veelgi osa saada.

● Osaleb üle 30-ne
tantsutrupi
Harjumaalt
● Võimalus nautida
show-, break- ja
vabatantsu
● Selguvad parimad
võistlustööd, mis
esindavad Harjumaad vabariiklikul
tantsufestivalil
„KOOLITANTS
2005“
Tantsupäev on
huvilistele tasuta!

Harjumaa Kultuuripärl 2004 preemia
pälvis Aime Bahovski Kose vallast pikaajalise ja tulemusliku kultuuritöö
eest maakonnas.
Valla kultuurielu tulihingelise
edendajana on Aime Bahovski pikka
aega kureerinud Kose valla isetegevusringide tööd ja ülevallalisi üritusi.
Ta on Oru laste külateatri algataja ja
produtsent ning pannud aluse paljudele ülevallalistele kultuuriüritustele,
mis on elujõus tänaseni: ajalookonverents, teatripäevad, laste lauluvõistlus, etlejate konkurss, kirjandusõhtud, laste laulupeod, väike jõulumaja.
Tuhala kultuurimaja kunstilise juhina algatas Bahovski huviklubide liikumise. Kose laste laulu- ja tantsupeod on tema juhatusel üle kasvanud maakondlikeks laste laulu- ja
tantsupidudeks, kus esinevad kõik
ümbruskonna kultuurikollektiivid
lasteaia vanemast rühmast kuni
memmedeni välja.
Aime Bahovski algatatud projekt
Väike Jõulumaja tähistas tänavu juba
oma 10. aastapäeva. See on heategevuslik üritus lastele, kus on esinemas
käinud Mati Unt, Ingrid Rüütel, Veljo
Tormis, Leelo Tungal, Marko Pomerants, Andrus Vaarik jt. Samuti on ta
olnud Tallinna linnahallis toimunud
Prillitoosi kontsertide produtsent,
kus esines kokku üle 400 pensionäri.
Tema teeneks tuleb lugeda Kose valla heade suhete loomise tollase
Noorsooteatri, praeguse Linnateatriga.
Harjumaa Kultuuripärli tiitliga
kaasneb spetsiaalne teenetemärk,
maavanema tänukiri ja 20 000 krooni suurune preemia. Preemia anti üle
Harju maavanema pidulikul aastalõpu vastuvõtul 30. detsembril Rahvusooperi Estonia Valges saalis.
Harjumaa Kultuuripärli preemia
asutasid Harju maavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit ja Eesti Kultuurkapital 2003. aastal.

Maavanem andis üle
teenetemärgid

Viimsi noortegrupi nimel

Tiina Vallaste

Maakonna
kultuuripreemia sai
Aime Bahovski

Minarett ja apelsinipuu.

Maakonna teenetemärgi said
Are Kaurit Raasiku vallast ja
Harry Illak
Sauelt.
Are Kauritit
tuntakse tubli
motosportlasena juba aastast
1988. Ta on tulnud mitmeAre Kaurit
kordseks Eesti
meistriks külgvankrite motokrossis. 2004.
aastal saavutas
Kaurit sel alal
maailmameistrivõistlustel kolmanda koha.
1993. aastast on
ta saavutanud
maailmameistrivõistluste sarjas
Harry Illak
märkimisväärseid tulemusi
ning lõpetanud 182 sõitu punktikohal.
Harry Illakut autasustas maavanem Harjumaa noorte puhkpilliorkestri loomise ja arendamise eest.
2003. aastal saavutas orkester Helmut Orussaare nimelisel konkursil
esikoha ja Grand Prix, mullu andis
Eesti Kooriühing kollektiivile 2003.
aasta parima orkestri tiitli. Muusikud
on tuntud Eestist väljaspoolgi.
Teenetemärki maakonnale osutatud eriliste teenete eest annab maavanem alates 1996. aastast, seni on
selle autasu saanud 17 inimest.
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
14. detsember 2004 nr 56
Viimsi valla kohalike teede nimekiri
Võttes aluseks Teeseaduse § 4 lg 4, pt 4 § 16 lg 4, § 15 lg 3, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 10.06.2003.a. määrusega nr 24 kinnitatud Viimsi valla põhimääruse ja Viimsi Vallavolikogu 12.02.2002.a. määrusega nr 6 kinnitatud Viimsi valla teeregistri asutamise ja teeregistri põhimääruse, annab Viimsi Vallavalitsus määruse:
1. Kinnitada juurdelisatud Viimsi valla omandis olevate ja perspektiivsete kohalike teede nimekiri (lisa 1).
2. Juurdelisatud nimekiri on aluseks valla teehoiukava koostamisel.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem
Eda Ilves, Vallasekretär
Lisa 1 on tutvumiseks Viimsi Vallavallavalitsuse Kantseleis ja
valla kodulehel www.viimsivald.ee
17. detsember 2004 nr 57
Tee nimetuse ja aadresside määramine Tammneeme
külas ning Viimsi Vallavalitsuse 16.04.2002.a. määruse nr
34 ja 19.11.2002.a. määruse nr 83 muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime
määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva
määruse:
1. Määrata Tammneeme külas asuvale teele, mis algab Randvere teelt suunaga mere poole ja kulgeb mööda mere kallast kuni Neemeotsa maaüksuseni, nimetuseks Tammneeme tee vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Määrata Tammneeme tee ääres asuvatele maaüksustele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1 Tammneeme tee 1
maaüksusele Tammneeme tee 1
2.2 Tammneeme tee 3
Urmas Valge majavaldus
2.3 Tammneeme tee 5
maaüksusele Tammneeme tee 5
2.4 Tammneeme tee 7
maaüksusele Tammneeme tee 7
2.5 Tammneeme tee 9
maaüksusele Tammneeme tee 9
2.6 Tammneeme tee 11
maaüksusele Tammneeme tee 11
2.7 Tammneeme tee 13 maaüksusele Tammneeme tee 13
2.8 Tammneeme tee 15
maaüksusele Tammneeme tee 15
2.9 Tammneeme tee 15a maaüksusele Tammneeme tee 15a
2.10 Tammneeme tee 17 maaüksusele Männi
2.11 Tammneeme tee 17a maaüksusele Männi-VII
2.12 Tammneeme tee 19
maaüksusele Silla I
2.13 Tammneeme tee 21 maaüksusele Tiigi-II
2.14 Tammneeme tee 21a maaüksusele Tamme
2.15 Tammneeme tee 23
maaüksusele Tiigi-I
2.16 Tammneeme tee 23a maaüksusele Tiigi
2.17 Tammneeme tee 25
maaüksusele Tammneeme tee 25
2.18 Tammneeme tee 26
maaüksusele Teearu-VII
2.19 Tammneeme tee 27 maaüksusele Tammneeme tee 27
2.20 Tammneeme tee 27a maaüksusele Tammneeme tee 27a
2.21 Tammneeme tee 28 maaüksusele Tammneeme tee 28
2.22 Tammneeme tee 29
maaüksusele Kotka
2.23 Tammneeme tee 31
maaüksusele Männiku
2.24 Tammneeme tee 33 maaüksusele Meieri
2.25 Tammneeme tee 35
maaüksusele Laasi
2.26 Tammneeme tee 37 maaüksusele Tammneeme tee 37
2.27 Tammneeme tee 38
maaüksusele Põldmäe III
2.28 Tammneeme tee 39
Redjart Väljaots majavaldus
2.29 Tammneeme tee 41 Alar Väljaots majavaldus
2.30 Tammneeme tee 43
maaüksusele Pearna-II
2.31 Tammneeme tee 44 maaüksusele Pällu VI
2.32 Tammneeme tee 46
maaüksusele Pällu VII
2.33 Tammneeme tee 48
maaüksusele Praksi
2.34 Tammneeme tee 53 maaüksusele Vahtra
2.35 Tammneeme tee 54
maaüksusele Lutika II
2.36 Tammneeme tee 55 maaüksusele Pihlaka
2.37 Tammneeme tee 56
maaüksusele Lutika IX
2.38 Tammneeme tee 58
maaüksusele Uus-Lutika
2.39 Tammneeme tee 64 maaüksusele Neemeotsa III
2.40 Tammneeme tee 68
maaüksusele Neemeotsa
3. Tühistada Viimsi Vallavalitsuse 16.04.2002.a. määruse nr 34
punkti 1 read
«Tammneeme tee 25 elamukrunt nr. 1
Tammneeme tee 27 elamukrunt nr. 7»
ning 19.11.2002.a. määruse nr 83 punkti 1.2 rida
«mü Vahtra - Teigari tee 14»
4. Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 01.05.2005.
aastaks.
5. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.05.2005.
aastaks.
6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem
Eda Ilves, Vallasekretär
24.detsember 2004 nr 58
Aadressi määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks kohanimeseaduse ning Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime
määramise korra», annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva
määruse
1. Määrata Viimsi alevikus Nelgi tee ääres olevale maaüksusele nimetusega Lepiku I aadressiks Nelgi tee 39 vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Maa omanikul tähistada aadress vastava tähisega 01. maiks
2005.a.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi
Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem
Eda Ilves, Vallasekretär
07. jaanuar 2005 nr 1
Aadresside määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Vambola Kahro poolt 10.12.2004.a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Rohuneeme külas Sääre tee ääres asuva elamu aadressiks SÄÄRE TEE 22 vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Elamu omanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.05.2005
aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem
Kristo Kallas,
Jurist vallasekretäri ülesannetes

jaanuar 2005

07. jaanuar 2005 nr 2
Viimsi Vallavalitsuse 24.09.1996.a. korralduse nr 405
muutmine
Võttes aluseks Kohanimesaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt
09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Indrek Koldre poolt 29.11.2004.a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 24.09.1996.a. korralduses nr
405 «Teede nimede ja aadresside määramine
aiandusühistu Ranna maa-alal» rida « Rannakalda tee 26
krunt 33 « ja sõnastada see uues redaktsioonis
alljärgnevalt:
«Rohuneeme tee 48E krunt 33»
2. Maomanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.05.2005
aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem
Kristo Kallas,
Jurist vallasekretäri ülesannetes

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 18.01.2005
ISTUNGI OTSUSED
nr 1

Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasu määramine
nr 2 Koostöölepingu sõlmimine ASiga Milstrand
nr 3 Viimsi valla 2004. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2005. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine
nr 4 Lepingu sõlmimine OÜga Viimsi Haldus Viimsi
keskkooli uue hoone kasutamise suhtes
nr 5 Detailplaneeringu algatamine: Leppneeme külas,
maaüksusel Niidi II
nr 6 Detailplaneeringu algatamine: Viimsi alevikus, Tulbiaia tee 4
nr 7 Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas, maaüksusel Kuuse
nr 8 Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja külas, maaüksus Kuuse III
nr 9 Detailplaneeringu kehtestamine: Laiaküla külas,
maaüksus Loigu I
nr 10 Viimsi vallavolikogu 11.02.2003 otsuse nr. 21 «Detailplaneeringu algatamine: Viimsi alevikus, Vehema
tee, Nelgi tee, Katlamaja tee ja Tulbiaia elamukvartali vaheline ala» muutmine
nr 11 Viimsi vallavolikogu 14.12.2004 otsuse nr. 118
«Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnistule» p. 1.1 muutmine

18.01.2005 ISTUNGI OTSUSED
18. jaanuar 2005 nr 1
Vallavanema ja vallavalitsuse liikmete töötasu määramine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 19 ja
Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 19 alusel, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Määrata vallavanem Enn Sau töötasu määraks 24 000 (kakskümmend neli tuhat) krooni kuus.
2. Määrata abivallavanemate Jaan Alveri, Rein Frolovi ja Haldo
Oravase töötasu määraks 18 000 (kaheksateist tuhat) krooni kuus.
3. Määrata maa-ameti juhataja Raivo Tomingase töötasu määraks 13 400 (kolmteist tuhat nelisada) krooni kuus.
4. Maksta punktides 1, 2 ja 3 nimetatud isikutele lisatasu 2000
(kaks tuhat) krooni kuus vallavalitsuse liikme kohustuste
täitmise eest.
5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
6. Vallavalitsusel rakendada otsust alates 1. jaanuarist 2005. a.
7. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 3
Viimsi valla 2004. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja valla 2005. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 1, valla ja linnaeelarve seaduse §-id 22 ja 19 ning Viimsi vallavalitsuse ettepaneku, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Jätta sulgemata 2004 eelarveaasta lõpul alljärgnevad kasutamata assigneeringud:
1.1. osa 10 701 Toimetulekutoetus
art. 4134 toimetulekutoetus
81 466.- krooni
1.2. osa 09 2202 Viimsi uus koolimaja
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine
5 297 367.- krooni
1.3. osa 04 5101 Teede ehitus-rekonstr.- ja projekteerimine
art. 1551 hoonete ja rajatiste soetamine
1 079 640.- krooni
2. Vallavalitsusel kasutada punktis 1 nimetatud assigneeringuid sihtotstarbeliselt 2005. aastal, lülitades need täiendavalt valla 2005. aasta eelarvesse.
3. Sulgeda ülejäänud eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud
kulude assigneeringud seisuga 31. detsember 2004.a.
4. Kinnitada Viimsi valla 2004.a. eelarve vabajääk summas 33
101 649.26 krooni, sh kassatagavara 1500 krooni. Vaba jääk
suunatakse 2005. a eelarve kulude katteks.
5. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
6. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 5
Detailplaneeringu algatamine: Leppneeme külas, maaüksusel Niidi II
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni
ja Viimsi vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Leppneeme külas,
maaüksusel Niidi II üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe osaliseks muutmiseks maatulundusmaast väikeelamumaaks, eesmärgiga ehitada üks üksikelamu, vastavalt
käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Detailplaneeringuga pidada vajalikuks kinnistut läbiva ava-

liku kasutusega jalgtee väljaehitamine omaniku finantseerimisel ning kinnistul paikneva kraavi ja kõrghaljastuse säilitamine.
3. Detailplaneering esitada Viimsi vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumi detailplaneeringu algatamise osas kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 6
Detailplaneeringu algatamine: Viimsi alevikus, Tulbiaia
tee 4
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni
ja Viimsi vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Viimsi alevikus,
Tulbiaia tee 4 üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast väikeelamumaaks, vastavalt
käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Detailplaneeringuga pidada vajalikuks Tulbiaia tee äärde
kõnnitee väljaehitamine omaniku finantseerimisel ning selle tasuta üleandmine kohalikule omavalitsusele.
3. Detailplaneering esitada Viimsi Vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumi
detailplaneeringu algatamise osas kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 7
Detailplaneeringu algatamine: Lubja külas, maaüksusel
Kuuse
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
2, § 8 lg 6 alusel ja arvestades maa- ja planeerimiskomisjoni
ja Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja külas, maaüksusel Kuuse, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast väikeelamumaaks ja
sotsiaalmaaks, eesmärgiga kavandada perspektiivne 2 x 110
õhuliini koridor, kohalik maantee ja lasteaed, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Detailplaneeringuga pidada vajalikuks kinnistu põhjapiiril
olevale sihile kohaliku maantee väljaehitamine omaniku finantseerimisel.
3. Detailplaneering esitada Viimsi vallavalitsuse planeerimisametile hiljemalt 1 (ühe) aasta jooksul alates detailplaneeringu lähteülesande koostamise kuupäevast. Tähtajaks mitteesitamisel lugeda käesoleva otsuse säte nimetatud territooriumi detailplaneeringu algatamise osas kehtetuks.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 8
Detailplaneeringu kehtestamine: Lubja külas, maaüksus
Kuuse III
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud
abivallavanem - peaarhitekt Haldo Oravase informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallavolikogu 11.11.2003 otsusega nr 111
algatatud Lubja külas asuva maaüksuse Kuuse III detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 9
Detailplaneeringu kehtestamine: Laiaküla külas, maaüksus Loigu I
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p
6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud
abivallavanem - peaarhitekt Haldo Oravase informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi vallavolikogu 12.02.2002 otsusega nr 27
algatatud ja 11.02.2003 otsusega nr 32 pikendatud Laiaküla külas asuva maaüksuse Loigu I detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 10
Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003 otsuse nr 21 «Detailplaneeringu algatamine: Viimsi alevikus, Vehema tee, Nelgi
tee, Katlamaja tee ja Tulbiaia elamukvartali vaheline
ala» muutmine;
Planeerimisseaduse § 10 lg 5, Viimsi vallavolikogu 10.06.2003
määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitusmääruse § 8 lg
11 alusel ja Viimsi vallavalitsuse ettepanekul, Viimsi vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi vallavolikogu 11. veebruari 2003. a otsuse nr.
21 punkti 1 ja sõnastada see ümber alljärgnevalt:

«Algatada detailplaneering Viimsi vallas Viimsi alevikus,
Vehema tee, Nelgi tee, Katlamaja tee ja Tulbiaia elamukvartali vahelisel maa-alal, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarvete muutmiseks äri-, korterelamu- ja väikeelamumaaks
ning haljas- ja sotsiaalmaaks, vastavalt käesolevale otsusele
lisatud skeemile».
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 11
Viimsi vallavolikogu 14.12.2004 otsuse nr 118 «Isikliku
kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnistule» p 1.1 muutmine
Asjaõigusseaduse
§ 225,
2
4 asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 15 lg 2 ja § 15 lg 3 ja Viimsi valla põhimääruse § 85
lg 1 p 2 alusel, arvestades Elion Ettevõtted ASi avaldust ning
arvestades, et Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 otsuse nr 118
p. 1.1 oli koormatava ala pindala ekslikult märgitud, Viimsi
vallavolikogu otsustab:
1. Muuta Viimsi vallavolikogu 14.12.2004. a otsuse nr 118
«Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis olevale kinnistule» punkti 1.1 alljärgnevalt:
«p. 1.1. Asukohaga Viimsi vald, Lubja küla, nimetusega Nurme põik, Nugise tee kinnistusregistriosa nr. 63796, katastritunnusega 89001:010:1491, koormatava ala pindala 151
m²;».
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud
korras või esitada kaebuse Tallinna halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

18.01.2005 ISTUNGI MÄÄRUSED
18. jaanuar 2005 nr 1
Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgatingimuste kinnitamine
Tulenevalt avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkidest 19, 21 ja 36
ning § 22 lg 3, Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 ja Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50 «Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine», Viimsi vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Kinnitada vallavolikogu kantselei struktuur, teenistujate
koosseis alljärgnevalt:
vallavolikogu esimees – vallavolikogu kantselei juhataja
- kohaliku omavalitsuse juht
vallavolikogu sekretär – nooremametnik
2. Võttes aluseks Viimsi vallavolikogu 13.01.2004 otsusega
nr 2 kehtestatud vallavolikogu esimehe palgamäära 18 500
krooni kuus, kehtestada vallavolikogu teenistujate palgamäärad alljärgnevalt:
2.1. kohaliku omavalitsuse juht – koefitsient 1,0
2.2. nooremametnik – koefitsient 0,2 – 0,4
3. Vallavolikogu esimehel – vallavolikogu kantselei juhatajal
rakendada käesoleva otsuse p. 2 kinnitatud palgamäära arvestades avaliku teenistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39, §
40, § 43, § 46, § 54 ja § 64 ja § 79 sätestatut, sealhulgas vallavanema suhtes.
4. Vallavolikogu aseesimehel rakendada avaliku teenistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39, § 40, § 43, § 46, § 54, § 64 ja § 79
sätestatut ja teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi vallavolikogu esimees - vallavolikogu kantselei juhataja suhtes.
5. Kinnitada vallavalitsuse struktuur (lisa 1), teenistujate koosseis ja palgamäärad alljärgnevalt:
vallavanem – kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem – kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem – kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - peaarhitekt – kohaliku omavalitsuse
juht
õigusnõunik - nõunik
pressinõunik – nõunik
ajaleht Viimsi Teataja peatoimetaja – vanemametnik
MAA-AMET
maa-ameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
maakorraldaja – vanemametnik
maakorraldaja – vanemametnik
erastamisspetsialist – nooremametnik
metsatehnik 0,5 ametikohta – nooremametnik
KESKKONNAAMET
keskkonnaameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
keskkonnakaitseinspektor – vanemametnik
PLANEERIMISAMET
planeerimisameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
planeeringuspetsialist – vanemametnik
EHITUSAMET
ehitusameti juhataja – ehitusjärelevalve peainspektor –
kohaliku omavalitsuse juht
ehitusjärelevalve inspektor – vanemametnik
arhitekt – vanemametnik
ehitusjärelevalve insener – vanemametnik
insener – vanemametnik
referent – nooremametnik
KOMMUNAALAMET
kommunaalameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
teedeinsener – vanemametnik
insener – vanemametnik
heakorraspetsialist – nooremametnik
bussijuht – abiteenistuja
koristaja – abiteenistuja
koristaja 0,5 ametikohta – abiteenistuja
SOTSIAALAMET
sotsiaalameti juhataja – kohaliku omavalitsuse juht
sotsiaalinspektor – vanemametnik
lastekaitseinspektor – nooremametnik
vallaarst 0,5 ametikohta – vanemametnik
HARIDUS- JA NOORSOOAMET
haridus- ja noosooameti juhataja – kohaliku omavalitsuse
juht
referent – nooremametnik
spordimetoodik – vanemametnik
KANTSELEI
vallasekretär – kohaliku omavalitsuse juht
juhtiv referent – registripidaja – vanemametnik
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jurist – vanemametnik
referent – nooremametnik
sekretär – nooremametnik
infosekretär – nooremametnik
tehnik – arhivaar – nooremametnik
RAAMATUPIDAMISAMET
raamatupidamisameti juhataja – pearaamatupidaja – kohaliku omavalitsuse juht
ökonomist – sisekontrolör – vanemametnik
vanemraamatupidaja – vanemametnik
raamatupidaja – vanemametnik
kassapidaja - raamatupidaja – vanemametnik
raamatupidaja – nooremametnik
6. Võttes aluseks Viimsi vallavolikogu 18.01.2005 otsusega
nr 1 kehtestatud vallavanema palgamäära 24 000 krooni
kuus, kehtestada teenistujate palgamäärad alljärgnevalt:
6.1. Kohaliku omavalitsuse juhid – koefitsient 0,35-1,0
6.2. Nõunik – koefitsient 0,4-0,8
6.3. Vanemametnikud – koefitsient 0,25-0,8
6.4. Nooremametnikud – koefitsient 0,2-0,45
6.5. Abiteenistujad – koefitsient 0,1-0,4
7. Vallavalitsusel rakendada käesoleva määruse p 6 kinnitatud
palgamäärad ja rakendada avaliku teenistuse seaduse § 37
lõikes 2, § 39, § 40, § 43, § 46, § 54, § 64 ja § 79 sätestatut,
vastavalt valla eelarves kehtestatud kuludele.
8. Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus käesoleva määrusega kinnitatud teenistujate üldarvu ja Vallavolikogu 18.01.2005. a
määrusega nr 3 vastuvõetud valla 2005. a eelarves ettenähtud vallavalitsuse palgafondi piires.
9. Kehtetuks tunnistada 13.01.2004 määrus nr 1, 17.08.2004
määrus nr 15, 09.11.2004 määrus nr 24 ja 14.12.2004 määrus nr 30.
10. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist
Viimsi vallavolikogu kantseleis.
11. Vallavalitsusel rakendada määrust alates 1. jaanuarist 2005.
a.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 2
Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64-70 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 31 p 6 alusel.
Viimsi vallavolikogu 17. augusti 2004 määruse nr 14 «Põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilaste sõidusoodustuste tasumise kord» muutmine
1. Viimsi vallavolikogu 17. augusti 2004 määruses nr 14 «Põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilaste sõidusoodustuste tasumise kord» tehakse järgmised muudatused:
1.1. punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Vedaja esitab vallavalitsusele kooskõlastamiseks ühe kuu vallasisese ning Viimsi valla ja Tallinna linna vahelise sõidu kulude kalkulatsioonid õpilase kohta igal aastal 1. augustiks.
Juhul, kui veokulusid mõjutavad faktorid (kütus, bussijuhtide
palk, vms) muutuvad aasta jooksul enam kui 10%, on vedajal
õigus esitada või vallavalitsusel õigus nõuda uut täiendavat
kalkulatsiooni kompensatsiooni muutmiseks».
1.2. punkti 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«Viimsi vallavalitsus kompenseerib vedaja kuludest õpilase
veoks kuni 80%. Vedaja kooskõlastab sõidukaardi hinna õpilasele Viimsi vallavalitsusega».
2. Käesolev määrus avaldatakse Viimsi valla elektroonilisel
koduleheküljel ja ajalehes Viimsi Teataja.
3. Käesolev määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 3
Viimsi valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 1, valla- ja linnaeelarve seaduse § 12 lg 1, Viimsi valla
põhimääruse § 18 lg 1 p 1, arvestades Viimsi vallavolikogu
13. mai 2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 09. november
2004 määrusega nr 19 muudetud Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra § 7 lg 1 ja Viimsi vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Võtta vastu Viimsi valla 2005. aasta eelarve vastavalt lisale.
2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
elektroonilisel koduleheküljel.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
4. Määrust rakendada 1. jaanuarist 2005.
Madis Saretok, Volikogu esimees
18. jaanuar 2005 nr 4
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1, jäätmeseaduse § 69 lg 3 ja andmekogude seaduse § 44 alusel.

Jäätmevaldajate registri asutamine ja
registri pidamise kord
§ 1. Registri asutamine ja registri ametlik nimi
Määrusega asutatakse Viimsi valla jäätmevaldajate register ja
kehtestatakse registri pidamise kord.
§ 2. Registri eesmärk, nimi ja registri pidamise põhimõtted
(1) Viimsi valla jäätmevaldajate register (edaspidi register) on
kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutamisele võtmise eesmärgiks on:
1) andmete kogumine nende Viimsi valla haldusterritooriumil
elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1
alusel;
2) andmete kogumine registri pidamise korra (edaspidi kord) §
2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
3) andmete kogumine korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud
veopiirkonnas/piirkondades eri- või ainuõigust omavate jäätmevedajate kohta;
4) andmete kogumine nende Viimsi valla haldusterritooriumil
elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Viimsi vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga.
5) andmete kogumine korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud nende jäätmevaldajate kohta, kes on eelmise kalendriaasta jooksul olnud viivituses eri- või ainuõigust omavale korraldatud jäätmeveo jäätmevedajale teenustasu maksmisega rohkem kui 30 (kolmkümmend) kalendripäeva;
(2) Registri ametlik nimi on Viimsi Jäätmevaldajate Register

– lühendatult VJVR.
(3) Registri pidamise põhimõtted
1) Registrit peetakse vastavalt andmekogude seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teabe seaduse, muude riigi ja Viimsi valla õigusaktide ning registri pidamise korra
sätetele.
2) Register on oma tegevuses seotav teiste Viimsi valla andmekogudega.
3) Registrisse kantakse andmed jäätmevaldajate ja jäätmevedaja kohta.
§ 3. Registri omanik ja organisatsioon
(1) Omanik ja asutaja
1) Registri omanik on Viimsi vald.
2) Registri asutaja on Viimsi Vallavolikogu.
(2) Vastutav töötleja
1) Registri vastutava töötleja õiguste teostaja (edaspidi vastutav töötleja) on Viimsi vallavalitsuse kommunaalamet.
2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
1. vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
2. korraldab registri pidamist reguleerivate Viimsi valla õigusaktide eelnõude ning registri pidamiseks vajalike kordade jm dokumentatsiooni koostamist ja kehtestamist;
3. korraldab ja juhib registri arendustööde ja kasutuselevõtu teostamist ning registri infrastruktuuri (riist- ja tarkvara) hankimist või rentimist;
4. korraldab ja juhib registri pidamist ning kasutajate haldamist;
5. volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
6. tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
7. lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
8. teostab registri pidamise üle järelevalvet;
9. teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.
(3) Volitatud töötleja
1) Registri volitatud töötleja on jäätmevedaja konkreetses jäätmeveopiirkonnas. Registri mitteliitunute sektoris on volitatud töötleja Viimsi vallavalitsuse keskkonnamet.
2) Volitatud töötleja registri pidamisel:
1. osaleb registri arendustöödel ja kasutuselevõtul;
2. täidab vastutava töötleja korraldusi registri pidamisel;
3. volitab ametnikud ja määrab nende ülesanded volitatud
töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
4. töötleb andmeid;
5. vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
6. teavitab koheselt vastutavat töötlejat ebaõigetest andmetest, mille parandamine pole tema pädevuses, registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärastest kasutamise juhtudest;
7. teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning korrast tulenevaid ülesandeid.
3) Volitatud töötleja ülesandeid võib täita vallavalitsuse mõne
teise ameti ametnik vastava volituse alusel.
4) Käesoleva korra § 3 lg 3 punktis 3 nimetatud volituse väljastab vastutav töötleja.
§ 4. Registri ülesehitus ja andmed
(1) Registri ülesehitus
1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.
2) Register on internetipõhine.
3) Registrisse kantud andmed jagunevad oma aktuaalsuselt
kahte ossa:
1. Aktuaalsed andmed – jäätmevaldajate kehtivad andmed;
2. Mitteaktuaalsed andmed – jäätmevaldajate andmete muudatused ning algses ulatuses kehtivuse kaotanud jäätmevaldajate andmed.
3. Aktuaalsete ja mitteaktuaalsete andmete andmekoosseis
on samasugune.
(2) Jäätmeveo piirkonna andmed
1) Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud veopiirkonna kohta kantakse registrisse:
1. elanike arv;
2. korrusmajade arv;
3. eramajade arv;
4. MTÜ-de ja sihtasutuste arv;
5. äriühingute arv;
6. tööstusettevõtete arv;
(3) Jäätmevedaja andmed
1) Korraldatud olmejäätmeveoga hõlmatud veopiirkon(nas)dades
eri- või ainuõigust omava jäätmevedaja kohta kantakse registrisse:
1. aadress;
2. registrikood;
3. kontakttelefon;
4. veopiirkonda teenindava jäätmeveoki numbrimärk;
5. andmed nende jäätmevedajate kohta, kellelt on eri- või
ainuõigus ennetähtaegselt ära võetud ning eri- või ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise põhjus.
(4) Jäätmevaldaja andmed
1) Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. nimi;
2. aadress;
3. kontakttelefon;
4. isikukood või registrikood;
2) Viimsi valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Viimsi vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isiku nimi;
2. aadress;
3. kontakttelefon;
4. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ja kehtivuse aeg;
5. viide Viimsi Vallavalitsuse korraldusele, millega on isik
loetud korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks;
6. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise põhjendus;
7. korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud isiku poolt
Viimsi vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg-s 5 nimetatud kirjaliku selgituse esitamise aeg;
8. isik, kelle korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise aeg on lõppenud või ennetähtaegselt lõpetatud ja
kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga, nimi,

aadress, kontakttelefon ja põhjendus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise ennetähtaegse lõpetamise kohta.
3) Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite kohta kantakse
registrisse järgmised andmed:
1. Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite arv ja iga jäätmemahuti kubatuur;
2. jäätmeteke segaolmejäätmete kohta ühes kalendrikuus;
3. jäätmeteke biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete kohta ühes kalendrikuus;
4. jäätmeteke vanapaberi ja -papi kohta ühes kalendrikuus;
5. suurjäätmete teke ühes kalendrikuus;
6. jäätmeveo teenuse hind ühes kalendrikuus;
7. jäätmemahutite omanikuks oleva(te) isiku(te) nimi (nimed);
8. Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses ja kasutuses olevate jäätmemahutite keskmine tühjendamise kordade arv ühe kalendrikuu jooksul, lähtudes eelmise kalendriaasta 12 kalendrikuu andmetest.
4) Korra § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud nende jäätmevaldajate
kohta, kes on eelmise kalendriaasta jooksul olnud viivituses eri- või ainuõigust omavale korraldatud jäätmeveo jäätmevedajale teenustasu maksmisega rohkem kui ühe kalendrikuu, kantakse registrisse järgmised andmed:
1. jäätmevaldaja, see on olmejäätmete tekitaja või muu isiku või asutuse, kelle valduses on olmejäätmed, nimi,
aadress, kontakttelefon ja isikukood või registrikood;
2. võlgnevuse suurus;
3. võlgnevuse tekkimise aeg;
4. võlgnevuse täieliku tasumise aeg.
(5) Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed
1) Registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavad andmed on:
1. andmete lisaja kasutajatunnus registris;
2. andmete lisamise aeg;
3. andmete viimase muudatuse tegija kasutajatunnus registris;
4. andmete viimase muudatuse tegemise aeg;
5. andmed ebaõigete või kontrollimist ja ajakohastamist
vajavate andmete kohta;
2) Vastutaval töötlejal on õigus registreerida täiendavaid registri pidamist ja järelevalve teostamist abistavaid andmeid.
(6) Andmete õiguslik režiim
1) Registri andmetel ja väljavõtetel ei ole õiguslikku tähendust.
§ 5. Registri pidamise kord
(1) Andmete esitamise ja registreerimise kord
1) Käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmed kogub kokku ja sisestab registrisse registri volitatud
töötleja.
2) Registri volitatud töötleja on kohustatud alustama käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmete kogumist ja registrisse sisestamist koheselt pärast jäätmevedaja eri- või ainuõiguse kehtima hakkamist konkreetses veopiirkonnas. Registri volitatud töötleja kontrollib tema poolt
registrisse sisestatud andmete õigsust ühe kalendrikuu tagant
ning vajadusel viib registrisse sisse andmete muudatused.
3) Käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1 kuni 4 nimetatud andmete töötlemisega, väljaarvatud nimetatud andmete kogumine, sisestamine ja andmete muudatuste sisestamine, tegeleb registri vastutav töötleja.
4) Käesoleva korra § 4 lg 2 punktis 1 ja § 4 lg 3 punktis 1 nimetatud andmed sisestab registrisse registri vastutav töötleja.
5) Juhul, kui registri volitatud töötleja eri- või ainuõigus olmejäätmete vedamiseks konkreetses veopiirkonnas lõpeb
või ennetähtaegselt lõpetatakse, võtab registri vastutav töötleja eri- või ainuõiguse kaotanud jäätmevedaja töötajatelt
ära juurdepääsuõiguse registrile.
6) Peale eri- või ainuõiguse andmist uuele jäätmevedajale olmejäätmete veoks konkreetses veopiirkonnas, võimaldab
registri vastutav töötleja uue eri- või ainuõigust omava jäätmevedaja volitatud töötajatele juurdepääsu registrile, arvestades korra § 5 lg 5 punktis 3 sätestatut. Registrile juurdepääsuõiguse andmisega registri volitatud töötleja volitatud
töötajatele loetakse register üleantuks uuele eri- või ainuõigust omavale jäätmevedajale.
(2) Registrist andmete väljastamise kord
1) Register on avalik ja selle kasutamine on tasuta.
2) Registris sisalduvaid andmeid saavad kasutada kohaliku
omavalitsuse pädevad ametiisikud neile seadustega pandud
ülesannete täitmiseks.
3) Käesoleva korra § 5 lg 2 punktis 2 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötlejale
teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.
4) Registrisse kantud piiratud kättesaadavusega andmeteks on
käesoleva korra § 4 lg 4 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed, mis on vaadeldavad isikuandmetena isikuandmete kaitse seaduse § 4 tähenduses.
5) Käesoleva korra § 5 lg 2 punktis 4 nimetatud andmetele
juurdepääsu võimaldamiseks ja nendest väljavõtete tegemiseks on tarvilik, et
1. vastavate andmete saamine on vajalik andmete väljastamist taotlevale isikule seaduse või välislepinguga pandud ülesannete täitmiseks või
2. isik taotleb tema enda kohta käivatest andmetest väljavõtte tegemist.
6) Registrist andmete saamiseks esitatakse registri volitatud
töötlejale avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve. Avaldus võib olla:
1. kirjalik;
2. elektrooniline;
3. suuline.
7) Soovitud andmed väljastatakse kui andmete kasutamise otstarve on põhjendatud järgmiselt:
1. suulise päringu korral koheselt;
2. kirjaliku päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates
avalduse laekumisest avaldusel märgitud aadressile.
(3) Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamise kord
1) Registrisse andmete esitamise ja väljastamise üle arvepidamine toimub tarkvara abil käesoleva korra § 4 lg 5 punktis 1 nimetatud registri pidamist ja järelevalve teostamist
abistavate andmete registreerimisega ja nende regulaarse
läbivaatamisega vastutava töötleja poolt.
(4) Ebaõigetest andmetest teatamise ja parandamise kord
1) Registri vastutav või volitatud töötleja, avastades ebaõige-

te andmete sisaldumise registris, on kohustatud ebaõiged
andmed viivitamatult parandama. Kui ebaõiged andmed
avastab registri volitatud töötleja, parandab ta ebaõiged andmed ning teavitab ebaõigetest andmetest ja nende parandamisest koheselt registri vastutavat töötlejat. Kui ebaõiged
andmed avastab registri töötleja, parandab ta ebaõiged andmed ning teavitab ebaõigetest andmetest ja nende parandamisest koheselt registri volitatud töötlejat.
2) Kui registrisse kantud ebaõiged andmed avastab käesoleva
korra § 5 lg 2 punktides 2, 3 või 5 nimetatud isik, on ta kohustatud viivitamatult teatama ebaõigetest andmetest registri töötlejale. Registri töötleja, saades teada käesoleva punkti alusel ebaõigetest andmetest, tegutseb vastavalt korra § 5
lg 4 punktis 1 sätestatule.
(5) Juurdepääsuõiguste haldamine
1) Andmetele juurepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne.
2) Juurdepääs registrisse kantud andmetele on kaitstud kasutajanime ja parooliga.
3) Registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale registri andmetele juurdepääsuõiguse andmine toimub järgmiselt:
1. ametnikule või töötajale registrile juurdepääsuõiguse
andmiseks esitab vastava ametniku või töötaja vahetu
ülemus registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse;
2. korra § 5 lõike 5 punkti 3 alapunktis 1 nimetatud kirjalikus taotluses näidatakse ära volitatud ametniku või töötaja ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja registrile juurdepääsuõiguse
kehtivuse soovitav ajaline pikkus;
3. korra § 5 lõike 5 punkti 3 alapunktis 1 nimetatud kirjalikule taotlusele lisatakse registri vastutava töötleja või
registri volitatud töötleja kirjalikult vormistatud otsus
vastava ametniku või töötaja volitamiseks registriga seonduvate tööülesannete täitmiseks;
4. registri vastutav töötleja annab ühe tööpäeva jooksul
peale taotluse, mis vastab korra § 5 lg 5 punktis 3 nimetatud nõuetele, saamist taotluses nimetatud ametnikule
või töötajale juurdepääsuõiguse registrile ja teavitab sellest juurdepääsuõiguse saanud ametnikku või töötajat.
Juurdepääsuõigus võib olla tähtajaline või tähtajatu.
5. registri vastutava töötleja poolt volitatud ametnikul, kellele registri vastutav töötleja on andnud juurdepääsuõiguse registrile, on võimalik juurde pääseda kõikidele registris olemasolevatele andmetele.
6. registri volitatud töötleja poolt volitatud töötajal, kellele registri vastutav töötleja on andnud juurdepääsuõiguse registrile, on võimalik juurde pääseda üksnes oma
veopiirkonda puudutavatele registrisse kantud andmetele.
4) Registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale antud tähtajaline juurdepääsuõigus registrile lõpeb peale juurdepääsuõiguse tähtaja möödumist. Registrile juurdepääsuõiguse pikendamine toimub
vastavalt korra § 5 lg 5 punktis 3 toodule.
5) registri vastutava töötleja või volitatud töötleja poolt volitatud ametnikule või töötajale antud registrile juurdepääsuõiguse ennetähtaegne äravõtmine toimub järgmiselt:
1. registrile juurdepääsuõiguse ennetähtaegseks äravõtmiseks esitab registri see töötleja, kes taotleb oma ametnikult või töötajalt juurdepääsuõiguse ennetähtaegset äravõtmist, registri vastutava töötleja juhile kirjaliku taotluse;
2. korra § 5 lõike 5 punkti 5 alapunktis 1 nimetatud kirjalikus taotluses näidatakse ära volitatud ametniku või töötaja ees- ja perekonnanime ja juurdepääsuõiguse sulgemise soovitav aeg;
3. registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.
6) Registri vastutav töötleja võib omal algatusel koheselt sulgeda isiku juurdepääsu registri andmetele, kui esineb vähemalt üks järgmistest põhjustest:
1. registrile juurdepääsuõigust omav isik on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda või on korduvalt kandnud registrisse valesid andmeid;
2. registrisse juurdepääsuõigust omav isik on võimaldanud
oma juurdepääsuõigust kasutada teisel isikul või kasutanud andmeid mittesihipäraselt.
(6) Registriandmete säilitamine
1) Registrist tehakse perioodiliselt turvakoopia, mille tegemise periood on 3 (kolm) kuud. Turvakoopia salvestatakse korduvkasutatavale või ühekordselt kirjutatavale andmekandjale ja säilitatakse üks aasta.
2) Registrist tehakse arhiivikoopiad üks kord aastas ühekordselt kirjutatavale andmekandjale, mida säilitatakse alatiselt.
§ 6. Lõppsätted
(1) Registri järelevalve teostamise kord
1) Järelevalvet teostavad Andmekaitse Inspektsiooni selleks
volitatud ametnik andmekogude seaduse järgimise osas ja
vastutava töötleja selleks volitatud ametnik registri pidamise korra ja vastutava töötleja korralduste täitmise üle.
2) Vastutav töötleja on kohustatud lahendama järelevalve korras kaebusi registri pidamise ja andmete töötlemise ning kasutamise kohta. Järelevalve tulemustest teatatakse kaebuse
esitajale ühe kuu jooksul kaebuse saamisest.
(2) Registri pidamise finantseerimise ja likvideerimise kord
1) Registri asutamist ja pidamist finantseeritakse valla eelarvest.
2) Registri likvideerimise otsustab vallavolikogu.
3) Registri likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras.
4) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine
registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise
andmekogusse, Viimsi Vallavalitsuse arhiivi või nende hävitamisele. Määratakse üleandmise või hävitamise tähtaeg.
5) Andmete üleandmine toimub registri volitatud töötleja poolt
registri vastutava töötleja vastutusel.
6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav
akt.
§ 7. Rakendussätted
(1) Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
(2) Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
Madis Saretok, Volikogu esimees
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Viimsi valla 2005. aasta eelarve
osa

Tulude nimetused

tuh.kr

05

KESKKONNAKAITSE

9130,0

08
09

400

Usuasutused
HARIDUS

100,0
78640,5

3000

Tulumaks

99000,0

05

100 1

Tänavate korrashoid-suvine

1245,3

09

110 1

MA Viimsi Lasteaiad

14130,6

3030

Maamaks

30000,0

05

100 2

Prügivedu-jäätmekäitlus

680,0

09

110 2

Eralasteaed

7838,0

3044

Reklaami-ja kuulutusmaks

60,0

05

100 3

Tänavate puhastus- talvine

1257,5

09

110 3

Eraldised teistele valdadele ja linnadele

3650,0

05

200 1

Kanalisatsiooni trasside ehitus

4581,2

09

110 15

Randvere lasteaed

320,0

05

200 2

Kanalisatsiooni trasside remont

1000,0

09

211

Randvere algkool

500,0

300

Saaste vähendamine

70,0

09

220 11

Viimsi keskkool - eelarveline

10876,6

400

Maastiku kaitse

270,0

09

220 2

Viimsi uus kool

30610,1

09

220 3

Eraldised teistele valdadele ja linnadele-güm.

2650,0

320

Riigilõiv

1200,0

3220

Haridusasutuste omatulu

2424,0

Osutatud haridusteenused

1200,0

3220

01

3221

Kultuuriasutuste omatulu

522,0

05

3233

Üüri-ja renditulud

50,0

05

1

Hoonestusõiguse tasu

15,0

05

Teenustasud

50,5

8

Intressid pangakontolt

200,0

3825

Laekumine vee erikasutusest

300,0

06

3888

Segalaadilised ja identifitseerimata tulud

2000,0

Tulud kokku

137 023,5

Kulude nimetused

tuh.kr

3237
3238
3820

osa
01

600

Muu keskkonnakaitse

26,0

09

212 11

Püünsi põhikool - eelarveline

4366,3

ELAMU-JA KOMMUNAALMAJANDUS

13 691,3

09

212 21

Prangli põhikool - eelarveline

838,9

100

Üürimajade remont

120,0

09

212 3

Eraldised teistele valdadele ja linnadele-põhik.

850,0

06

300 1

Veetrasside ehitus

4681,3

09

400

üliõpilaste stipendium

150,0

06

300 2

Veetrasside remont

500,0

09

600

Sõidusoodustused õpilastele

1600,0

06

400

Tänavavalgustus

5390,0

09

800

Haridus-ja noorsootöö haldamine

260,0

06

602

Rohuneeme kalmistu

200,0

06

605 1

Heakord

1590,0

10

SOTSIAALNE KAITSE

6210,7

06

605 2

Ranna korrashoid

300,0

10

110

Tšernobõli toetus

19,2

06

605 3

Muu heakord

845,0

10

120

605 4

Konkurss «Kaunis Kodu»

65,0

10

121

10

200 1

Erikooliteenused puuetega inimestele
Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele
Päevakeskus

60,0

06

06

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

20 805,2

01

1111

Volikogu kulud

1197,9

01

1112

Volikogu esimehe fond

50,0

01

1121

Vallavalitsus

14587,7

01

1122

Vallavanema fond

100,0

01

1123

Külavanemad

95,0

07

TERVISHOID

611,6

01

120

Reservfond

3300,0

07

210

Perearstide toetus

183,2

01

320 1

Inventariseerimine

50,0

07

240

Kiirabipunkt

77,0

01

320 2

Valla arengukava

250,0

07

310

Haigla

281,4

01

600 1

Omavalitsuste liikmemaks

265,0

07

600 1

Vallaarst

60,0

01

600 2

Valimised

180,0

01

700

Laenuintresside tasumine

729,6

VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON

19253,1

AVALIK KORD JA JULGEOLEK

03

100 1

Politsei

03

100 2

Valveteenistus

03

03

200

04

08

100,0
700,0

10

200 2

Üldhooldekodu

1650,0

10

201 1

Püsiva iseloomuga toetused

50,0

10

201 2

Maamaksu soodustus-eakatele

250,0

10

201 3

Ühekordsed toetused eakatele

270,0

10

201 4

Koduteenused avahooldus

70,0

10

300

Matusetoetus

60,0
900,0

08

102 1

Sporditegevus

1750,0

10

402 1

Vastsündinute toetus

930,0

08

102 2

Spordiväljakud

2215,0

10

402 2

Koolitoetus

650,0

200,0

08

105 1

Muusikakool

2539,0

10

402 3

Ühekordsed toetused

175,0

490,0

08

105 2

Kunstikool

1094,1

10

402 5

1. kl . õpilaste toetus

140,0

Päästeteenistus

240,0

08

105 3

Uus Muusikakool-

1000,0

10

402 8

Maamaksu toetus peredele

50,0

MAJANDUS

21 667,2

08

107

Noortekeskus

550,0

10

500

Töötute sotsiaalne kaitse

10,0

08

108

Huvikeskus

2291,5

10

600

Eluasemetoetused sots. riskirühmadele

800,0

08

108 1

Huvi Maja

200,0

10

701

Toimetulekutoetus

81,5

700,0

10

702

Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse

175,0

Kokku kulud tegevusalade järgi

170939,6

04

210

Maakorraldus

870,0

04

510 1

Teede ehitus- rekonstr. - ja projekteerimine

10979,6

04

510 2

Teede hooldusremont

4000,0

04

511

Liikluskorraldus

100,0

04

512

Autobusside dotatsioon

1060,0

04

520 1

Viimsi Saared -veetransport

1651,0

04

520 2

Rohuneeme Sadam

300,0

04

740

Territoriaalne planeerimine

800,0

04

900 1

Muu majandus- Viimsi Saared

846,6

04

900 2

Pringi endine koolimaja

1060,0

Ostame MEREKONTEINERI 3M, 6M v 12M.
Tel 50 150 65.
Müüa sõiduautod järelmaksuga. Sissemakse
alates 8000 kroonist. Valikus u 10 sõiduautot.
Info tel 56 564196.
6. klassi tüdruk soovib järeleaitamistunde inglise keeles. Tel 6091190 ja 5017461.
Raamatupidamisteenused, KÜ, MTÜ, FIE, OÜ,
vanad perioodid, aastaarunded. Küsi lisainfot
tel 52 73 923 või erten@erten.ee
27.12.04 läks Merivälja lasteaia juures kaduma ilus
punasekirju valge nina ja rinnaesisega kass.
Lemmiklooma leidjale suur vaevatasu. Teateid
ootame tel 56911115 ja 6092646.
Inglise filoloogia IV kursuse tudeng teeb ingliseeesti-inglise tõlketöid. Tasu kokkuleppel.
Tel 56 566 722, mim@neti.ee
Ostan heliplaate aastatest 1960 kuni 1990.
Tel 52 80605.
Otsin koduõpetajat 3. klassi poisile. Tel 6090 710.
Aiandusfirma SELTERET pakub tööd müüjale kevadest sügiseni.
Kasuks tuleb taimede tundmine. Saada oma CV
meiliaadressile lea@selteret.ee
ANTIIGI, KUNSTI, VANAVARA OST. Portselanist, hõbedast lauanõud, kristall, klaas, ehted, maalid; postkaardid, paberraha, mündid, medalid, märgid, raamatud – 1940. a. Raha kohe. Hindame.
SHIFARA GALERII, Tallinn, Vana-Posti 7, tel 6
44 35 36.

08

109 2

Piirkondlikud spordiüritused

08

201 1

Valla raamatukogu

2311,0

08

201 2

Prangli raamatukogu

189,5

08

202

Prangli rahvamaja

287,9

08

203

Muuseum

3025,1

1011

1

08

208

Kultuuriüritused

150,0

2081

08

209

Viimsi õpilasmalev

300,0

1009

08

300

Viimsi Teataja

550,0

Tore 6-kuune poiss Püünsist otsib endale kogemustega rõõmsameelset ja kohusetundlikku
hoidjat täistööajaga esmaspäevast reedeni.
Tel 56 355421.
Olen nelja-aastane aktiivne poiss, kellele väga
meeldib lasteaias käia ja seal sõpradega mängida. Mõnikord, kui olen haige, ei saa ma aga kahjuks lasteaeda minna, sest muidu on kõik mu sõbrad ka kohe haiged. Seepärast otsingi endale toredat hoidjatädi, kes sellistel aegadel või ka mõnikord õhtuti, kui ema-isa tahavad teatrisse minna, võiks koos minuga olla ja mu MIKS-küsimustele vastata. Kui leiate, et teile selline tegevus
meeldib, palun helistage minu emale tel
5111831.
Otsime hoolast ja kohusetundlikku majahoidjat Viimsi ja Pirita piirkonda. Info tel 5210885 või
5019559.

Kasutatud
riiete müük
1. veebruaril kell 12
Viimsi
kultuurikeskuses

OPTIKAKAUPLUS
Viimsi Tervis SPA hotellis
Avatud E-R k 9.30-18; L k 9.30-14
Silmaarsti või optiku vastuvõtule registreerida tel 606 1031
Suur valik prilliraame ja teisi optikatooteid
Viimsi elanikele 15% hinnasoodustust.

Viimsis asuv metalliettevõte võtab tööle täiskohaga koristaja. Tel 56215608.

Korstnapühkimisteenused ja
pottsepatööd
Roland Aderov
Tel 601 6642, 5397 5173
Ka uuel aastal on Käsmu Meremuuseum kõigile huvilistele alati avatud.
Muuseumi kodulehele www.kasmu.ee sai üles
ka 2005. aasta ürituste kava.
Traditsiooniliselt jätkame lastele temaatiliste
programmide korraldamist.
Sel talvel pakume kasutada ka muuseumi
merevaatega verandat seltskondlikeks koosviibimisteks. Eriti efektne õhtuti küünlavalgel vanaaegse grammafonimuusika saatel! Soovi korral võime pakkuda kohvi ja küpsiseid ning kuulsat Käsmu grilllõhet. Muuseumis on olemas ka korralik
klaver.

Kas on külm?
Helistage meile!
Ökoloogiliselt puhas
puitlaastbrikett
1t kott alates 900 kr tonn ja
30 kg kotti pakituna alates
1400 kr tonn.
Samuti müügil puidugraanul
1650 kr tonn ja
pakitud kaminapuud
(lepp, kask).
Transport Tallinnas ja
Viimsis alates 0,5 t tasuta.
Väikeste koguste müük
kohapeal.
Asume Silikaltsiidi 7, Männiku.
Avatud E-R 9-17 , L 10-15
Tel 6559182, 56623546
Tellimusi võimalik vormistada
ka internetis
www.joutsel.ee

Finantseerimistehingud

-33916,1

Aktsiate ja osakute ost

1700,0

6.8

Laenu tagasimaksmine

3944,0

2

Muudatus kassas ja hoiustes

-39560,1

Kassatagavara

1,5
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pidi olema ühtne vorm – nii poistel
kui tüdrukutel. Auhindadeks olid
võistkondade valmistatud tordid,
mis pidid kaaluma vähemalt 2 kg.
Lisaks õpilastele võistlesid ka
õpetajad, kellele kehtisid täpselt
samad reeglid mis õpilastelegi.
Kõik, kes ei mänginud, elasid innukalt kaasa. Torditurniir oli sündmus, mida pikisilmi oodati, ent aja
jooksul hakkas asi muutuma. Arvutite saabumisega leidis järjest vähem õpilasi tee palliplatsile ning
toredast traditsioonist sai kohustus.
Sel aastal otsustasid kooli kehalise kasvatuse õpilased, et Torditurniir on end ammendanud. Sellega
jäeti väärikalt hüvasti ning järgmiseks aastaks lubati välja mõelda
midagi uut ja huvitavat.
Finaalmängudeks oli iga klass
ette valmistanud tantsunumbri
ning ka mängud ise olid äärmiselt
põnevad. Pärast väsitavat heitlust
läksid viimase turniiri esikohad 10a
ja 11a korvpalluritele. (Karin Pool)

Spordiuudised
Selgusid
maatalimängudel
osalejad
Jaanuari keskel selgusid läbi eelturniiride need vabariigi valdade
ja väiksemate linnade koondised,
kellel asja 4.-6.märtsil Põlvamaal
peetavatele Eesti X Maatalimängudele.
Viimsi malevõistkond (Ain-Valdo Müütnik, Kalev Tõnts, Ester
Leuska, Kristiina Ehala, Juhan Papagoi) ja lauatennisevõistkond (Allan Kottise, Mart Kraut, Sirje Väravas, Diana Halla, Rene Rasmus
Paul) läbisid Märjamaal edukalt
eelvõistlused ning peavad nüüd
tõestama oma kuulumist maasportlaste paremikku finaalmängudel Põlvas.
Viimsi korvpallimeestel nii hästi
ei läinud. Jõgeval mängitud alagrupis jäädi 12 meeskonna hulgas
10. kohale ja sellega keerati finaaliuks kõvasti kinni.
Maatalimängudel osalevad vallad ja linnad reastatakse nelja parema ala punktide kokkulöömisel,
milles otsustav tähtsus on suusatamisel Mammaste radadel.

Põnev talvelaager
Tammneeme metsas
Kauaoodatud suursündmuseks kujunes Püünsi põhikooli kodutütardele ja noorkotkastele 10.-12. detsembrini toimunud talvelaager
Tammneeme metsas, millest võtsid
osa ka Tallinna Mereklubi noored.
Ettevalmistused laagriks olid pikaajalised, sest ööbima pidime
metsas telkides, mis tähendas öiseid valvekordi ja ahjude kütmist.
Kõige põnevam oli kümnemeetrise
mäe otsast köiega laskumine õueküünalde valgel. Meeldejäävaks
kujunesid ka ühislaulmine lõkketule ääres, noorte vastuvõtmine kot-

Jätsime hüvasti
20 aastat kestnud
korvpalliturniiriga
Paarkümmend aastat tagasi peeti
Viimsi keskkoolis esimesed mängud Torditurniiri raames.
Mängiti segavõistkondades
ning kostüümides. Igal võistkonnal

kaste ridadesse ning abivallavanem Jaan Alveri külaskäik.
Üllatuskülaliseks oli põline viimsilane, motomees Taivo Luik, kes
kohe pärast aastavahetust pidi startima Barcelonast kuulsale Dakari
rallile. Palju tänu võlgneme ka Viimsi metsaülemale Madis Talijärvele,
kes tutvustas kuulsat Tädu kuuske
ja Randvere loodusõpperada.
Toreda talvelaagri aitasid korraldada abivallavanem Jaan Alver,
metsaülem Madis Talijärv, Kaitseliidu Tallinna malev, meie laagri
pealik, kõrgema sõjakooli kadettlipnik Marek Koppelmann, laagri
vanem, noorte kotkaste instruktor
Lauri Pääsla ja kõik laagris osalenud noored juhid. Suured tänud!

Lahemaalt tuldi
võitjaina
Uus õppeaasta algas meile kindral
Laidoneri olümpiateatejooksuga.
Oktoobri lõpus võtsime osa Junior
X-Dreamist Laulasmaal. Kuus tundi
kestnud üritus pakkus sportlikku
pinget, põnevust ja teravaid elamusi. Kokku astus võistlustulle 21
teismeliste võistkonda Eesti eri paigust. Kõige rohkem meeldis osalejatele laskumine, kuristiku ja jõe
ületamine, täpsuslaskmine. Nooremate arvestuses võitis Püünsi põhikool koosseisus kodutütred Meeri
Lembinen ja Heili Randmaa, noorkotkad Vilmar Viik, Rainer Terve ja
Tarmo Vartla. Uhke tunne oli küll
tagasi sõita imeilusa karika ja medalitega!
Uute kohtumisteni!
Püünsi kooli rühmajuhid Viivi
(viivijogisu001@hot.ee) ja Leho
(leho@pyynsi.edu.ee)

SPORDIKALENDER
kell Harjumaa meistrivõistlused SUUSATAMISES ja viimsilaste tervisetund
11-14 suuskadel Aegviidus. Buss väljub Viimsi haigla juurest kell 10

29. jaanuar
Viimsi kõige noorem ja kõige vanem naislauatennisist – Diana Halla (vasakul) ja Helgi
Sard, ühed tublid mõlemad.
T IIA T AMM

Aasta esimesed valla
meistrivõistlused peeti
lauatennises
Tiia Tamm

Viimsi spordihallis peeti
8. jaanuaril lauatennise
meistrivõistlused.
Naiste paremus sai selgeks pärast esimest kohtumist, sest kahjuks saab selle ala naissoost
harrastajaid, kes seni võistlustules olnud, üles
lugeda vaid ühe käe sõrmedel.
Kohtumises Helgi Sard–Diana Halla võitis

31. jaanuar – 4. veebruar

Eesti koolispordi maakondlik etapp RAHVASTEPALLIS,
poiste ja tüdrukute alagrupid

1. veebruar – 10. aprill

Harjumaa A, B ja C kl poiste meistrivõistlused KORVPALLIS – põhiturniirid

1. veebruar

TV 10 olümpiastarti, Harjumaa II etapp Tallinnas

7.-13. veebruar

Harjumaa noorte meistrivõistlused MINIKORVPALLIS,
D-vanusekl poisid – alagrupid

8. veebruar

vanem generatsioon. Kuldmedali said aga mõlemad, sest üks oli parim veteran, teine parim
tütarlaps.
Mehed mängisid ühes grupis ja taas oli märgata veteranide paremust, kes hõivasid üldises
paremusjärjestuses neli esimest kohta. Võitis
ettearvatult Allan Kottise.
Teiseks tuli Johannes Kant, kolmandas Kaarel-Mati Halla. Järgnesid Mart Kraut, Kristjan
Kant, Tõnu Roos, Toomas Pakane, Viktor
Palmet, Alvar Sorts, Mart Kirsipuu, Anti Roots,
Kristofer Kask, Livio Pottisep.

12-17 VASTLAPÄEV Laidoneri mõisa taga Pargimäel

11. veebruar

17

Harjumaa meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS Tallinna spordihallis

20. veebruar

10

Harjumaa noorte meistrivõistlused SAALIJALGPALLIS, D-vanusekl
poisid, Jüris

28. veebruar – 2. märts

Harjumaa koolidevahelised võistlused VÕRKPALLIS,
Hansapanga kooliliiga kuni 9. kl lastele, Keilas

28. veebruar – 3. märts

Harjumaa noorte meistrivõistlused MINIKORVPALLIS,
D-vanusekl poiste finaal, Keilas

NB! Harjumaa meistrivõistluste osavõtusoovist palun anda varakult teada valla spordimetoodikule
tel 60 90 980 või tiia@viimsivald.ee
Info Eesti X Maatalimängude kohta www.joud.ee
Harjumaa meistrivõistluste kohta www.harjusport.ee
Tiia Tamm, spordimetoodik

SÜDAMLIKUD ÕNNESOOVID VEEBRUARIKUU HÄLLILASTELE!
ALFRED KOPPEL
MARJU KUUL
SALME TIIK
AINO KALMSAAR
ASTA LEETS
HELVI JAHU
HELMI-ALIDE KUUSIK
VILMA NIGUL
VILMA PRIISALM
IRMA-AMALIA SEPP
HELLA KALLAK
ELLA SÄINAS
ENDLA-MARINE AMUR
AURELIA METSÄÄR
JÜRI TORNI
MEINHARD VAASA

02.02
24.02
07.02
14.02
15.02
15.02
04.02
22.02
19.02
11.02
04.02
20.02
07.02
27.02
21.02
08.02

93
87
87
86
85
83
83
83
83
83
82
82
81
81
81
81

ELLEN VEIK
KLAARA-JOHANNA HEIN
MEINHARD MAKKAR
LIA PIKKAS
ALIDE ROOSE
NIKOLAI MEDVEDJEV
REIN MUTT

25.02
05.02
20.02
18.02
21.02
03.02
06.02

81
80
80
80
80
75
75

KUNDA RATASEPP
UUNO ILLAK
TÕNU KARNER
MAIE-MALLE MERIAHO
EINO RAHUMÄE
EVI VARM
ELVE KUUT
TARMO PILLER
KOIDU VIIKMANN
KALJU MÄNDLA
VIIVE SAAT
HEINO VIISIMAA
JAANUS SAAR
OLAV TOOMLA
KALJU TUDELEP
HILLAR PAPPEL

19.02
20.02
28.02
04.02
21.02
11.02
01.02
01.02
09.02
13.02
14.02
14.02
22.02
23.02
23.02
29.02

75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

LAUPÄEVITI kella 15–21.30 SAAB VIIMSI SPORDIHALLIS
SÕITA RULLUISKUDEGA. TULE KAS VÕI KOGU PEREGA –
OOTAMAS ON SOE TUBA JA LAHKE PERERAHVAS.
UISUD PEAVAD SIISKI ENDAL OLEMA.
TEATA OMA TULEKUST ETTE tel 608 0272

12

jaanuar 2005

KÜTTEÕLI
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Info ja tellimine telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgenoil.ee
AS Urgen Oil omab
pikaajalist kogemust
vedelkütuste müügil.

AIANDUSKAUPLUSES
MUULI TEE 8
LOENGUSARI
AIANDUSHUVILISTELE
28.jaanuaril 2005 kell 17.00
“Põnevat troopilistest taimedest”
Lektor Urmas Laansoo Tallinna Botaanikaaiast õpetab
kasvatama ja hooldama toataimi.
25.veebruaril 2005 kell 17.00
“Käes on külviaeg!”
Uutest põnevatest köögivilja- ja lillesortidest räägivad Seltereti
aiandusspetsialistid.
18.märtsil 2005 kell 17.00
“Viljapuude kujundamisest”
Kuidas kujundada viljapuid ja marjapõõsaid oma koduaias?
Nõu annab aiandusspetsialist Lea Mäss.
Lisainfot saab telefonil: 6011727
Ootame kõiki huvilisi!
Kuulajatele loengud TASUTA!
Selteret OÜ
Muuli tee 8
74001 Viimsi

tel 6011 727
faks 6011 727
GSM 50 84 133

e-post:info@selteret.ee
kodulehekülg:
www.selteret.ee

