
Vallavalitsuse ja arhitektide liidu ühine hindamiskomisjon valis uue koolihoone parimad projektid 2003. a au-
gusti lõpus. Arhitektuurikonkursi võidutööna kuulutasid vallavanem Enn Sau (paremal) ja valla peaarhitekt 
Haldo Oravas välja projekti «Päikeseratas».

Viimsi uus koolimaja valmib 
järgmise aasta juulis

Koolimaja ehitust korral-
dav OÜ Viimsi Haldus sõl-
mis aprilli keskel ASiga 
SEB Ühisliising hoonestus-
õiguse seadmise ja hoones-
tusõiguse kasutusvalduse-
ga koormamise lepingu. 

Sellega võttis firma endale kohustu-
se rahastada ja ehitada valmis uus 
keskkoolihoone järgmise aasta 19. 

juuliks, selgitas OÜ Viimsi Haldus juha-
tuse liige Heiki Virronen.  Kasutusvaldu-
se rendisumma on 20 aasta jooksul 12 
miljonit krooni aastas. Seejärel saab 
hoonekompleksi omanikuks Viimsi val-
lale kuuluv OÜ Viimsi Haldus. 

Konkursi hoonestusõiguse seadmi-
seks kuulutas OÜ Viimsi Haldus välja 
mullu novembris ja seal osales seitse fir-
mat. «Eeldasime, et konkursil osaleb ka 
AS Riigi Kinnisvara, kuid paraku ei il-
mutanud nad asja vastu mingit huvi,» 
märkis vallavanem Enn Sau.  «Ehituse-
ga viivitada aga polnud poolsaare noo-
re elanikkonna hoogsat kasvu arvesta-

des aga enam võimalik. Tänavu peaks 
keskkool avama juba kuus esimest klas-
si, vana hoone kõiki lapsi lähitulevikus 
ära ei mahuta.»

Uus koolihoone on mõeldud 1300 
lapsele. Praegu on vallas kooliskäivaid 
lapsi 1700, mis eeldab ka algkooli ehi-
tamist. «Uus algkool saab olema Rand-
veres, projekt selgub 11 võistlustöö hul-
gast,» ütles vallavanem.   

Maja ehitab valmis Merko Ehitus
SEB Ühisliisingu AS sõlmis keskkoo-

li hoonekompleksi ehituslepingu firma-
ga AS Merko Ehitus 19. aprillil, ehitaja 
valiti konkursil osalenud seitsme firma 
seast. Haabneeme alevikku Randvere 
tee äärde paeklindi alla kerkiva kooli-
maja ehitus läheb maksma 168,3 miljo-
nit krooni.  Kommunikatsioonid ehitab  
vald.

Hariduskeskus kõigile
«Koolimaja ei ole tulevikus vaid õpi-

laste käsutuses, vaid on avatud kõigile,» 
lubas Viimsi keskkooli direktor Leelo 
Tiisvelt. «Majas saab olema huvitegevust 
igale eale.»

Võidutöö autorid arhitektid Raul 
Järg, Priit Pent ja Illimar Truverk on tu-
levase koolihoone kavandanud nelja eri 

tiivana. Algklasside ja keskkooliosa ruu-
mid paiknevad eraldi, sest igal vanuse-
astmel on oma õppimisrütm. Näiteks tu-
levad algklasside õpperuumide kõrvale 
pikapäevarühma tuba ja lugemistuba, 
arvutiklass ja puhkeruum. Kultuuri tar-
beks on eraldi hoonetiib raamatukogu 
ja kontserdisaaliga, sporditiivas leidub 
koht ka ujulale. Valgusküllane siseaat-
rium seob eri hooneosad tervikuks.

Kai Maran

Viimsi keskkool 
saab Esmari hoones 
tasuta jätkata
Viimsi keskkool saab ASile Esmar 
kuu luvat koolihoonet jätkuvalt tasuta 
kasutada, otsustas Tallinna haldusko-
hus. Kohus kohustas Esmarit täitma 
üheksa aastat tagasi Viimsi vallava-
litsuse ja Esmari toonase juhatuse va-
hel sõlmitud tasuta kasutamise lepin-
gut Viimsi keskkooli hoone osas.

Sama otsusega tunnistas kohus 
tühiseks müügi- ja pandilepingu, mil-
lega AS Esmar oli kolm aastat tagasi 
vormistanud koolihoone müügi ühele 
Läti äriühingule – selle ja  AS Esmari 
omanikering kattub osaliselt.

«Otsus annab teatava garantii, et 
Viimsi keskkooli õpilased saavad uue 
koolihoone valmimiseni rahulikult 
kooliteed jätkata,» ütles Viimsi valla-
vanem Enn Sau. (VT)

Valla invaühing 
korraldab suvelaagri
MTÜ Viimsi Valla Invaühing korral-
dab 17.-.20. juulini oma liikmetele 
Käsmus Laane pansionis suvelaagri. 

Puudega lastele tasuta laagri kor-
raldamist toetavad Viimsi Lions Club 
ja Viimsi vallavalitsus. Lastega tege-
leb pedagoog, toitlustatakse kolm 
korda päevas. Lapsevanematele toi-
muvad loengud. Täiskasvanu laagrita-
su on 250 krooni, alaealistele pere-
liikmetele 50 krooni. 

Korraldajad paluvad osalemissoo-
vist teada anda 5. maiks tel 
51 981 330, Reet Varik, või e-posti 
teel reetvarik@hot.ee. Asupaiga koh-
ta saab lisainfot koduelehelt 
www.laanepansion.ee.

«Ühingu liikmetel, kellel majan-
duslikel põhjustel pole võimalik osa-
lustasu maksta või puudub transport, 
palume samuti kindlasti ühendust võt-
ta,» sõnas juhatuse esimees Jana 
Ukraintšuk. (VT)

Saku rahvas ootab 
viimsilasi kevadlaadale
Saku kevadlaat, kus kaubeldakse isti-
kute-taimede, aiamööbli, keraamika, 
rõivaste, mee ja palju muuga, on aas-
taid kohale toonud sadu kauplejaid ja 
tuhandeid ostjaid.

Tänavune Saku kevadlaat saab 
teoks 14. mail kella 9–15 Saku valla-
maja ees. 

Laadal on midagi igaühele, lubas 
Saku vallavalitsuse avalike suhete 
nõunik Sirje Piirsoo. Meelelahutuse 
eest hoolitseb Lions Club Saku mit-
mesuguste atraktsioonidega, samuti 
jagavad lõviklubi mehed laadal keele-
kastet ja kõhutäidet.

Kes kõigist müügi- ja ostuvõima-
lustest osa saada soovivad, küsigu li-
sainfot Saku vallakantseleist telefonil 
671 2431 või vaadaku Saku valla ko-
duleheküljelt www.sakuvald.ee.
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«Kellena lahkub noor 
inimene kooliseinte va-
helt, kas entsüklopee-
dia või isiksusena?» 

küsib Viimsi 
keskkooli direk-
tor Leelo Tiisvelt. 
Tema veendumuse 

järgi on kooli üles-
anne  arendada iga 

lapse omapära.

 Loe lk 2

Muusik Henn Rebane 
arvab, et lõõts-
pillimäng tuleb 

taas ausse tõsta. 
Akordionimuusikast 

enne ja nüüd. 

Loe lk 5

Raine Karp 
žürii liige, 

arhitekt

«Projekt 
pakub uue 
suuna täna-
päevase kooli-
keskkonna 
loomisel.»

 

ÜTLES

Randvere külas keeb 
nõiakaev
Asjahuviline leiab kaevu kergesti 
üles, kui liigub Kirikaia tee juurest 
umbes 150 meetrit riigimetsa suunas.

«Pole täpselt teada, millal kaev 
üle keema hakkas,» ütles Randvere 
külavanem Madis Kaasik. «Igatahes 
peaks see Tuhala nõiakaevule silmad 
ette andma, sest meie oma toimib 
aasta ringi, Tuhala oma vaid veeroh-
kel ajal.»

Külavanema selgitusel on kaev 
siiski inimtekkeline ja asub omaaeg-
sel salakuivendusobjektil. Äravooluto-
ru sulgemise tõttu surub süsteemist 
pealevoolav vesi end rakkest välja. 
Põld kaevu ümber on juba soostuma 
hakanud, seetõttu pääseb uudistaja 
kaevu lähedale vaid säärikutes. (VT)
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Madis Kaasik 

Essee- ja foto-
konkurss noortele
Viimsi noortevolikogu koostöös 
vallavalitsusega kutsub kohalikke 
noori osalema essee- ja fotokon-
kursil teemal «Viimsi täna ja 
homme» 
Ootame töid hiljemalt 15. maiks 
Viimsi vallavalitsusse, Nelgi tee 
1, 74001 märgusõna all «Viimsi, 
minu koduvald».
Parimatele preemiad
Info haridus- ja noorsooametis, 
tel 606 6868, kadi@viimsivv.ee 
ja eva@viimsivv.ee

Emadepäeva 
kontsert

Viimsi huvikeskuses 
(Nelgi tee 1)

laupäeval, 7. mail kell 12
Esinevad 

Viimsi tublid 
laulu- ja tantsulapsed

Sissepääs tasuta



VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja rek-
laame e-posti aadressil 
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toi-
metusse või saata postiga aad-
ressil Nelgi tee 1, Viimsi 
74001, Harju maakond.

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

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v.a riigipühad. Juulikuus 
leht ei ilmu.

Peatoimetaja  Kai Maran
                       tel 606 6833.

Toimetuse kolleegium: 
Enn Sau, Madis Saretok, 
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt, 
Eino Pe da nik.

Trükki toimetanud AS Postimees
Trükiarv 5500.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus
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Kellena lahkub noor inime-
ne kooliseinte vahelt, kas 
entsüklopeedia või isiksu-
sena – see on küsimus, mis 
on Eesti ühiskonnas veel 
selgeks vaidlemata.

Viis aastat on koolis terviklik aren-
guetapp, sest just nii pikk on di-
rektori ametiaeg ning see sunnib 

tahes-tahtmata heitma pilku seljataha, 
et tekiks selgem tulevikuvisioon. 

Viimsi keskkool on Eesti Vabariigis 
kahtlemata üks kiiremini arenevaid koo-
le. Kvantitatiivset arengut näitab seegi, 
et viimase viie aastaga on õpilaste arv 
kasvanud 250 võrra.   Kvaliteedile osu-
tavaid kriteeriume on kümneid, neist 
üks täpsemini mõõdetavaid gümnaasiu-
mi riigieksami tulemused, mis viimase 
nelja-viie aastaga on tõusnud 18-20 
punkti võrra. 

Selline suur hüpe ei ole siiski kuigi 
objektiivne näitaja ja viitab pigem tõsi-
asjale, et aastal 2000 ei olnud kooli seis 
just kõige parem. Aeg oli ka selline, et 
seadis iga Tallinna külje all oleva güm-
naasiumi, sealhulgas meie oma, kesk-
linna konkursiga koolide poolt väga 
suure löögi alla. Õpilaste arv ja riigiek-
samitulemused olid langustendentsis ja 
levis arvamus, et hea hariduse saami-
seks tuleb tingimata minna linna koo-
li. 

Kooli ees seisis raske ülesanne leida 
õiged arengusuunad kriisist väljumiseks. 
Tõenäoliselt sai möödunud kümnendi 
lõpuaastatel Viimsi keskkoolile kõige 
suuremaks piduriks suutmatus loobuda 
inglise keele eriklassidest. Kaheksaküm-
nendatel aastatel olid eriklassid kahtle-
mata põhjendatud, nende järele valitses 
selge ühiskondlik tellimus.  Kuid võima-
luse paremale haridusele sai vaid välja-
valitud osa õpilaskonnast. 

Kindel algus elule
Eesti taasiseseisvumine muutis lo-

kaalset olukorda  põhjalikult. Kõigest 
kahe paralleeliga koolis ei olnud eriklas-
side loomine enam õigustatud. Ebaõig-
lane klassidesse jaotamine oli toonud 
kaasa osa õpilaste mahajäämuse mitte 
ainult inglise keeles, vaid kõigis õppeai-
netes, lisaks ka sotsiaalse tõrjutuse ja 
ebaõnnestuja maine. 

Viimsi keskkooli nüüdne moto – kin-
del algus sinu elule – tähendab võrdse-
te võimaluste pakkumist igale lapsele 
vähemalt põhikooli lõpuni. Kõigil tubli-

del õpilastel on võimalus jätkata hari-
dusteed gümnaasiumiastmes. Üha roh-
kem noori soovib jätkata haridusteed 
Viimsi keskkoolis. 

Kindlustunnet süvendab seegi, et 
noori õpetatakse teadlikult oma tulevik-
ku planeerima. See ei tähenda edukust 
iga hinna eest, vaid elukäigu teadlikku 
juhtimist oma võimeid, soove ja huvisid 
arvestades, kusjuures perekonna loo-
mist peetakse karjääri planeerimisel sa-
ma oluliseks kui edasiõppimise või töö-
elu kavandamist.  

Arengukavas on kool sõnastanud 
oma peamise eesmärgi:  olla Viimsi val-
la vaimsuse kandja. See eeldab igakülg-
set koostööd. Maailma avardumise prot-
sess meie ümber ei ole üdini positiivne, 
tuues endaga sageli kaasa püsiväärtus-
te hülgamise ja juurtetusetunde. Seetõt-
tu on oluline hoida elus noore inimese 
hing, mis aitab hoida sidet oma maa ja 
rahvaga. Inimene peab oma elupäeva-
de lõpuni teadma, kes ta on ja kust tul-
nud.  

21. sajandi kooli võtmesõnad on 
keskkond ja integratsioon. Kui kasvab 
üles veel üks põlvkond, kes ei võta mi-
dagi ette arutu tarbimise ohjeldamiseks, 
on tulevikuprognoos pessimistlik, sest 
maakera põhjatuteks kujutletud ressur-
sid on otsakorral. Inimene ei sünni siia 
maailma tarbijana ja koolihariduse üles-
anne on hoida noor inimene näoga pü-
siväärtuste poole nii kaua kui võima-
lik. 

Osata kanda vastutust
Sestap ongi oluline õppida mõistma 

meie ümber kunagi toimunud, praegu 
toimuvaid ja toimuma hakkavaid prot-
sesse põhjuslikus seoses. Uurida, mõis-
ta, mõelda ja luua on oskused, mida 21. 
sajandi inimene hädasti vajab, et kuju-
neda isiksuseks, kes suudab vastutust 
kanda. Kooli ülesanne on leida üles iga 
lapse ainulaadsus ja isikupära. Juba käi-
vitunud arenguvestluste süsteem laste 
ja nende vanematega annab lootust, et 
seda suudetakse. 

Kooli uut märki looma hakates kor-
raldasime küsitluse, et saada teada, mi-
da oodatakse Viimsi keskkoolilt. Meel-
div on tõdeda, et suurem osa juhuvali-
misse sattunud õpilastest, õpetajatest ja 
lapsevanematest võttis südameasjaks 
sellele vastata. 

Sõnum, mis kõlama jäi, oli kõigi või-
maluste kooli ootus. Hea koolihariduse 
andmise kõrval nähakse valla suurimas 
koolis huvihariduse pakkujat igale eale. 
Samuti loodetakse, et poolsaare süda-
mes asuv kool aitab vaimueliiti koonda-
des pidurdada urbaniseeruva Viimsi 
võõrandumisprotsessi. 

Ootused on suured ja Viimsi kesk-
kool suhtub neisse suure vastutustunde-
ga. Uuest hoonest ei saa mitte ainult uh-
ke karkass vana sisu ümber, vaid avatud 
hariduskeskus kõigile, kes tahavad ümb-
ritsevast maailmast osa saada ja iseen-
nast selle keskel tundma õppida.

Leelo Tiisvelt
Viimsi keskkooli direktor

Noorsootöö vajab 
arupidamist

Aprillikuus on Viimsi noored 
üllatanud publikut mitme 
huvitava kultuuriprojektiga. 

Vaadates Viimsit, kus on olemas või-
malus saada hea haridus ja veeta 
mitmekülgselt vaba aega, tundub, 
et noortel on kõik eeldused ühis-
konnaelus aktiivselt kaasa rääkida. 
Kas see aga on nii?

Riik on andnud kohalikele oma-
valitsustele ülesande korraldada 
noorsootööd, kuid rahastamine on 
jäetud omavalitsuste õlgadele. See 
tekitab olukorra, kus noorsootöö fi-
nantseerimise võimalused eri oma-
valitsustes on erinevad. 

12.-13. mail toimub Pärnus Eesti 
noorsootöö III foorum, kus noored 
ja noorsootöö tegijad arutavad läbi 
tulevase Eesti noortepoliitika ja 
noorsootöö strateegia aastatel 
2006–2012.  Kokkuvõttena foorumi 
tööst esitatakse dokument vabariigi 
valitsusele. Strateegia peab paika 
panema tingimused noori arenda-
vaks tegevuseks ja nende võimalu-
sed osaleda otsustusprotsessides. 

Eelfoorum toimus 8. aprillil Rap-
las. Harjumaa Omavalitsuste Liidu 
esimees Andre Sepp toonitas sõna-
võtus, milline tähtsus on omavalit-
suste juures tegutsevatel noorte voli-
kogudel ja komisjonidel. Ta tõi nä ite, 
et kui mõned aastad tagasi arutlesid 
omavalitsuste juhid selle üle, millises 
vallas ja linnas on olemas ujula, tä-
napäevane kultuurikeskus või spor-
dihall, siis nüüd räägitakse ka sellest, 
kas on olemas noortekeskus, mida 
seal pakutakse ja milline on noorte 
ja valla koostöö. 

Arvestades, et noortepoliitika on 
oluliselt laiem kui noorsootöö, on 
Viimsi väga heas olukorras. Noorte-
volikogu teeb koostööd vallavalitsu-
se ja volikoguga. Aktiivselt tegutseb 
noortekeskus ning plaanis on rajada 
uusi. Õpilased on osalenud mitmes 
rahvusvahelises noorsoovahetuspro-
jektis, aidates tutvustada oma valda 
väljaspool Eestit. 

Kutsume kõiki noori ja noorte-
meelseid Viimsi elanikke kaasa rää-
kima valla noorsootöö arendamisel 
ning riikliku strateegia kujundami-
sel. Ootame arvamusi aadressile 
noored@viimsivv.ee Loodame, et 
Pärnus sündiv noorsoodokument ei 
jää ainult paberile ja noortepoliitika 
elluviimist aitab rahastada ka riik.

KUUJUTT

Kadi Bruus
haridus- ja noor-

sooameti juhataja,
Eesti Noorsoo-

nõunike Ühenduse 
juhatuse liige

Viimsi keskkool eile, täna, homme

Viimsi keskkoolis õpib praegu 905 last.

Randvere bussiliiklus on 
liiga hõre
Randvere küla, mis on olnud küll hoog-
samalt arenenud kohti vallas, ei koge 
valla poolt oma arengule mingit toetust. 
Me oleme ainus küla, kus pole kauplust, 
meie lähimad teeninduspunktid on kilo-
meetrite kaugusel. Ent kõige tõsisem 
mure on ühistransport. 

Veel kolm aastat tagasi sai Randve-
rest Tallinna sõita 15 korda ööpäevas. 
Paljud praegustest elanikest otsustasid 
just siis oma suvila ümber ehitada või 
siiakanti maja osta. Ühendus Tallinna-
ga polnud hiilgav, aga hädapäraselt 
piisav. Omavahel konkureerisid kolm 
vedajat, kellest Temptrans ja Devor ve-
dasid reisijaid väikebussidega. 

Külavanema andmetel elab praegu  
Randveres 700 perekonda, kes maksa-
vad vallale makse ja kavatsevad seal 
oma lapsed üles kasvatada. Paraku 
tundub see aina võimatum, sest prae-
gu oleme olukorras, kus Tallinna linna 
(mille piir asub Randvere aedlinnast 4 
km kaugusel) sõidab ei rohkem ega 
vähem kui neli bussi päevas! Kaks 
hommikul, üks pärastlõunal ja üks õh-
tul. Hommikused ajad on paika pan-
dud nagu pimesi pastakaga numbrit 
tabades. Kellaaeg (6.56) on koolimine-
kuks ligi tunni võrra liiga varajane, 
järgmine (9.08) liiga hiline. Viimane 

võimalus õhtul linnast koju tulla on 
kell seitse, mis tähendab automaatset 
lõppu ka teatrikülastustele ja muule 
õhtusele meelelahutusele. 

Praegu kevadeks pakutav variant, 
kus vallasisene süstikliin veaks linnalii-
nile inimesi ette, on bussiga sõitvate 
inimeste kindla veendumuse kohaselt 
paraku määratud hävima, sest liin on 
planeeritud liiga hõre ja teadaolevalt 
ajutine ning ei saavuta sellisel moel 
sõitjate usaldust. Oleme külaelanikega 
koguni ise läbi arvutanud bussi liisimi-
se võimalused ja vaaginud inimeste ve-
damist linna. Ent kas see ikka on asi, 
mida 140-miljonilise eelarvega valla 
elanikud peaksid tegema, või on nad 
selle funktsiooni vaikimisi siiski kohali-
kule omavalitsusele delegeerinud? 

Transpordiküsimuse ainuvõimaliku 
lahendusena teeme siinkohal ettepa-
neku vallajuhtidele kuulutada viivita-
matult välja avalik konkurss vedaja 
leidmiseks liinil Randvere aedlinn – 
Tallinna kesklinn. Tuleks loobuda ka-
vandatavast süstikliinist Tammneemest 
Hansunõmmeni ja kulutada selleks et-
te nähtud summa Randvere aedlinna 
kesklinnaga ühendava liini doteerimi-
seks. Uue liini sõidugraafiku koostami-
sel palume arvestada kohalike elanike-
ga ja mitte panna busse liikuma aega-
del, mil neid ei vajata.

RANDVERE ELANIKUD

Head Randvere elanikud!
Viimsi vald planeerib Randverre uut 
lasteaeda, algkooli ja sotsiaalkeskust, 
samuti on valmimas Randvere tee. 
Kauplemise korraldamine pole paraku 
vallavalitsuse pädevuses. Samas jagab 
vallavalitsus täiel määral teie muret 
Randvere küla ja Tallinna ühendava 
ühistranspordi puudulikkuse osas. 

Kutsute meid üles otsesele seaduse-
rikkumisele, tehes vallavalitsusele «ai-
nuvõimaliku lahendusena» ettepaneku 
kuulutada viivitamatult välja avalik 
konkurss vedaja leidmiseks liinil Rand-
vere aedlinn – Tallinna kesklinn. Para-
ku on kohaliku omavalitsuse pädevu-
ses korraldada vaid omavalitsuse piiri-
desse jäävat ühistransporti. Omavalit-
suste vahelist ühistransporti korraldab 
aasta algusest maakondlik MTÜ Harju-
maa Ühistranspordikeskus, kes viib val-
las läbi uuringut elanike vajadustest.  

25. aprillist avab vald ajutise la-
hendusena vallasisese liini Tammnee-
me – Hansunõmme – Tammneeme. 
Vähemalt 20-kohaline buss hakkab te-
gema tööpäeviti 15 ja puhkepäeviti 
kümme reisi. Sõitjatele on reis tasuta, 
vallale läheb liin maksma umbes 
60 000 krooni kuus. Buss viib reisijad 
Hansunõmme peatusesse, kus on või-
malik ümber istuda liinile number 38, 
millega jätkata reisi linna. Kinnitame, 

et selle ajutise bussi sõidugraafik vas-
tab sõitjate vajadustele. 

MTÜ Harjumaa Ühistranspordikes-
kus esitab vallavalitsusele Viimsi valla 
bussiliikluse korralduskava mai lõpuks. 
Sellele tuginedes käivitab ühistranspor-
dikeskus 1. septembrist vallas kahe 
tsooni põhise ühtse piletisüsteemi põhi-
mõttel toimiva ühistranspordisüsteemi. 
Loodav süsteem peaks rahuldama 
Randvere küla elanike sõiduvajadused.

VALLAVALITSUS

Järelevalveta koerad 
teevad muret

Haabneeme alevik ja eriti rannaäärne 
ala on saanud koertega jalutajate mee-
lispaigaks. Paraku hirmutavad seal tih-
tilugu inimesi ketita ringi tormavad 
suured koerad, kes jooksevad väikse-
maid lapsi lausa jalust maha. 

Palume kõigil koeraomanikel valla 
avaliku korra eeskirja tõsiselt võtta. 
Seal on öeldud, et supelranda ning 
spordi- ja mänguväljakutele loomi kaa-
sa võtta ei tohi (välja arvatud selleks 
mõeldud üritustele). Avalikesse kohta-
desse tohib koeri viia ainult rihma ot-
sas ja vajadusel suukorviga. Koeri to-
hib meres ujutada vaid suplemiseks 
mittekasutatavates kohtades.

HAABNEEME ELANIKUD

KIRJAD kai@viimsivv.ee
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Omavalitsusliidud taotle-
vad aastateks 2006–2009 
omavalitsuste tulubaasi 
kasvu, et viia see vastavus-
se omavalitsustele riigi 
poolt üle antud kohustuste-
ga. Omavalitsusliitude 
koostöökogu ja valitsuse 
delegatsioon loodavad 
lõpp-protokolli alla kirjuta-
da mai keskel.

Taotlus on järgida põhimõtet, et 
kohalike omavalitsuste (KOV) tu-
lubaasi (tulumaksu ja tasandus-

fondi) osakaal sisemajanduse kogutoo-
dangu suhtes kasvaks stabiilselt. Läbi-
rääkimiste käigus taotleme KOVile lisan-
dunud kohustuste täitmiseks järgmisel 

aastal omavalitsuste eelarvetesse laeku-
va üksikisiku tulumaksu osa kasvuks vä-
hemalt 0,4 protsendipunkti (tõus vähe-
malt 12,1%ni). 

Jätkame läbirääkimisi tasandusfon-
di arvestusmetoodika ja jaotusvalemi 
täpsustamiseks. 

Hariduskulude maht peab tagama 
piirkondlikult oluliste väikekoolide ra-
hastamise, erivajadustega laste tugisüs-
teemide arengu, koolikorralduslike 
muudatustega kaasnevate kulude kat-
mise ja pedagoogide täiendkoolituse ra-
hastamise. Lisaks peab õpilase pearaha-
süsteem arvestama koolide investeerin-
guvajadusi.

Toimetulekutoetusteks planeeritud 
vahendid peavad tagama kohalike oma-
valitsuste poolt abivajajatele toetuse 
maksmise ja katma teenuste osutamise 
kulud. Samuti on vajalik, et puuetega 
inimestele hoolduseks kavandatav raha 
katab sotsiaalteenuste mahu kasvu ja ta-
gab teenuse kättesaadavuse. 

KOVi tulubaas peaks täienema koha-
liku infrastruktuuri põhivara kulumi 

korvamiseks ja investeeringuvajaduste 
katmiseks. Samuti soovivad omavalitsu-
sed teehoiuks laekuvate kütuseaktsiisi 
vahendite arvel lisaraha kohalike maan-
teede ja tänavate ehituseks ja remon-
diks. 

Omavalitsuste liidud peavad valitsu-
sega läbirääkimisi eelarve ja tulubaasi 
kujundamise suhtes alates 1994. aas-
tast. Läbirääkimiste pidamiseks on moo-
dustatud ühisorgan – Eesti Omavalitsus-
liitude Koostöökogu (KTK). Vabariigi va-
litsus on määranud oma esindajaks mi-
nisteeriumidevahelise komisjoni, mida 
juhib regionaalminister.

Läbirääkimised toimuvad üldkogu 
istungina. Eeltöö tehakse ära töörühma-
des, mille tulemused võetakse kokku 
koostöökogus. Läbirääkimiste lõpp-pro-
tokoll või fikseeritud lahkhelid antakse 
üle vabariigi valitsusele esitamiseks rii-
gikogule koos järgneva aasta riigieelar-
ve seaduse eelnõuga.

Uno Silberg
EMOLi büroo direktor

Kevadised märksõnad – prü-
gi teeäärtes, looduse kutset 
järgivad lemmikloomad, kes 
peremeest üle kavaldades 
plehku pistavad, lihtsalt hoo-
letusse jäetud kassid-koe-
rad, kes ringi hulguvad – on 
kommunaalvaldkonnas jälle 
igapäevamureks saanud.

Ei möödu päevagi, mil mõni mure-
lik viimsilane neil teemadel meie 
poole ei pöörduks. Konkreetselt se-

da lugu ajendas siiski kirjutama meie tub-
li heakorratöölise Ljuba südamest tulev 
pahameel, kui ta kirjeldas, kuidas tema  
puhtaks korjatud teeäärde tekkisid just-
kui nõiaväel kohe uuesti tühjad joogipu-
delid ja jäätisepaberid. «Nad olid just mi-
nu selja taga, naersid ja viskasid kõik ma-
ha, ning kui ma tahtsin neid panna prah-
ti üles korjama, jooksid minema,» kom-
menteeris ta juhtunut.

Ometigi oleme me teeäärtesse prügi-
kaste paigutades püüdnud ära arvata, kui 
pikk maa kulub poest tulles jäätisetopsi 
või krõpsupaki tühjakssöömiseni. Eelne-
nust ei maksa teha järeldust, nagu arvak-
sime me, et prügi loobivad maha ainult 
koolilapsed. Seda teevad ka suured inime-
sed. Kuid suhtumine meid ümbritsevasse 
keskkonda algab kodust. Loodame väga, 
et vanemad selgitavad oma lastele jäätme-
te ja prügistamisega  seotud küsimusi. 

Möödunud suvel korraldasime õpilas-
maleva lastele jalutuskäigu Viimsi metsa 
paikadesse, kus prügilademed olid kõige 
suuremad. Sellest käigust saadud tagasi-
side annab põhjust loota, et vähemalt 
nendest noortest küll prügi mahaloopijat 
ei saa.

Uusehituste alal kipub lugu kontrolli 
alt väljuma, kui ehitaja oma pakendid ja 
kiled lendu laseb ning need siis mööda 
puid-maid peatuspaika otsivad. Tuletame 
meelde, et oma kinnistul toimuva ehitus-
tegevuse eest kannab täit vastutust 
kinnistu omanik. Ehitustegevuse käigus 
tekkiv prügi ja selle käitlemine on seega 
kinnistu omaniku vastutusalas.

Mullu korjasid meie heakorratöölised 
teeäärtest kokku ligi kümme tonni prügi. 
Tahaks väga loota, et see number näitab 
edaspidi vähenemise märki. 

Lõpetuseks tuletame ikka ja jälle 
meelde, et iga majapidamine peab oma 
kinnistuga piirneva ala koristama kuni 
teeservani ja seda pidevalt, mitte ainult 
lume sulamise järel üks kord aastas. Soo-
vime kõigile kaunist kevadet ja indu ko-
duvalla korrastamisel!

Anne Talvari
kommunaalamet

1. aprillist delegeeris riik hooldajatoetuste maksmise kohalikule omava-
litsusele.

Omavalitsused nõuavad lisakohustuste hüvitamist
Mullu korjasid heakorratöölised valla teeäärtest kokku kümme tonni prügi.

Tere, 
kevad! Viimsi vallavalitsus 

teatab...
et on peremehetu varana arvele võt-
nud Viimsi vallas Viimsi alevikus 
asuva Karulaugu tee.

Nimetatud objekti viimane oma-
nik on Viimsi vallavalitsusele tead-
mata. Kõiki isikuid, kel on vastuväi-
teid eelpool nimetatud ehitise pere-
mehetuks tunnistamise kohta, palu-
takse need esitada dokumentaalselt 
tõestatuna hiljemalt 17. juuniks 
2005. a Viimsi vallavalitsusele (Nel-
gi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald 
Harjumaa 74001).

TEATED

Lemmikloomade 
vaktsineerimine maikuus
•  1. mai  Pringi küla, Tamme bussi-

peatus, kl 12-13.30
Püünsi küla, Püünsi bussipeatus, 
kl 13.45-15.15
Rohuneeme küla, bussi  lõpp-pea-
tus, kl 15.30-16.30

•  15. mai Viimsi alevik, vallamaja 
juures, kl 12-14
Haabneeme alevik, Viimsi haigla 
bussipeatus, kl 14.15-16

•  22. mai Äigrumäe küla, pumba-
maja juures kl 12-14

•  29. mai Tammneeme küla, Tamm-
neeme bussipeatus kl 12-14 ja Me-
hise bussipeatus kl 14.15-16 

Lastevanemate koosolek
Järgmisel aastal kooliteed alustavate 
laste vanematele toimub 18. mail 
kell 18 Viimsi keskkooli aulas.

Samal päeval on võimalik regist-
reeruda 1. klassi.

Kaasa võtta lapse sünnitunnistus 
ja vanema isikut tõendav dokument.
Avaldus ja ankeet täidetakse koha-
peal.

MLA Viimsi Lasteaiad 
allüksused
Viimsi lasteaed Piilupesa, Pargi las-
teaed, Püünsi lasteaed ja Leppneeme 
lasteaed ootavad kõiki tulevasi laste-
aialapsi ja nende vanemaid LAHTIS-
TE USTE PÄEVALE esmaspäeval, 
9. mail. 
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Roosi tee majade vahe-
le Viimsi alevikus hak-
kas 30 aastat vana ja 
juba ohtlikuks muutu-
nud mänguväljaku ase-
mele uus kerkima juba 
eelmisel suvel. 

Kõigile lastega peredele tun-
dus selline asjade käik loo-
mulik ja tore, samamoodi 

arvasid ka paljud väikeste lasteta 
elanikud. Ometi leidus neidki, 
kes mänguväljaku rajamisele 
küünte ja hammastega vastu as-
tusid, protestiallkirju kogusid ja 
kiigepaigaldajate tööd takistada 
püüdsid. 

Asja rahumeelselt arutama ja 
läbi rääkima tulijaid samas ei ol-
nudki. Aga ju vist on loomulik, et 

kus pooldajaid, seal ka vasta-
seid.

Töid juhatas Roosi tee 8 ma-
ja, palju tuli abilisi ka Aiandi ja 
Pargi teelt. Otsene tänuväärt abi 
seisnes peaasjalikult füüsilises 
töös – õues oli hulk labidaid ja re-
hasid, millest poisid-tüdrukud ja 
väikelaste emmed-issid mööda ei 
jalutanud. 

Eriti vahva oli see, et lapsed 
ise kühveldasid liiva ja  värvisid 
näiteks kiige- või redeliposte. 
Need lapsed hoiavad omatehtud 
mänguplatsi kindlasti hoolsalt. 
Tore oli näha, kuidas suured ja 
väikesed üheskoos ühise eesmär-
gi nimel pingutasid. 

Siinkohal tahaks eriti tänada 
Roosi tee 8 ja 10 ning Aiandi tee 
10 poisse, kes peaaegu kogu su-
ve jooksul mitme tööga abiks 
olid. Renee, Mihkel, Reilo, Ermo 
ja Aivar – aitäh teile, aga ka kõi-
gile teistele abilistele! Aitäh ka is-

sidele, kes meisterdasid uue ori-
ginaalse laev-liivakasti! Samuti 
täname kõiki neid, kes projekti 
rahaliselt toetasid. Kui on nii pal-
ju kaasalööjaid, saab asjast asja!

Kuna projekt on alles pooleli, 
ootame ka sel aastal kõigi hea-
tahtlike inimeste abi. Mänguväl-
jaku ehituseks annetatud sum-
mad (ka kõige pisemad) on ooda-
tud KÜ Okasroosioks pangaarve-
le: 221015665138 (märgusõna: 
mänguväljak). 

Kui keegi soovib mingil muul 
moel abistada, projektiga lähe-
malt tutvuda või töödes osaleda, 
võtku ühendust Roosi tee 8 kor-
teriühistuga. On ju meie kõigi hu-
vides, et lastel oleksid platsid, kus 
mängida, kiikuda, hullata ja möl-
lata. Hoiab ju vilgas tegevus värs-
kes õhus mõtted pahategudest 
eemal.

Kairi Sõer,
KÜ Okasroosioks projektijuht

Põhitöö tegijad olid koolilapsed, kuid leidus ka paariaastaseid, kes oma väikese kühvliga suu-
reks abiks olid.

Represseeritud saavad 
maamaksutoetust
Viimsi vallavolikogu detsembri mää-
rusega on represseeritud ja repres-
seeritutega võrdsustatud isik vabas-
tatud maamaksust tema kasutuses 
oleva elamumaa osas, kui elukoht on  
registreeritud samal aadressil ja ela-
mumaad või sellel asuvaid ruume po-
le antud tasu eest rendile. 

Represseeritutel tuleb esitada 
vallavalitsuse maa-ametile vastav 
taotlus koos lisadega. Kuna tänavu 
lõppes taotluste vastuvõtmine 15. 
jaanuaril seoses andmete edastami-
sega maksuametile, saavad Viimsi 
valla veteranid toetust samuti nagu 
eelnevatel aastatel – vallavalitsuse 
kassast maksekviitungi esitamisel. 

«Neil, kes selle aasta alguses ei 
täitnud maamaksu vabastamiseks va-
jalikku taotlust, palume seda teha 
aasta jooksul, hiljemalt järgmise aas-
ta veebruariks,» ütles sotsiaalameti 
juhataja Reet Järv. 

Taotlusi saab esitada valla maa-
ametile vastuvõtuaegadel (E 14–18  
ning N 9–12 ja 14–17, tel 606 6816).

Lasteaed Päikeseratas 
otsib õpetaja abi
Ühendust võtta tel 608 0162 ja 
5646 0001 või tulla kohale Veere 3, 
Viimsi.

UUDISED

VIIMSI VALLALIINI NR 3 TAMMNEEME - HANSUNÕMME - TAMMNEEME SÕIDUPLAAN

TÖÖPÄEVITI

Tammneeme 6:23 7:13 7:50 8:38 9:36 11:16 12:47 13:56 15:10 16:36 17:31 18:11 18:56 19:59 21:32

Randvere 6:26 7:16 7:53 8:41 9:39 11:19 12:50 13:59 15:13 16:39 17:34 18:14 18:59 20:02 21:35

Randvere aedlinn 6:29 7:19 7:56 8:44 9:42 11:22 12:53 14:02 15:16 16:42 17:37 18:17 19:02 20:05 21:38

Kirikaia 6:31 7:21 7:58 8:46 9:44 11:24 12:55 14:04 15:18 16:44 17:39 18:19 19:04 20:07 21:40

Hansunõmme 6:33 7:23 8:00 8:48 9:46 11:26 12:57 14:06 15:20 16:46 17:41 18:21 19:06 20:09 21:42

Kirikaia 6:35 7:25 8:02 8:50 9:48 11:28 12:59 14:08 15:22 16:48 17:43 18:23 19:08 20:11 21:44

Randvere aedlinn 6:37 7:27 8:04 8:52 9:50 11:30 13:01 14:10 15:24 16:50 17:45 18:25 19:10 20:13 21:46

Randvere 6:40 7:30 8:07 8:55 9:53 11:33 13:04 14:13 15:27 16:53 17:48 18:28 19:13 20:16 21:49

Tammneeme 6:43 7:33 8:10 8:58 9:56 11:36 13:07 14:16 15:30 16:56 17:51 18:31 19:16 20:19 21:52

LAUPÄEVITI

Tammneeme 7:40 9:09 10:35 12:24 13:45 15:09 16:34 18:02 19:48 21:23

Randvere 7:43 9:12 10:38 12:27 13:48 15:12 16:37 18:05 19:51 21:26

Randvere aedlinn 7:46 9:15 10:41 12:30 13:51 15:15 16:40 18:08 19:54 21:29

Kirikaia 7:48 9:17 10:43 12:32 13:53 15:17 16:42 18:10 19:56 21:31

Hansunõmme 7:50 9:19 10:45 12:34 13:55 15:19 16:44 18:12 19:58 21:33

Kirikaia 7:52 9:21 10:47 12:36 13:57 15:21 16:46 18:14 20:00 21:35

Randvere aedlinn 7:54 9:23 10:49 12:38 13:59 15:23 16:48 18:16 20:02 21:37

Randvere 7:57 9:26 10:52 12:41 14:02 15:26 16:51 18:19 20:05 21:40

Tammneeme 8:00 9:29 10:55 12:44 14:05 15:29 16:54 18:22 20:08 21:43

Vallaliinil sõitmine on reisijatele 
tasuta

Liini teenindab OÜ Viimars, 
telefon 610 9311

Liiniluba kehtib ja reisijate vedu 
toimub ajavahemikus 
25.04.2005 - 01.09.2005

Peatused liinil: Tammneeme – 
Tammneeme tee – Randvere – 
Randvere aedlinn – Kirikaia – 
Hansunõmme 

PÜHAPÄEVITI

7:58 9:23 10:52 12:39 14:00 15:20 16:45 18:13 19:59 21:28

8:01 9:27 10:55 12:42 14:03 15:23 16:48 18:16 20:02 21:31

8:04 9:30 10:58 12:45 14:06 15:26 16:51 18:19 20:05 21:34

8:06 9:31 11:00 12:47 14:08 15:28 16:53 18:21 20:07 21:36

8:08 9:33 11:02 12:49 14:10 15:30 16:55 18:23 20:09 21:38

8:10 9:35 11:04 12:51 14:12 15:32 16:57 18:25 20:11 21:40

8:12 9:37 11:06 12:53 14:14 15:34 16:59 18:27 20:13 21:42

8:15 9:40 11:09 12:56 14:17 15:37 17:02 18:30 20:16 21:45

8:18 9:43 11:12 12:59 14:20 15:40 17:05 18:33 20:19 21:48

VIIMSI VALLAVALITSUS KUULUTAB 
VÄLJA AVALIKU KONKURSI

VIIMSI KESKKOOLI DIREKTORI 
AMETIKOHA TÄITMISEKS

Nõuded kandidaadile:
•  pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane 

pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240-tunnine juhti-
miskoolitus või muu kõrgharidus ja vähemalt viieaas-
tane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt    peda-
googi ametijärku, ning läbitud 240-tunnine juhtimis-
koolitus või kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane sa-
maväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning läbi-
tud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-
tunnine koolijuhtimiskoolitus

•  juhtimiskogemus
•  väga hea eesti keele oskus ja vähemalt ühe võõrkeele 

oskus
•  väga hea arvuti kasutamise oskus
•  väga hea suhtlemisoskus 

Kandidaadil palume esitada:
•  kirjalik avaldus;
•  töö- või teenistuskäik (elulookirjeldus);
•  nägemus Viimsi keskkooli arengust 5-10 aasta jooksul;
•  ametikohale esitatud nõuete vastavust tõendavate do-

kumentide koopiad;
•  konkursil osaleja soovil muud tema poolt oluliseks pee-

tavad dokumendid.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 2. maiks kell 16.00 
Viimsi vallavalitsusele, aadressil Nelgi tee 1, 74001 Viimsi. 
Lisainformatsioon: Jaan Alver, abivallavanem 606 6804, 
jaan@viimsivv.ee

Roosi tee korteriühistu 
rajab mänguväljakut

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
(11. märts–14. aprill)
•  Nele Soonikul ja Margus Peetsil 

sündis 18. veebruaril tütar 
CAROLINA

•  Anu ja Eero Hermlinil sündis 22. 
veebruaril tütar SASKIA

•  Sirli Liival ja Mango Maranikul 
sündis 2. märtsil tütar VIKTORIA 
LIIS

•  Monika ja Ville Vellendil sündis 4. 
märtsil poeg ERIK WILLIAM

•  Pilvi Nigumannil ja Ahto Võlmal 
sündis 5. märtsil tütar RAHEL

•  Heidy ja Antti Heldel sündis 8. 
märtsil poeg MATTIAS

•  Külli Kruhbergil ja Priit Põldaril 
sündis 8. märtsil poeg PATRICK

•  Liina Noot-Mugul ja Jaanus Mu-
gul sündis 11. märtsil tütar MARI

•  Kaja Sihtil ja Kalle Kuusikul sün-
disid 11. märtsil tütred LIIS 
KATRIIN ja MARI ANN

•  Mari Vesteril ja Kalmer Hallikol 
sündis 14. märtsil poeg JAAN 
ERIK

•  Maris Orassonil ja Erdi Pukil 
sündis 15. märtsil poeg LUUKAS 
HARALD

•  Kai Kuusel ja Margus Kraavil sün-
dis 18. märtsil poeg KRISTO

•  Anneli Kaljuveerel ja Margus Ar-
mil sündis 21. märtsil poeg 
JOONATAN

•  Merike Toomel ja Sven Aropil sün-
dis 24. märtsil poeg BIRK 
BIRGER

•  Ülve Tammiksaarel ja Marek Lui-
gel sündis 28. märtsil poeg MAR-
KUS

•  Triin ja Tõnu Lillel sündis 30. 
märtsil poeg ROBIN

•  Kaia Heinsaril ja Vahur Vetevoolul 
sündis 1. aprillil poeg OLIVER

•  Anneli ja Andres Juulil sündis 1. 
aprillil poeg ROBIN

•  Ruti ja Tarmo Miilil sündis 2. ap-
rillil tütar MONA-LIIS

•  Anny ja Heiki Tamveliusel sündis 
3. aprillil tütar EMILY
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Viimsi kooliteatri esituses 
elustus 7.–10. aprillini Ees-
ti ühe populaarsema heli-
looja Raimond Valgre loo-
mingutee. Spordihalli imp-
roviseeritud teatrilaval anti 
nelja päeva jooksul täissaa-
lidele kokku kuus etendust.  

Valgre elust ja ajast räägivad sel-
les Juhan Saare ühegi dialoogita 
muusikalises jutustuses tema lä-

hedased ja muusikamehed, kriitikud ja 
imetlejad. Muusikali sündmused leiavad 
aset aastail 1934–49. 

Kunstnik Eda Kommitz oli asetanud 
laval kesksele kohale mustvalgete akor-
dioniklahvidega trepi kui heliredeli, kus 
kulgemine mažoorist minoori ja helesi-
nistest unistustest käegalöömiseni võib 
olla pealtnäha väga kiire. 

Noored näitlejad laulsid ja mängisid 
Külli Talmari lavastuses väga täpselt väl-
ja need tundetoonid, mis viisid Valgre 
tippu, aga aitasid ka kaasa tema allakäi-
gule kuni oma akordioni mahamüümi-
seni. Ajastu muutuvat vaimu aitasid 
mõista Irene Lääne valitud dokumen-
taalkaadrid.

Etenduses ei kõla aega ega olusid 
süüdistavaid ega ka peategelast ülista-
vaid toone. Kõlama jäävad Valgre alati 
moes olevad laulud, mis on inspireeri-
nud paljusid maailmanimega muusikuid 
ja andnud ainet muusikali «Muinaslugu 
muusikas», telefilmi «Igavesti Teie» ning 
mängufilmi «Need vanad armastuskir-
jad»  loomiseks.                  

Helge meeleolu valitses ka Talmari 
lavastuses kindral Laidoneri perekonna-
loost, mis etendus mullu veebruaris 
kindrali kodumõisas. Viimsi kooliteatri 
viimase aasta jooksul sündinud etendu-
sed ongi omavahel heas mõttes sarna-
sed, elustades olulisi lehekülgi meie aja-
loost, seda kujundanud ja lõpuks ka aja-
le alla vanduma pidanud isikuist. 

Valgre-etenduse tõepärasusele aitas 
kindlasti kaasa peategelase õnnestunud 
valik. Rääkimata välisest sarnasusest 
Raimiga, nagu sõbrad Valgret kutsusid, 
on peategelast kehastanud Viimsi kesk-
kooli abiturient Ronald Korv ka ise muu-
sikaga sina-peal, õppides kitarrimängu-
le lisaks nüüdse etenduse jaoks ka akor-
dionimängu selgeks. 

Vähemalt ühe maailmatasemel 
naissolisti on Viimsi kooliteater Hanna-
Liina Võsa näol juba andnud. Peatege-
lase sõbratare mänginud-laulnud Viim-
si huvikeskuse juhi Ita-Riina Pedaniku 

lauluõpilased Laura-Madleen Vaarik, 
Dagmar Mäe ja Kadri Kasak tõotavad 
talle lisa. 

Andekate solistide kõrval pakkus 
kooliteater Maido Saare seades 
ka hoogsaid tantsunumbreid, 

sest mis on muusikalokaalid ilma tant-
suta! Tantsijate nägudel lehviv heameel 
ei olnud kindlasti teeseldud, sest tantsu-
seaded olid vaheldusrikkad ja kaasakis-
kuvad. 

Nii mõneski episoodilises osatäitjas 
avaldus märgatav näitlejasäde, nii näi-
teks võis Ingvar Arstis muusikakriitiku-
na aimata tõelist koomikutalenti. «Pane-
vad varsti päris teatrile ära!» selliseid 
kommentaare võis pärast etendust pub-
liku hulgast kuulda.

Tormiline aplaus ja kiidusõnad on 
aga ausalt välja teenitud järjepideva töö-
ga. Väsimatult on kooliteatri arengu eest 
seisnud Viimsi keskkooli direktor Leelo 
Tiisvelt, kes projektijuhina aidanud to-

sina aasta jooksul teoks saada paari-
kümnel eri lavastusel. Sama kaua on 
koos töötanud ka kooliteatri põhituu-
mik: TPÜs näitejuhtimise lõpetanud 
Külli Talmari lavastajana, mainekas tant-
supedagoog Maido Saar koreograafina 
ja muusikaõpetaja Andrus Kalvet  koor-
meistrina. Nüüdse lavastuse üks peaosa-
lisi, Viimsi keskkooli abiturient Laura-
Madleen Vaarik sai esimesed lavakoge-
mused Ita-Riina Pedaniku juhendamisel 
juba algkoolis. 

Kuna teatripisikust ei saanud enam 
lahti, on kooliteatri vilistlased asutanud 
oma teatritrupi KOMOS. Nende viima-
ne etendus «Carrie» on viimsilastel kind-
lasti veel värskelt meeles.

Kui aeg-ajalt kohtab jälle püüdeid 
koole pingeritta seada, siis milliste mõõ-
dikute abil mõõta sellist ajaproovile vas-
tu pidanud õpilaste ja õpetajate üks-
meelt ning koostöötahet? 

Kai Maran

Etenduses tegi koos orkestri ja lavataguste jõududega kaasa ligi sada osalist.

Viimsi teatrinoored üllatasid taas

Heledaks laiguks Valgre (Ronald Korv)  elus sai tutvus leningradlanna 
Niinaga (Laura-Madleen Vaarik).

UUDISED

Lastekoorid osalevad 
rahvusvahelise 
koorikonkursi finaalis
Eesti Televisiooni tütarlastekoor (di-
rigent Aarne Saluveer) ja Tallinna 
muusikakeskkooli lastekoor (dirigent 
Ingrid Kõrvits) pääsesid koorikon-
kursi «Let the Peoples Sing» finaali. 

«Let the Peoples Sing» on rah-
vusvaheline amatöörkooride kon-
kurss, mida Euroopa Ringhäälingute 
Liit (EBU) korraldab iga kahe aasta 
tagant. Poolfinaali saadavad EBU 
liikmesriikide avalik-õiguslikud raa-
diod oma maad esindama kooride 
kontsertsalvestised. 

Eesti koorid osalevad sellel kon-
kursil teist korda. Eelmisel «Let the 
Peoples Sing» konkursil 2003. aastal 
saavutas dirigent Aarne Saluveer 
ETV Lasteekraani muusikastuudio 
lastekooriga II koha.

Poolfinalistid valis üheksa kandi-
deerinud koori hulgast välja Eesti 
Kooriühingu muusikanõukogu. Koori-
de esinemist salvestasid helirežissöö-
rid Aili Jõeleht ja Tanel Klesment 
Eesti Raadio 1. stuudios. 

Finaalkontserdist 16. oktoobril 
Kölnis teeb otseülekande ka Klassi-
karaadio. (VT)

Akordionitundi alustavad Henn Rebase juhendamisel Joann (paremal) ja 
Andri.

On üsna tavapärane, et ees-
ti kodudes on alles mõni 
lõõtspill, mis aga paraku 
tummalt nurgas seisab, 
sest uuel põlvkonnal puu-
duvad mänguoskused. 

Viimsi muusikakoolis saab akordio-
nimängu õppida kahel päeval nä-
dalas, vastu võetakse nii esimes-

te klasside lapsi kui ka abituriente. «Meie 
kool on varustatud väga heade Itaalia 
pillidega, see annab õppimisele palju 
juurde,» sõnas juba veerandsada aastat 
Viimsi muusikakoolis akordioniõpetust 
jaganud Henn Rebane.         

Paljude aastate jooksul ka Kokkola 
linna konservatooriumis Kesk-Soomes 
akordionimängu õpetanud Henn Reba-
ne on tuntud ka heliloojana. Nimetagem 
siin vaid hitti «Veskimees», mida teavad 
küll vist kõik eestlased. 

Akordionile kirjutatud viiside vähe-
sus ajendas Rebast  mullu sügisel välja 

andma spetsiaalset «Akordionialbumit» 
noortele. CD-plaadiga varustatud noo-
dialbumis on kolmkümmend värvikat ja 
rütmikat lugu. Kõik nii traditsioonilises 
kui nüüdisaegsemas rütmikeeles akor-
dionipalad on autori enda looming ja 
sellisena on väljaanne Eestis ainulaad-
ne. 

Noodiraamat on saanud igapäeva-
seks töövahendiks eesti koolides ja Soo-
me akordioniliidu soovitusel jõudmas ka 
põhjanaabrite muusikaõpetajateni. Al-
bumi eelkäijaks on 1995. aastal ilmunud 
«Minu akordion», kus muusikakoolide 
õpilastele mõeldud seaded mitmete 
maade autorite pillilugudest. Henn Re-
bane on ka euroopa vanamuusika ja ees-
ti tantsude põhjal sündinud repertuaa-
riraamatute autor.

Praegu Rebasel on käsil noodiraa-
mat «Laste album», mille  veerandsada 
põnevate rütmidega lugu on kirjutatud 
alles alustavaid mängijaid silmas pida-
des. Ehedal kujul saab Henn Rebase 
loomingut kuulata Draamateatri eten-
duses «Õmblejannad», kus prantsuse 
stiilis kirjutatud muusikat esitab autor 
ise.  (VT)

Henn Rebane kutsub 
akordionit õppima
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Esimesed proovitegijad tulid koha-
le juba kaks tundi enne võistluse 
algust – oli ju vaja lava ja mikro-

foniga enne võistlustulle astumist sõp-
rus luua! Huvikeskus täitus kaunite prei-
lidega ja šikkide noormeestega, igast 
nurgast kostsid hääleharjutused ja lau-
luüminad. 

Saalis istusid ootusärevuses lapseva-
nemad ja sõbrad, kes elasid kaasa igale 
lauljale, aga kõige kõvemini hoiti pöialt 
ikka oma lapsele ja tuttavale. Kõik laul-
jad olid väga tublid, igaüks omapärane 
ja vahva. 

Seda tõdes ka žürii, kelle otsused ei 
tulnud sugugi kerge südamega. Meie 

võistluse žüriisse kuulusid koolinoorte 
vokaalansamblite konkursi «Volüüm» 
peakorraldaja Katrin Puur,   järgmise 
koolinoorte laulupeo lastekooride diri-
gent Kaie Tanner ja Viimsi valla noor an-
dekas laulja Laura Madleen Vaarik. Tüd-
rukuid ja poisse hinnati igas vanuserüh-
mas eraldi, kuid kahjuks ei jagunud tu-
gevama soo esindajaid kõikidesse vanu-
serühmadesse.

Suur tänu kõikidele lauluõpetajate-
le, noortele lauljatele edu maakondlikul 
lauluvõistlusel! 

Ita-Riina Pedanik,
Viimsi huvikeskuse direktor

Lauluhoos on Kea Kruuse koos oma saateansambliga.

Viimsi teatritrupp tõi 
üleriigiliselt kooliteatrite 
festivalilt peaauhinna
8.–10. aprillinil toimus Pärnus End-
la teatris üleriigiline kooliteatrite 
festival «Kooliteater 2005». 

Viimsi keskkooli trupp, mida ju-
hendab Toomas Lõhmuste, esindas 
Harju maakonda sipsikrevüüga «Just 
nagu päris elus» ja naasis festivalilt 
grand prix’ga suure Vändra karu ku-
jul.     

Dramaturgiatudengi Mart Kase 
kirjutatud noortepärases ja tundlikke 
sotsiaalseid teemasid puudutavas 
näitemängus tegid kaasa Viimsi 
keskkooli õpilased Alari Lagle, Pille 
Lumiste, Ave Schmidt, Maris 
Talvari, Jüri Tiidus, Siim Tiisvelt ja 
Laura-Madleen Vaarik, kellest vii-
mane sai ka eripreemia väga hea 
näitlejatöö eest. 

Etenduse tehnilise poole eest vas-
tutasid vilistlased Margus Toomla ja 
Ivar Leemet ning Viimsi noortetoa 
noortejuht Kaarle Kannelmäe. 

Viimsi muusikakooli 
õpilasi saadab 
konkurssidel edu
Õpetaja Eve Neumanni õpilane Kristi 
Hüüdma saavutas üleriigilisel muusi-
kakoolide saksofoniõpilaste konkursil 
oma vanuserühmas esikoha, teatas 
muusikakooli direktor Urvi Haasma.  

Andri Jääger tuli rahvusvahelisel 
konkursil «Trompetitalendid»  oma 
vanuserühmas kolmandaks ja ülerii-
gilisel muusikakoolide trompetiõpi-
laste konkursil teiseks. Tema õpetaja 
on Aavo Ots.

Aprilli keskel Keila muusikakoo-
lis toimunud Harjumaa muusikakoo-
lide viiuliõpilaste konkursil  esinesid 
tublilt kõik osalenud Viimsi muusika-
kooli õpilased. 

Oma vanuserühmas said esikoha 
Kadi Linda Kiisa, Mariliis Luide ja 
Merilin Vihmaru, teise koha Kristel 
Leppmets ja Sigrid Luide ning kol-
manda Krete-Riin Talsi ja Kristiine 
Järvan.

UUDISED

Mida uut tõi lõppev hooaeg 
laulustuudio lastele? 

Hooaeg algas väga kenasti. Lisaks 
aastatepikkusele tööle Pirita ja Tal-
linna laululastega alustas Maire 
Eliste laulustuudio septembris te-
gevust Püünsi põhikoolis. Seal käi-
vad koos põhiliselt koolieelikud, 
kelle vokaalne areng sobivate lau-
lude ja muusikaliste mängude kau-
du on kõige nähtavam. 

Nagu kõik kaunid kunstid, on 
ka laulmine kaasaantud anne, ju-
malik säde, mida õppida on raske, 
kuid ometi võimalik. Ei ole midagi 
rõõmustavamat kui avastada, et sü-
gisel stuudiosse tulnud lapsest, kel-
lele n-ö elevant kõrva peale astu-
nud, on kevadeks saanud tubli vii-
sipidaja. 

Iga artist vajab oma tööle väljun-
dit, seega olen alati oma ülesandeks 
pidanud ka lastele esinemisvõima-
luste pakkumist. Meeleolukad kont-
serdid Püünsi koolis isadepäeval ja 
jõululaulud Viimsi huvikeskuses jää-
vad kindlasti meelde nii lastele kui 
ka nende vanematele. Selle hooaja 
lõpetab aga tublimate esinemine ke-
vadkontserdil 15. mail kell 16 Esto-
nia kontserdisaalis, millel südant-
soendav moto on: kaunimad laulud 
emale. 

ÜKS KÜSIMUS

Maire Eliste
Prantsuse 
Lütseumi 

muusikaõpetaja

3-4-aastased:
• I koht  Aasa-Marta Kaasik
• II koht  Ingrid Oja 
• III koht  Rebecca Pärtel
5-6-aastased:
Tüdrukud:
• I koht  Liina Ariadne Pedanik
• II koht  Karolin Saar
• III koht  Kristi Piht
Poisid:
• I koht  Matthias Vohu 
• II koht  Martin Siitam
7-9-aastased:
Tüdrukud:
• I koht  Sylvia Krupp
• II koht  Kea Kruuse
• III koht  Kristi Kallas
Poisid:
• I koht  Oliver Keller
• II koht  Raul Gross 
• III koht  Sander Kõiva 
10-12-aastased: 
Tüdrukud:

• I koht  Kadi Linda Kiisa
• II koht  Birgit Pärn 
• III koht  Kristin Rohtaru ja 
 Britta Taniel 
Poisid:
• I koht  Sander Liblik 
• II koht  Robi-Reeno Raissaar
• III koht  Ivary Rebane
13-15-aastased:
• I koht  Hille Savi
16-18-aastased:
• I koht  Marika Küüra
• II koht  Tõnis Hallaste
• III koht  Kadi Mik

Eripreemiad suurepärase osalemise 
eest said Lisett Siimson, Inessa-Melanie 
Bogomold, Merian Järve, Kätlin Kruuse, 
Saara-Samantha Steinberg, Greta-Liisa 
Grünberg, Grete Ly Vahing, Aleksander 
Mäeots, Markus Pekkenen, Mari-Liis 
Tohvelmann, Triin Rebane, Liis Rebane, 
Triinu-Liis Raudmägi.

LAULUVÕISTLUSE TULEMUSEDPühapäeval, 3. aprillil toimus Viimsi huvikeskuses tradit-
siooniline valla laste lauluvõistlus «Viimsi laululaps 
2005», kus osales 61 lauljat kuues vanuserühmas. Pari-
mad neist esindavad valda maakondlikul lauluvõistlusel.

Suu laulab, süda rõõmustab

Maire Eliste laulustuudio 
õpilased Loviisa ja Liseth 
õnnitlesid president Len-
nart Meri tema 76. sünni-
päeval Rohuneemes.

Parim sünnipäevakink on see, et 
Viimsis jätkuks tulevikuski maa-
nurgale omast puhast loodust ja 

vaikust, sõnas Lennart Meri, kes samuti 
oma allkirjaga toetas vallaelanike pöör-
dumist Viimsi metsade kaitseks. 

Samas on väga palju sellist, mida ini-
mene ise sõltumata elupaigast oma ter-
vise kaitseks ära suudab teha, mainis 
Meri. Näiteks on üks suuremaid tervise-
kahjustajaid suitsetamine, ja sellest va-

banemisel on vaja eelkõige omaenda 
tahtejõudu, sõnas aastaid tagasi suitse-
tamisest otsustavalt loobunud Meri. Ka 
riigi rolli ei saa seejuures alahinnata, rõ-
hutas president üleriigilise teavitustöö 
tähtsust.

Viimsi Püha Jaakobi kiriku ehituse 
patroonina kutsus Meri valda kiriku ehi-
tust aktiivsemalt toetama. Haabneeme 
aleviku ja Pringi küla piirile kerkiva, ar-
hitektide Erkki Ristoja ja Martin Aunini 
projekteeritud kirikuhoone sai vana 
Püünsi koolimaja esisel platsil nurgaki-
vi 22. juunil 2003. Kirikusse on kavan-
datud ka kabel meres hukkunute mäles-
tuseks.

Kiriku ehitust saab toetada Viimsi ki-
riku ehitamise sihtasutuse kaudu. Siht-
asutuse arveldusarve on 22 101 699 
8736, Hansapank, märgusõna «Annetus 
kirikule».  (VT)

Püünsi laululapsed 
tervitasid presidenti

Viimane laulusalm lõpetati üheskoos. 
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Reumaliidu tervisepäeval  
Märtsikuu Viimsi Teatajas pakutud 
võimalus lasta oma luude tervist 
kontrollida ja spetsialistidega nõu pi-
dada tõi huvikeskusesse kokku hulga-
liselt rahvast. 

Eesti Reumaliidu korraldatud 
tervisepäeval konsulteeriti ja mõõdeti 
luutihedust 122 inimesel. Neist 46-l 
avastati luuvähesus (osteopeenia) ja 
27 inimesel diagnoositi osteoporoos 
ehk luuhõrenemine, sõnas reumaliidu 
pressisekretär Lea Nõulik. Varem 
olid  oma haigusest teadlikud vaid 
mõned inimesed, kes on lisaks ravi-
mite ja kaltsiumi tarbimisele muutu-
nud oma toiduharjumusi suurema 
hulga piimatoodete kasuks.

Neljandik kohaletulnutest olid 
mehed. «Nii palju oma tervise eest 
hoolitsevaid meespatsiente oleme va-
rasematel tervisepäevadel harva näi-
nud,» kiitsid meedikud. Kahjuks olid 
luutiheduse näitajad korras vaid 
pooltel kohaletulnud meestest. Tuldi 
ka koos perega ja saadi kinnitust, et 
pärilikkusel on inimese tervises tõe-
poolest oma osa. Samuti näitas apa-
raat mitmel eakal abikaasal sarna-
seid tulemusi. Selle põhjuseid võime 
ilmselt otsida ühiselt toidulaualt ja 
sarnastest eluviisidest, selgitas Nõu-
lik. 

Perearstidele paluvad osteopo-
roosiõed südamele panna, et kõik 
nende nimistus olevad üle 55-aasta-
sed naised, kellel on teatud riskifak-
torid, saaksid saatekirja DEXA-
uuringutele. See aitab raviga õigel 
ajal algust teha ja ennetada osteopo-
roosist tingitud luumurde. (VT)

Püünsi õpilased veetsid 
sisuka kevadvaheaja
Püünsi põhikooli kodutütred ja noor-
kotkad osalesid kevadisel koolivahe-
ajal koos Viimsi keskkooli ja teiste 
valdade noortega emakeelelaagris 
Kaiu gümnaasiumis. 

Laagri eesmärk oli tutvustada är-
kamisaegset eesti kultuuri, keelt ja 
kirjandust. Kolme päeva jooksul kor-
raldati viktoriine, peeti ettekandeid 
ja tutvustati omaloomingut. 

Püünsi kooli rühmajuhtide Viivi 
ja Leho sõnul sai noortele suursünd-
museks aprilli alul toimunud  Kaitse-
liidu Rapla maleva korraldatud lau-
lulaager Järvakandi gümnaasiumis. 
Püünsi noored olid edukad orientee-
rumises, võisteldi ka karaokes ning 
osaleti Rapla maleva aasta tütre ja 
aasta kotka valimistel. 

Laagrites osalemine sai teoks tä-
nu Viimsi vallavalitsuse toetusele. 
(VT)

UUDISED

Põhja-Eesti Regionaalhaigla osteoporoosikabineti õde Helina Helgand mõõdab luutihedust viimsilasel Aivi 
Raudveril.

Osteoporoosi saab ennetada, 
diagnoosida ja ravida 

Osteoporoos on krooniline 
süsteemne skeletihaigus, 
mis muudab luud hapraks 
ja toob kaasa suure luumur-
ruohu. 

Haigus ohustab enim menopausi-
eas naisi, aga seda esineb ka 
meestel. Osteoporoosi on nime-

tatud ka «vaikseks epideemiaks», sest  
luude hõrenemine ei tekita üldjuhul 
mingeid kaebusi, vaid avaldub alles luu-
murdude tekkimises. Seetõttu saavadki 
paljud patsiendid oma uude hõredusest 
teada alles siis, kui tekivad nn haprus-
murrud väiksegi trauma tagajärjel, mil-
le puhul  normaalsed luud jääksid ter-
veks.

Kõige ohtlikum on reieluu murd
Kolm tüüpilist osteoporoosist tingi-

tud tüsistust on randmeluu, selgroolüli-
de ja reieluukaela murd. Kui haigel on 
murd lülisambas, siis muutub ta keha-
kuju (kehapikkus väheneb, kujuneb 
küür) ja esinevad seljavalud, kuid inime-
ne saab liikuda. 

Kõige tõsisemad tagajärjed on reie-
luu murdudel. Esimesel murrujärgsel 
aastal sureb 20% patsientidest, ülejää-
nutest kaks kolmandikku ei saavuta 
enam kunagi murrueelset aktiivsust. Ka 
teiste piirkondade luumurrud kahanda-
vad oluliselt elukvaliteeti. Iga luumurd 
tõstab märgatavalt järgnevate murdude 
tekke riski.

Luustiku tugevusele pannakse alus 
varajases nooruses, tippmassi saavuta-
vad luud 25-30-aastaselt. Sealt alates 
hakkab luumass vähenema. Seetõttu 
peaks luudele tähelepanu pöörama juba 
lapse- ja noorukieas. Et luud püsiksid tu-
gevad igas vanuses, tuleb piisavalt liiku-
da ja sporti teha. Eale ja tervisele vastav 
füüsiline aktiivsus (sportimine või keha-
line töö) parandab samuti lihaste-närvi-
de kooskõlalist talitlust, tänu sellele 
muutuvad kindlamaks tasakaal ja koor-
dinatsioon ning väheneb ka kukkumiste 
oht. 

Suur tähtsus on õigel toitumisel. Tu-
leb süüa  piisaval hulgal piimatooteid, 
mis sisaldavad luustiku ehituseks vaja-
likku kaltsiumi. Tähtis on ka see, et D-
vitamiini oleks organismis küllaldaselt, 
kuna see aitab kaltsiumil imenduda ja 
on vajalik luu ainevahetuse normalisee-
rimiseks. D-vitamiini vaegus on meil eri-
ti kerge tulema talvel, kui väljas on vä-
he päikest. Soovitav pole suitsetada ega 
alkoholi tarbida, liialdada ei tasu kohvi 

ja tsitrusviljadega, mis viivad kaltsiumi 
organismist välja. 

Luude hõrenemist põhjustavad ka 
mõned ravimid, näiteks glükokortikoste
roidhormoonid, mida kasutatakse mõ-
ningate reumaatiliste haiguste raviks.

Diagnoosimine ja ravi
Kuna osteoporoos on ohtlik just oma 

tüsistuste – luumurdude – tõttu, siis on 
parem lasta  luude tihedust kontrollida 
juba enne, kui haigus endast märku an-
nab. Diagnoosimiseks kasutatakse DEXA-
aparaati ehk densitomeetrit. Kui inime-
sel on avastatud osteoporoos, soovita-
takse talle kindlasti ravi. 

Raviks kasutatakse spetsiifilisi ravi-
meid (nt bifosfonaadid), mis aitavad 
luukudet tugevdada ja taastada ning vä-
hendavad seega luumurdude tekkeriski. 
Ravi peab kindlasti olema pikaajaline ja 
järjekindel, samas terve elu siiski ravimit 
võtma ei pea. 

Lisaks retseptirohtudele peab inime-
ne saama piisavalt kaltsiumit (1200-
1500 mg päevas) ja D-vitamiini. Ena-
masti vaid toiduga saadavast ei piisa 
ning siis tuleb neid tablettidena juurde 
võtta. Tuleb kindlasti märkida, et  kui os-
teoporoos on välja kujunenud, siis kalt-
siumpreparaadid üksi ei aita. Küll aga 
tuleb kaltsiumit ja D-vitamiini üksi ka-
sutada inimestel,  kel on diagnoositud 
osteopeenia ehk luuvähesus, et haigus 
ei süveneks. Neil soovitame kord aasta-
kahe jooksul oma luude tihedust uuesti 
kontrollida lasta.

Dr Eve-Kai Raussi, 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla reumatoloog

Pereklubi 
võimlemistundide 
ajad on muutunud
Päris pisikeste võimlejate tunnid toi-
muvad esmaspäeviti Põnnipesa män-
gutoas. 

Kell 14.30 algab tund 6-12 kuu 
vanustele beebidele ja kell 15.30 ka-
he nädala kuni viie kuu vanustele 
imikutele.

Ühe korra hind on 50 krooni. 
Uutel tulijatel tasub ühendust võtta 
aadressil viimsipereklubi@hot.ee. 

Pirita sai Naba
8. aprillil avas Pirital Majandusgüm-
naasiumi vastas oma uksed uus ma-
ja, mille põhitegevus keerleb ümber 
laste. Maja nimeks on Naba, sest iga 
laps on maailmanaba, kellele on vaja 
turvalist ja loomulikku keskkonda, 
selgitasid Naba juhid Marju Saar ja 
Katriina Vasarik. 

Praegu on Naba 1-3-aastaste 
laste hoiukoht seitsmel päeval näda-
las, taotleb aga ka koolitusluba alus-
haridust andva eralasteaiana. Rüh-
mades on mängu- ja magamisruu-
mid, koos saavad lapsed mängida 
võimlemissaalis ja muusikaruumis. 
Ühes maja tiivas asub ka lastemõõt-
metes Delfiinide bassein.

Naba projekti juhivad Marju 
Saar, Tallinna Ülikooli kasvatustea-
duste magistrand, ja Katriina 
Vasarik, sama ülikooli hariduse juh-
timise magistrand. Nabas on ruumi 
64 lasteaialapsele nii Tallinnast kui 
lähivaldadest. Igas rühmas on 16 
last.

Nabas töötavad ka mitmed rin-
gid, nt Delfiinide ujumistrenn, akro-
baatikarühm, maadlusring, beebiklu-
bi ja Väikese Picasso kunstiring. 
Saab õppida võistlustantsu ja klave-
rimängu. Keelesõpradele on mõeldud 
Picadilly English Club. Täiskasvanu-
tel on võimalus õppida seltskonna-
tantse ja tulevastel emadel osaleda 
9Q liikumisklubis. 

Kogu teave Naba kohta on vir-
tuaalnabas www.naba.ee.

UUDISED

LUUTIHEDUST ON 
VÕIMALIK MÄÄRATA 

•  Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena 
korpuses 
Pärnu mnt 104 (tel 697 3190)

•  SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Mustamäe korpuses
Sütiste tee 19 (tel 697 2071)

•  SA TÜK sisekliinikus Tartus.

Kõrgema kategooria 
kirurg,

meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA
Kirurgi konsultatsioonid

Kojukutsed

Registreerimine 
tel 5645 5251

Rannakaare tee 12, Pringi

Viimsi 
loomakliinik
•  Lemmikloomade ravi ja 

haiguste profülaktika
•  Lemmikloomatarvete ja 

-toitude müük

Alates maist avatud 
E-R kl 9–20
L kl 11–16

Ranna tee 5, tel 600 6675
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Tunne Kelami 
fotonäituse 

avamine
5. mail kell 16

SPA Viimsi Tervises
Oodatud on kõik 

viimsilased!

Kevadine noortebändide 
festival Bänd-Zoo toimus 
Viimsi kultuurikeskuses ju-
ba neljandat korda, seega 
pole liiast nimetada üritust 
mõnusaks traditsiooniks. 
Tänavune festival, mis toi-
mus 1. aprillil, oli kahtle-
mata korralik mitmekäigu-
line õhtusöök, mitte mingi 
ühekülgne lahja salat.

Esimest korda võis sedasorti üritu-
se puhul tõdeda, et iga kuulaja sai 
tõepoolest «kõhu täis», leides mi-

dagi just endale meelepärast. Esindatud 
muusika žanrimääratluse amplituud oli 
äärmiselt suur – räpist rockini ja kõik 
see, mis sinna vahele mahub.

Õhtusest ajast hoolimata pidi end 
sundima särava aprillipäikese käest tup-
pa astuma. Sees ununes linnulaul aga 
ruttu, sest kultuurikeskuse lava, fuajee, 
eriti aga noortekeskuses pesitsenud El-
vis café olid kujundatud väga muhedaks 
ja õdusaks. 

Lisaks võis Elvis café’s terve õhtu 
jooksul kuulata-vaadata Elvist videoek-
raanilt. Meeleolu tekitamisest rääkides 
ei saa mööda vaadata ka ürituse rek-
laamplakatist, mille lõbusad lego me hi-
kesed mõnusa muige esile kutsusid.

Avalood indie-rock stiilis
Festivali avas kollektiiv nimega Ära - 

jazzi ja psühhedeelia mõjutustega indie-
rock bänd. Nende hea sound sarnaneb 
lounge-muusikale, aga sõnad on leidliku-
mad. Teisena astus lavale nüüdsest Bänd-
Zoo vanuserekordi omanik ansambel 
Myth. Ansambli liikmed, 11-12-aastased 
Tallinna poisid, käivad harjutamas Viim-
si noortekas, ja said seekord maha tõeli-
selt vahva esinemisega. Kui nii noorelt 
alustada, võib veel kaugele jõuda….

Otseütlemine on tänapäeva ühiskon-
nas defitsiit, otselaulmine  muusikamaa-
ilmas kaduv kunst. Neile vastanduva tü-
hise, ilutseva ja võltsi maailma suurepä-
rane esindaja on kahest kaunist blondist 
tibist koosnev bänd Dynamint, mis oli 
minu jaoks viies ratas selle festivali vank-
ri all ja äratas lootuse, et nende etteaste 
juba kiiremini lõpeks. 

Aga juba muistsed eestlased leidsid, 
et maitse üle ei vaielda, austagem tradit-
sioone! Ja nagu öeldud, igaühele mida-
gi. Bändide vahepalana esinesid oma 
tuntud headuses tantsutrupid Ainult Pli-
kad, Iris ja Sirius. Avastamisrõõmu ja põ-
nevust pakkus Kuusalu breiktantsurühm 
Xplosive.

Bridges in Bloom vallandas tormi
Bänd-Zoo 2005 oli rahvusvaheline 

festival, kuna üks esineja, ansambel 
Phroe, tuli kohale Soomest. Soome poi-
sid oma elava esitusega olid esimesed, 
kes suutsid rahva toolidelt üles rebida ja 
kaasa elama panna.

Ometi ei saa seda võrrelda mölluga, 
mille vallandas publiku seas õhtu ooda-
tuim esineja Brides in Bloom. Eestis ju-
ba laia kõlapinda leidnud bänd on välja 
andnud ka oma esimese CD ja raadiost-
ki kuuleb neid üsna tihti. Ei oskagi öel-
da, kas Brides in Bloomi võlu peitub häs-
ti tehtud rajus rockmuusikas endas või 
nende energilises esituses, mis ei jäta 
külmaks neidki, kes muidu rocki ei aus-
ta. Tõenäoliselt nende kahe korrelatsioo-
nis.

Räpmuusika esindajatest astus üles 
Kemo, kellel ilmselt oli veel mingi sõnum 
peale selle, et «mulle meeldib Eda-Ines, 
aga teine Ines imeb», kuigi minuni see ei 
jõudnud. Jällegi – maitse üle ei vaiel-
da.

Festivalil tegi oma debüüdi ansam-
bel @ad. Leidlikkus ja huumor laval saa-
vad alati sooja vastuvõtu osaliseks, eriti 
kui need on hästi serveeritud. Naerda 

inimestele meeldib ja mis esimene aprill 
see oleks, kui naerda ei saaks.

Kuigi ajagraafikust jäädi pidevalt ma-
ha ja rahvas hakkas juba heast muusi-
kast väsima (uskumatu, aga ka headest 
asjadest on võimalik väsida), suutis ka 
punkbänd Oilits publikut lava ees hüpi-
tada, ise elust pakatada ning noorte ja 
vihaste kombel maailma paika panna. 

Õhtu lõpetas (või hommikut alustas) 
ainus bänd, mis on üles astunud kõigil 
neljal Bänd-Zoo festivalil ehk siis kulla-
fondi kuuluv Johannes. Andunud fännid 
võisid rõõmsalt tõdeda, et selles arutult 
kiiresti muutuvas maailmas on Johannes 
suutnud jääda täpselt selliseks, nagu ta 
oli viis aastat tagasi.

Jõudu korraldaja Kalle Ermile ja te-
ma abilistele, et järgmisel aastal oleks 
jälle põhjust festivali oodata ning vanu 
lemmikuid ja usstulnukaid kaema min-
na!

Laura-Madleen Vaarik

Uus seadus täpsustab 
nimevalikut
Märtsi viimasel päeval jõustunud uus 
nimeseadus täpsustab nõudeid lapse-
le eesnime andmisel ja uue eesnime 
taotlemisel. Nimeseadus toob samuti 
kaasa muudatusi abiellumisel ja abi-
elu lahutamisel nimega seotud toi-
mingutesse.

Lapsele juba varem nimeks pan-
dud nimeseadusega vastuolus olevaid 
nimesid (nimi ei ole kirjutatud ühegi 
keele reeglite kohaselt, on sobimatu 
tähendusega jne) saab kuni 2006. a 
30. märtsini riigilõivuvabalt paran-
dada. Seadusega vastuolus olevate 
nimede parandamine ei ole kohustus-
lik.

Väike meelespea lapsele 
nime andmisel
•  Eesnimi võib koosneda kuni kol-

mest lahku kirjutatud nimest või 
kahest sidekriipsuga seotud nimest. 
Traditsiooniliselt on sidekriipsuga 
ühendatud püsikaksiknimesid (nt 
Pille-Riin, Mari-Liis). 

•  Eestipärase eesnime kirjapilt peab 
vastama eesti õigekirjutuse reegli-
tele. Näiteks ei tohi selgelt eesti 
päritolu või eesti keelde mugandu-
nud nime puhul kasutada võõrtähti 
(nt Cc, Qq, Ww, Xx, Yy). 

•  Võõrkeelse nime kirjapilt peab vas-
tama asjaomase keele õigekirjutu-
se reeglitele, tähti ei tohi suvaliselt 
lisada ega ära jätta. 

Lapsele ei või nimeks anda:
•  Tavatut eesnime, mis oma keeruka 

kirjapildi või häälduse tõttu või 
üldkeelelise tähenduse tõttu ei ole 
eesnimena kasutamiseks sobiv. 
Välja arvatud erandjuhud, kui lap-
sel või lapse vanematel on oma ko-
dakondsuse, peresuhete, rahvus-
kuuluvuse või muude asjaolude tõt-
tu isiklik seos muukeelse nimetra-
ditsiooniga ja taotletav nimi on sel-
lele vastav. Nimetatud asjaolude 
olemasolu peab aga tõendama ees-
nime andmist taotlev isik.

•  Sobimatu tähendusega nime ega 
perekonnanimega koos tekkiva so-
bimatu tähendusega nime (nt Aita 
Leida Kuusepuu).

•  Isiku soole mittevastavat nime.
•  Üldtuntud isikunimena kasutatavat 

nime või selle lühendatud kuju 
(näiteks Arnold Rüütel, Peeter 
Suur), üldtuntud autori nime või 
teenistusnime või usutegelaste ni-
mesid. 

•  Vanemale abiellumisel antud ka-
hest nimest koosnevat perekonna-
nime. Välja arvatud siis, kui mõle-
ma vanema perekonnanimi koos-
neb abiellumisel antud kahest ni-
mest. Sellisel juhul antakse lapsele 
vanemate kokkuleppel ühe vanema 
perekonnanimi.

Allikas: siseministeerium

UUDISED

Viimsi oma bänd Brides in Bloom kogub jõudsalt populaarsust üle Eesti.

Bänd-Zoo 2005 pakkus muusikat 
igale maitsele

Mustpeade Majas
(Pikk 26, Tallinn)
7. mail kell 12

poistekoori Kalev 
kontsert
Dirigendid Hirvo Surva ja 
Indrek Vijard.

Tegemist on Viimsi Lions klubi 
heategevusüritusega.

Piletite müügist laekunud tulu läheb 
Viimsi valla puuetega lastele. 
Piletid hinnaga 150 krooni müügil 
kohapeal pool tundi enne kontserdi 
algust.

Kasutatud 
riiete müük

3. mai
Kell 12.00

Viimsi 
kultuurikeskuses
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

01.aprill 2005.a. nr 22
Tee nimetuse ja aadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu 
poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud “Kohani-
me määramise korra” ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
18.01.2005.a. otsusega nr 9 kehtestatud “Loigu-I maaüksu-
se” detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgne-
va määruse:
1. Määrata Laiaküla külas rajatavatele teedele nimetuseteks 
Männiliiva tee, Seedermänni tee, Mägimänni tee, Pähkli-
männi tee, Laiaküla tee ja Viieaia tee vastavalt juurdelisa-
tud plaanile.
2. Määrata Loigu-I maaüksusel tekkivatele kruntidele all-
järgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Laiaküla küla, Männiliiva tee 1 krunt nr 21
2.2. Laiaküla küla, Männiliiva tee 2  krunt nr 13
2.3. Laiaküla küla, Männiliiva tee 3 krunt nr 22
2.4. Laiaküla küla, Männiliiva tee 4 krunt nr 12
2.5. Laiaküla küla, Männiliiva tee 5 krunt nr 23
2.6. Laiaküla küla, Männiliiva tee 6 krunt nr 11
2.7. Laiaküla küla, Männiliiva tee 7 krunt nr 24
2.8. Laiaküla küla, Männiliiva tee 8 krunt nr 10
2.9. Laiaküla küla, Männiliiva tee 9 krunt nr 25
2.10. Laiaküla küla, Männiliiva tee 10 krunt nr 9
2.11. Laiaküla küla, Männiliiva tee 11 krunt nr 26
2.12. Laiaküla küla, Männiliiva tee 12 krunt nr 8
2.13. Laiaküla küla, Männiliiva tee 13 krunt nr 27
2.14. Laiaküla küla, Männiliiva tee 14 krunt nr 7
2.15. Laiaküla küla, Männiliiva tee 15 krunt nr 28
2.16. Laiaküla küla, Männiliiva tee 16 krunt nr 6
2.17. Laiaküla küla, Männiliiva tee 17 krunt nr 29
2.18. Laiaküla küla, Männiliiva tee 18 krunt nr 5
2.19. Laiaküla küla, Männiliiva tee 19 krunt nr 30
2.20. Laiaküla küla, Männiliiva tee 20 krunt nr 4
2.21. Laiaküla küla, Männiliiva tee 21 krunt nr 31
2.22. Laiaküla küla, Männiliiva tee 22 krunt nr 3
2.23. Laiaküla küla, Männiliiva tee 23 krunt nr 32
2.24. Laiaküla küla, Männiliiva tee 24 krunt nr 2
2.25. Laiaküla küla, Männiliiva tee 25 krunt nr 33
2.26. Laiaküla küla, Männiliiva tee 26 krunt nr 1
2.27. Laiaküla küla, Männiliiva tee 27 krunt nr 34
2.28. Laiaküla küla, Männiliiva tee 28 krunt nr 38
2.29. Laiaküla küla, Männiliiva tee 29 krunt nr 35
2.30. Laiaküla küla, Männiliiva tee 30 krunt nr 39
2.31. Laiaküla küla, Männiliiva tee 31 krunt nr 36
2.32. Laiaküla küla, Männiliiva tee 32 krunt nr 40
2.33. Laiaküla küla, Männiliiva tee 33 krunt nr 37
2.34. Laiaküla küla, Männiliiva tee 34 krunt nr 41
2.35. Laiaküla küla, Männiliiva tee 35 krunt nr 45
2.36. Laiaküla küla, Männiliiva tee 36 krunt nr 42
2.37. Laiaküla küla, Männiliiva tee 38 krunt nr 43
2.38. Laiaküla küla, Männiliiva tee 40 krunt nr 44
2.39. Laiaküla küla, Seedermänni tee 5 krunt nr 83
2.40. Laiaküla küla, Seedermänni tee 6 krunt nr 51
2.41. Laiaküla küla, Seedermänni tee 7 krunt nr 82
2.42. Laiaküla küla, Seedermänni tee 8 krunt nr 50
2.43. Laiaküla küla, Seedermänni tee 9 krunt nr 81
2.44. Laiaküla küla, Seedermänni tee 10 krunt nr 49
2.45. Laiaküla küla, Seedermänni tee 11 krunt nr 80
2.46. Laiaküla küla, Seedermänni tee 12 krunt nr 48
2.47. Laiaküla küla, Seedermänni tee 13 krunt nr 79
2.48. Laiaküla küla, Seedermänni tee 14 krunt nr 47
2.49. Laiaküla küla, Seedermänni tee 15 krunt nr 85
2.50. Laiaküla küla, Seedermänni tee 16 krunt nr 46
2.51. Laiaküla küla, Seedermänni tee 17 krunt nr 86 
2.52. Laiaküla küla, Seedermänni tee 19 krunt nr 87
2.53. Laiaküla küla, Seedermänni tee 21 krunt nr 88
2.54. Laiaküla küla, Seedermänni tee 22 krunt nr 91
2.55. Laiaküla küla, Seedermänni tee 23 krunt nr 89
2.56. Laiaküla küla, Seedermänni tee 24 krunt nr 92
2.57. Laiaküla küla, Seedermänni tee 25 krunt nr 90
2.58. Laiaküla küla, Seedermänni tee 26 krunt nr 93
2.59. Laiaküla küla, Seedermänni tee 27 krunt nr 78
2.60. Laiaküla küla, Seedermänni tee 28 krunt nr 94
2.61. Laiaküla küla, Seedermänni tee 30 krunt nr 95
2.62. Laiaküla küla, Seedermänni tee 32 krunt nr 96
2.63. Laiaküla küla, Seedermänni tee 34 krunt nr 97
2.64. Laiaküla küla, Seedermänni tee 36 krunt nr 98
2.65. Laiaküla küla, Mägimänni tee 2 krunt nr 66
2.66. Laiaküla küla, Mägimänni tee 3 krunt nr 68
2.67. Laiaküla küla, Mägimänni tee 4 krunt nr 65
2.68. Laiaküla küla, Mägimänni tee 5 krunt nr 84
2.69. Laiaküla küla, Mägimänni tee 6 krunt nr 64
2.70. Laiaküla küla, Mägimänni tee 7 krunt nr 52
2.71. Laiaküla küla, Mägimänni tee 8 krunt nr 63
2.72. Laiaküla küla, Mägimänni tee 9 krunt nr 53
2.73. Laiaküla küla, Mägimänni tee 10 krunt nr 62
2.74. Laiaküla küla, Mägimänni tee 11 krunt nr 54
2.75. Laiaküla küla, Mägimänni tee 12 krunt nr 61
2.76. Laiaküla küla, Mägimänni tee 14 krunt nr 60
2.77. Laiaküla küla, Laiaküla tee 1 krunt nr 15
2.78. Laiaküla küla, Laiaküla tee 3 krunt nr 16
2.79. Laiaküla küla, Laiaküla tee 5 krunt nr 17
2.80. Laiaküla küla, Laiaküla tee 6 krunt nr 56
2.81. Laiaküla küla, Laiaküla tee 7 krunt nr 18
2.82. Laiaküla küla, Laiaküla tee 8 krunt nr 57
2.83. Laiaküla küla, Laiaküla tee 9 krunt nr 19
2.84. Laiaküla küla, Laiaküla tee 10 krunt nr 58
2.85. Laiaküla küla, Laiaküla tee 11 krunt nr 20
2.86. Laiaküla küla, Laiaküla tee 12 krunt nr 59
2.87. Laiaküla küla, Laiaküla tee 13 krunt nr 144
2.88. Laiaküla küla, Laiaküla tee 15 krunt nr 146
2.89. Laiaküla küla, Laiaküla tee 28 krunt nr 125
2.90. Laiaküla küla, Laiaküla tee 30 krunt nr 126
2.91. Laiaküla küla, Laiaküla tee 32 krunt nr 127
2.92. Laiaküla küla, Laiaküla tee 34 krunt nr 128
2.93. Laiaküla küla, Laiaküla tee 36 krunt nr 129
2.94. Laiaküla küla, Laiaküla tee 38 krunt nr 130
2.95. Laiaküla küla, Laiaküla tee 40 krunt nr 131
2.96. Laiaküla küla, Laiaküla tee 42 krunt nr 132
2.97. Laiaküla küla, Laiaküla tee 44 krunt nr 133

2.98. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 3 krunt nr 124
2.99. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 4 krunt nr 67
2.100. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 5 krunt nr 123
2.101. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 6 krunt nr 69
2.102. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 7 krunt nr 122
2.103. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 8 krunt nr 70
2.104. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 9 krunt nr 121
2.105. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 10 krunt nr 71
2.106. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 11 krunt nr 120
2.107. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 12 krunt nr 72
2.108. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 13 krunt nr 115
2.109. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 14 krunt nr 73
2.110. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 15 krunt nr 114
2.111. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 16 krunt nr 74
2.112. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 17 krunt nr 112
2.113. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 18 krunt nr 75
2.114. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 19 krunt nr 110
2.115. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 20 krunt nr 76
2.116. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 21 krunt nr 108
2.117. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 22 krunt nr 77
2.118. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 23 krunt nr 106
2.119. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 25 krunt nr 104
2.120. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 27 krunt nr 102
2.121. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 28 krunt nr 99
2.122. Laiaküla küla, Pähklimänni tee 30 krunt nr 100
2.123. Laiaküla küla, Viieaia tee 2 krunt nr 119
2.124. Laiaküla küla, Viieaia tee 4 krunt nr 118
2.125. Laiaküla küla, Viieaia tee 6 krunt nr 117
2.126. Laiaküla küla, Viieaia tee 7 krunt nr 145
2.127. Laiaküla küla, Viieaia tee 8 krunt nr 116
2.128. Laiaküla küla, Viieaia tee 9 krunt nr 143
2.129. Laiaküla küla, Viieaia tee 10 krunt nr 136
2.130. Laiaküla küla, Viieaia tee 12 krunt nr 135
2.131. Laiaküla küla, Viieaia tee 14 krunt nr 134
2.132. Laiaküla küla, Viieaia tee 16 krunt nr 137
2.133. Laiaküla küla, Viieaia tee 18 krunt nr 138
2.134. Laiaküla küla, Viieaia tee 20 krunt nr 139
2.135. Laiaküla küla, Viieaia tee 22 krunt nr 140
2.136. Laiaküla küla, Viieaia tee 24 krunt nr 141
2.137. Laiaküla küla, Käära tee 31 krunt nr 103
2.138. Laiaküla küla, Käära tee 33 krunt nr 105
2.139. Laiaküla küla, Käära tee 35 krunt nr 107
2.140. Laiaküla küla, Käära tee 37 krunt nr 109
2.141. Laiaküla küla, Käära tee 39 krunt nr 111
2.142. Laiaküla küla, Käära tee 41 krunt nr 113
Kommunaalametil tähistada teed vastava tähisega 
01.10.2005. aastaks.
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 
01.01.2006. aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär

08. aprill 2005 nr 23
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruse kinnitamine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 
lg 1 p. 2 ja Viimsi Vallavolikogu 11.03.2003 määrusest nr 
11 “Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord”, Viimsi 
Vallavalitsus m ä ä r a b:
Kinnitada väljaspool Viimsi valda asuvate koolieelsete era-
lasteasutuste toetuse suuruseks alates 01. jaanuarist 2005.
a. 1800.- krooni kuus ühe lapse kohta.
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 21.01.2005.a. 
määrus nr 3.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, Vallavanem  Eda Ilves, Vallasekretär

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU
12.04.2005  ISTUNGI OTSUSED

nr 28  Lepingu sõlmimine OÜ-ga Viimsi Haldus ja OÜ-ga 
Spiromax õiguste ja kohustuste üleandmiseks

nr 29  Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Lubja külas asuv 
Ampri tee ja Randvere külas asuv Kaevuaia tee

nr 30  Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Rohuneeme kü-
las, Väike-Ringteel asuv puurkaev

nr 31  Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsipaalomandis 
olevale kinnistule

nr 32  Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti külas, 
maaüksus Tiitsu

nr 33 Eluruumide allüürile andmine

12.04.2005  ISTUNGI OTSUSED

12. aprill 2005 nr 29
Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Lubja külas asuv 
Ampri tee ja Randvere külas asuv Kaevuaia tee
Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3, asjaõigusseaduse 
rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. au-
gusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud «Peremehetu ehi-
tise hõivamise korra» p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et väl-
jaandes «Ametlikud Teadaanded» 26. oktoobril 2004. a 
avaldatud teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele doku-
mentaalselt tõestatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1.Tunnistada peremehetuteks Viimsi vallas, Lubja külas 
asuv Ampri tee ja Randvere külas asuv Kaevuaia tee.
2.Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva otsuse punk-
tis 1 nimetatud ehitiste arvelevõtmiseks ja Viimsi valla kand-
miseks Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitiste omanikuna.
3.Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4.Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavoliko-
gule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud 
korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule haldus-
kohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, Volikogu esimees

12. aprill 2005 nr 30
Peremehetuks ehitiseks tunnistamine: Rohuneeme kü-
las, Väike-Ringteel asuv puurkaev 

Juhindudes asjaõigusseaduse § 96 lg 3, asjaõigusseaduse 
rakendamise seaduse § 13 lg 2, Vabariigi Valitsuse 08. au-
gusti 1996 määrusega nr 211 kinnitatud «Peremehetu ehi-
tise hõivamise korra» p.-de 8 ja 9 alusel, arvestades, et väl-
jaandes «Ametlikud Teadaanded» 04. märtsil 2004. a aval-
datud teatele ei esitatud Viimsi Vallavalitsusele dokumen-
taalselt tõestatud vastuväiteid, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1.  Tunnistada peremehetuks Viimsi vallas, Rohuneeme kü-

las, Väike-Ringteel asuv puurkaev.
2.  Vallavalitsusel teostada toimingud käesoleva otsuse punk-

tis 1 nimetatud ehitise arvelevõtmiseks ja Viimsi valla 
kandmiseks Riiklikusse Ehitisregistrisse ehitise omani-
kuna.

3. Otsus jõustub vastuvõtmisest. 
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavoliko-

gule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätes-
tatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud 
korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

12. aprill 2005 nr 32
Detailplaneeringu kehtestamine: Metsakasti külas, maa-
üksus Tiitsu
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, 
Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 
10.06.2003 määrusega nr 25 kinnitatud Viimsi valla ehitus-
määruse § 2 p 6 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem 
on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplanee-
ringus, ära kuulanud abivallavanem - peaarhitekt Haldo 
Oravas’e informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi 
Vallavolikogu otsustab:
1.  Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003 otsusega nr 

110 algatatud Metsakasti külas asuva maaüksuse Tiitsu 
detailplaneering. 

2.  Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavoliko-

gule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätesta-
tud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule 
halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud 
korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

12.04.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

12. aprill 2005 nr 15
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maks-
mise korra muutmine
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja 
Sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2 ja § 23 p 1 alusel, ar-
vestades Vallavolikogu eelarvekomisjoni ja sotsiaalkomis-
joni ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu:
määrab:
1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002 määrusega nr 1 

kinnitatud ning 10. detsembri 2002 määrusega nr 36, 11. 
veebruari 2003 määrusega nr 8, 09. märtsi 2004 määru-
sega nr 4 ja 09. novembri 2004 määrusega nr 20 muude-
tud “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste määrami-
se ja maksmise korda” alljärgnevalt:

1.1.  Muuta punkti 6.1.6 ja sõnastada järgmiselt: 
«eakate tähtpäeva toetus»;

1.2.  Muuta punkti 8 esimest lauset ja sõnastada järgmiselt: 
«Matusetoetuse, sünnitoetuse, eakate tähtpäeva toetu-
se, lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse, ravi-
mitoetuse, maamaksu toetuse ja erakorralise toetuse 
taotlemiseks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele kir-
jalik avaldus»;

1.3.  Muuta punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt:
«Suurpere toetuse, põhikooli I klassi mineva lapse toe-
tuse, üle 90 aasta vanuse vallaelaniku tähtpäeva toetu-
se ja Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-
tuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada»;

1.4.  Muuta punkti 14 ja sõnastada järgmiselt:
«Eakate tähtpäeva toetust makstakse kuld- või briljant-
pulmade ja 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ning vanema-
tele Viimsi valla elanikele sünnipäeva puhul. Juube-
liks, kuld- või briljantpulmadeks makstakse toetust aval-
duse alusel. Üle 90 aasta vanustele makstakse toetust 
igaks sünnipäevaks, ilma avaldust esitamata. Üle 90 
aasta vanustele viiakse toetus Vallavalitsuse sotsiaal-
ameti poolt koju».

2.  Määrus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi val-
la elektroonilisel kodulehel. 

3. Määrus jõustub 01. juunil 2005. a.
Madis Saretok, Volikogu esimees

KINNITATUD
Viimsi Vallavolikogu 15.01.2002 määrusega nr 1 ning muu-
detud 10.12.2002 määrusega nr 36, 
11.02.2003 määrusega nr 8, 
09.03.2004 määrusega nr 4, 
09.11.2004 määrusega nr 20
ja 12.04.2005 määrusega nr 15.

VIIMSI VALLA EELARVELISTE 
SOTSIAALTOETUSTE MÄÄRAMISE JA
MAKSMISE KORD

I MÕISTED 
Viimsi valla sotsiaaltoetuse määramise ja maksmise korras 
(edaspidi - Kord) kasutatavate  mõistete tähendused on järg-
mised:
1.  Viimsi valla elanik.
Viimsi valla elanik on isik, kelle elukoht on rahvastikure-
gistri andmetel Viimsi vallas.
2. Vähekindlustatud isik/perekond.
Vähekindlustatud isikuks loetakse isikut, kelle kuusissetu-
lek on alla 2400.- krooni.  
Vähekindlustatud perekonnaks loetakse perekonda, kelle 
sissetuleku piiriks üksi elavale isikule on 2400.- krooni. Pe-
re teise ja iga järgneva liikme sissetuleku piiriks on 75% 

pere esimese liikme sissetuleku piirist (s.o 1800.- krooni). 
(09.11.2004 määruse nr 20 redaktsioonis, jõust.01.01.2005)
3. Suurpere.
Suurpereks loetakse perekonda, kus on vähemalt neli last.
4. Ülalpidamiskohustusega isik.
Isikul on kohustus pidada ülal:
4.1.  abivajavat abikaasat, kes on töövõimetu või rase või 

hooldab kuni kolmeaastast last;
4.2.  last ja lapselast, kes on alaealine või jätkab täisealiseks 

saamisel õppimist põhikoolis, gümnaasiumis või kut-
seõppeasutuses;   

4.3.  abivajavat töövõimetut täisealist last ja lapselast;
4.4.  abivajavat töövõimetut vanemat;
4.5.  abivajavat töövõimetut vanavanemat, kui viimasel ei 

ole abikaasat või täisealist last, kellelt oleks võimalik 
ülalpidamist saada; 

4.6.  alaealist venda või õde, kui viimastel ei ole vanemaid, va-
navanemaid, kellelt oleks võimalik saada ülalpidamist;

4.7.  võõrasvanemat või kasuvanemat, kes on teda vähemalt 
10 aastat kasvatanud ja  ülalpidanud ning kellel ei ole 
täisealist töövõimelist last ega abikaasat, kellelt oleks 
võimalik ülalpidamist saada;

(Võõrasvanem on lapse vanemaga abielus olev isik, kes ei 
ole lapse vanem. Kasuvanem on isik, kes last tegelikult kas-
vatab, kuid ei ole tema lapsevanem ega võõrasvanem.)
5. Perekonnaliige.
Perekonnaliikmeteks loetakse isikut, tema abikaasat või te-
maga kooselavat elukaaslast, nende ülalpidamisel olevaid 
lapsi ja vanemaid, kui nad elavad ühes leibkonnas, s.t. kasu-
tavad sissetulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine.
6. Valla sotsiaaltoetus. 
Valla sotsiaaltoetus on isikule või perekonnale valla eelar-
velistest vahenditest antav rahaline toetus.
6.1. Valla sotsiaaltoetusteks on:
6.1.1. sünnitoetus;
6.1.2. põhikooli I klassi mineva lapse toetus;
6.1.3. lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus;
6.1.4.  (Kehtetu - 09.11.2004 määrus nr 20, jõust. 

01.01.2005)
6.1.5. ravimitoetus; 
6.1.6.  eakate tähtpäeva toetus; (12.04.2005 määruse nr 15 

redaktsioonis, jõust.01.06.2005)
6.1.7. matusetoetus;
6.1.8.  Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-

tus;
6.1.9. maamaksu toetus;
6.1.10. suurpere toetus;
6.1.11. erakorraline toetus.

II TOETUSE  TAOTLEMINE
7.  Valla sotsiaaltoetust on võimalik saada isikul, kes on 

Viimsi valla elanik.
8.  Matusetoetuse, sünnitoetuse, eakate tähtpäeva toetuse, 

lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse, ravimitoe-
tuse, maamaksu toetuse ja erakorralise toetuse taotlemi-
seks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele kirjalik aval-
dus. Maamaksu toetuse taotleja esitab kirjaliku avaldu-
se hiljemalt 1. juuniks. Avaldused võtab vastu Viimsi Val-
lavalitsuse Sotsiaalamet.

Toetust saada soovija asemel võib temale toetuse andmise 
avalduse esitada ka mõni teine isik.
(12.04.2005 määruse nr 15 redaktsioonis, 
jõust.01.06.2005) 
9.  Suurpere toetuse, põhikooli I klassi mineva lapse toetu-

se, üle 90 aasta vanuse vallaelaniku tähtpäeva toetuse ja 
Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetuse 
saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.

(12.04.2005 määruse nr 15 redaktsioonis, 
jõust.01.06.2005)
10.  Toetuse saamise avalduses tuleb ära näidata sotsiaaltoe-

tuse vajadust tingivad asjaolud. Avaldusele tuleb lisada 
dokumendid, mis tõendavad isiku või perekonna sisse-
tulekut (töötu puhul töötu kaardi koopia) ja kulutusi, 
mille kompenseerimiseks toetust soovitakse. Maamak-
su toetuse avalduse juurde tuleb lisada täiendavalt maa-
maksu esimese osa maksmist tõendav dokument. 

11.  Avalduse vastuvõtnud Sotsiaalameti töötaja registree-
rib avalduse, kontrollib avalduse ja selle lisade vasta-
vust nõuetele ning tegelikkusele, nõudes vajaduse kor-
ral selgitusi ja täiendavaid dokumente ning esitab aval-
duse koos selle juurde kuuluvate materjalidega seisu-
koha võtmiseks Vallavolikogu sotsiaalkomisjonile. Pä-
rast sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukoha saamist esi-
tab sotsiaalamet avalduse koos selle juurde kuuluvate 
materjalidega ja sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukoha-
ga vallavalitsuse istungile toetuse andmise otsuse tege-
miseks.

12.  Sünnitoetuse saamiseks peavad lapsevanemad olema 
Viimsi valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsemb-
ri seisuga.  

Sünnitoetuseks on ühekordne rahaline toetus, millele lisan-
dub kingitusena graveeringuga hõbelusikas.
Juhul kui üks lapsevanem on Viimsi  valla elanike registris 
eelmise kalendriaasta 31. detsembri seisuga ja teine vanem 
registreerib ennast Viimsi valla elanikuks jooksval aastal 
enne lapse sünni registreerimist  või  lapse sünni registree-
rimise ajal on toetuseks pool sünnitoetuse määrast, millele 
lisandub kingitusena graveeringuga hõbelusikas. Sünnitoe-
tuse määra kinnitab Vallavalitsus iga kalendriaasta alguses 
oma otsusega. 
(09.11.2004 määruse nr 20 redaktsioonis, jõust. 
01.01.2005)
13.  Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse ja suurpere 

toetusesaamiseks peavad lapse vanemad olema Viim-
si valla elanikud eelmise kalendriaasta 31. detsembri 
seisuga.

Suurpere toetus makstakse välja kord aastas - emadepäe-
vaks. (2004.a. erandkorras 31. septembriks)
Põhikooli I klassi mineva lapse toetus makstakse Viimsi 
vallas asuvas koolis õppiva lapse vanemale koolimajas esi-
mesel koolipäeval, väljaspool Viimsi valda asuvas koolis 
õppiva lapse vanemale aga Viimsi Vallavalitsuses alates 01. 
septembrist. 
(10.12.2002 määruse nr 36 redaktsioonis)



14.  Eakate tähtpäeva toetust makstakse kuld- või briljant-
pulmade ja 70, 75, 80, 85, 90-aastastele ning vanema-
tele Viimsi valla elanikele sünnipäeva puhul. Juubeliks, 
kuld- või briljantpulmadeks makstakse toetust avaldu-
se alusel. 

Üle 90 aasta vanustele makstakse toetust igaks sünnipäe-
vaks, ilma avaldust esitamata. 
Üle 90 aasta vanustele viiakse toetus Vallavalitsuse sotsiaal-
ameti poolt koju. 
(12.04.2005 määruse nr 15 redaktsioonis, 
jõust.01.06.2005)
15.  Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-

tust makstakse Viimsi valla elanikule, kes on kantud 
Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenute nime-
kirja. Toetuse summa suuruse määrab Viimsi Vallavo-
likogu sotsiaalkomisjon. 

16.  Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse saaja-
teks võivad olla 3 ja enama lapsega perekonnad ning 
vähekindlustatud perekonnad, tingimusel, et lapse va-
nemad või neid asendavad isikud on Viimsi valla ela-
nikud.

3 ja enama lapsega perede lastele on Viimsi valla koolides- 
ja lasteaedades toit tasuta. Lapsevanemal tuleb esitada koo-
li või lasteaeda teatis, kus kajastub laste arv, nimed, kooli, 
lasteaia nimetus septembrikuu esimese nädala lõpuks.
Muudel juhtudel võivad avalduse toetuse saamiseks Valla-
valitsuse sotsiaalametile esitada lapsevanem, hooldaja, ees-
kostja, lastekaitsetöötaja, pedagoog või sotsiaaltöötaja.
Avaldusega koos tuleb esitada tõendid perekonna sissetu-
lekute kohta.
17.  (Kehtetu - 09.11.2004 määrus nr 20 - 

jõust.01.01.2005)
18.  Ravimitoetusesaajaks võib olla vähekindlustatud Viim-

si valla elanik. Toetuse saamise avaldusele tuleb lisada 
dokumendid isiku sissetuleku kohta ja ravimite ostmi-
sel saadud kviitungid, millel on kirjas ravimite nimetu-
sed ja maksumused.

Toetust makstakse 1 kord kvartalis. Toetuse suuruse otsus-
tab Vallavolikogu sotsiaalkomisjon.
19.  Matusetoetuse saajaks võib olla isik, kes korraldab 

Viimsi valla elaniku matuse.
20.  Maamaksu toetust võib saada Viimsi valla vähekind-

lustatud elanik, kes on 01.01.2002.a. seisuga omanud 
või kasutanud Viimsi vallas elamumaad vähemalt viis 
aastat. 

20.1.  Ühele isikule makstakse maamaksu toetust ainult ühe 
Viimsi vallas asuva maatüki maamaksu osas.

20.2.  Toetust makstakse kuni 50% maamaksu summast, 
kuid mitte rohkem kui 1500.- krooni. (10.12.2002 
määruse nr 36 redaktsioonis)

21.  Erakorralist toetust võib taotleda Viimsi valla elanik, 
kes on vähekindlustatud, vanur, puudega isik või kroo-
niline haige aga ka vähekindlustatud pere või suurpere, 
kelle täiskasvanud liikmed on Viimsi valla elanikud. 

22. Erakorralist toetust on võimalik saada: 
22.1.  loodusõnnetuse, tulekahju või olme- või liiklusavarii 

tagajärgede likvideerimiseks, sealhulgas ka hädava-
jalike esmatarbekaupade ostmiseks;

22.2.  kriminaalasjas kannatanuks tunnistatud isikul kuriteo 
läbi olulise kahju saamisel, kui tal ei olnud võimalik 
kahju tekkimist ära hoida;

22.3.  spordi- ja lastelaagrite tuusikute kompenseerimi-
seks;

22.4. kütte ostmiseks;
22.5. laste riiete ja esmatarbevahendite ostmiseks;
22.6.  üldhooldekodusse ja tugikodusse asumisega seotud 

kulude katteks;
22.7. muudeks kulutusteks. 

III  TOETUSE  ERALDAMINE
23.  Sotsiaalamet esitab toetuse taotlemise avaldused koos 

selle lisadega ja Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni seisu-
kohaga vallavalitsusele iga kuu 20. kuupäevaks. 

(09.11.2004 määruse nr 20 redaktsioonis, 
jõust.01.01.2005)
24.  Toetuse eraldamine otsustatakse Vallavalitsuse istungil, 

üldjuhul üks kord kuus, lähtudes Vallavolikogu sotsiaal-
komisjoni seisukohast ja Vallavalitsuse poolt kindlaks 
määratud toetuste piirmääradest.

25.  Maamaksu toetuse taotlemise avaldused esitab Sotsiaal-
amet koos Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni kirjaliku sei-
sukohaga hiljemalt Vallavalitsuse juunikuu viimasele 
istungile toetuse andmise otsustamiseks.

26.  Erakorralist toetust, kui selle saamisest võib sõltuda ini-
mese elu ja tervis või vallale oluliste lisakulutuste tek-
kimine, võib vallavanem määrata Sotsiaalameti ettepa-
nekul oma käskkirjaga, informeerides sellest Vallava-
litsust järgmisel istungil.

27.  Sotsiaalamet informeerib toetuse taotlejat Vallavalitsu-
se otsusest 1 nädala jooksul arvates Vallavalitsuse sel-
lekohase otsuse saamisest.

28.  Toetuse mittemääramise korral teatab Sotsiaalamet taot-
lejale mittemääramise põhjuse ning kui võimalik, esi-
tab probleemi muud võimalikud lahendid.

IV  TOETUSE MAKSMINE
29. Vallavalitsuse otsusega eraldatud toetuse summa:
29.1.  kantakse toetuse saaja pangakontole või
29.2.  kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasumiseks 

või
29.3. makstakse sularahas välja või
29.4.  kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete kompen-

seerimiseks või teenuse eest tasumiseks.

Viimsi Vallavolikogu 12. aprill 2005 nr  määrus 16
Munitsipaallasteasutus Viimsi Lasteaiad arengukava 2005 
- 2007 kinnitamine
Arengukava terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi val-
la kodulehel www.viimsivald.ee (avalikud dokumentid)

Viimsi Vallavolikogu 12. aprill 2005 nr  määrus 17
Viimsi Keskkooli arengukava täiendused ja uuendused õp-
peaastateks 2005/06 kuni 2007/08 kinnitamine
Arengukava terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi val-

la kodulehel www.viimsivald.ee (avalikud dokumendid)

12. aprill 2005 nr 18
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 3 “Viimsi 
valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine” 
(08.02.2005 määruse nr 5 ja 08.03.2005 määruse nr 14 
redaktsioonis) muutmine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 
§ 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lg 
3 ning Viimsi vallavolikogu 13. mai 2003 määrusega nr 18 
kehtestatud ja 09. novemberi 2004 määrusega nr 19 muu-
detud Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muut-
mise ja täitmise korra § 7 lg 1 ning arvestades Viimsi Val-
lavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
 m ä ä r a b:
1.  Muuta  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määrusega nr 

3 vastuvõetud Viimsi valla 2005. aasta eelarvet (Viimsi 
Vallavolikogu 08.02.2005 määruse nr 5 ja Viimsi Valla-
volikogu 08.03.2005 määruse nr 14 redaktsioonis) ning 
võtta vastu Viimsi valla 2005. aasta eelarve muudatus 
vastavalt lisale nr. 1.

2.  Määrus avaldada ajalehes “Viimsi Teataja” ja Viimsi val-
la elektroonilisel kodulehel.

3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist 
Vallavolikogu kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

L i s a  1
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusele nr 18
Viimsi valla 2005. aasta eelarve muutmine 
I. Vähendada kulusid
04 9002 Pringi endine koolimaja 200 000
05 2001 Kanalisatsiooni trasside ehitus 4 045 200
06 3001 Veetrasside ehitus  4 236 800
II. Suurendada kulusid
05 2001  Kanalisatsiooni trasside ehitus 200 000
III. Finantseerimistehingud
Suurendada
1011 1  Aktsiate ja osade ost  8 282 000

12. aprill 2005 nr 19
Määrus kehtestatakse planeerimisseaduse § 5, ehitusseadu-
se § 19 lõike 4 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se § 22 lõike 1 punkti 29 alusel. 

VIIMSI VALLA EHITUSMÄÄRUS

1. peatükk
ÜLDSÄTTED 
§ 1. Ehitusmääruse eesmärk 
(1)  Viimsi valla ehitusmääruse eesmärk on korraldada pla-

neerimisseaduse ja ehitusseaduse rakendamist kooskõ-
las looduskaitseseaduse ja teiste seadustega ning valla 
või selle osade planeerimise ja ehitamise üldiste põhi-
mõtetega, samuti valla omavalitsuse siseste ülesannete 
jaotust. 

(2)  Viimsi valla planeerimis- ja ehituspoliitikat ning üldist 
planeerimis- ja ehituskorraldust kujundab ja suunab val-
lavolikogu ning viib ellu vallavalitsus. 

2. peatükk
ÜLESANNETE JAOTUS 
§ 2. Vallavolikogu pädevus 
Vallavolikogu pädevusse kuulub:
1)  valla ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks 

tunnistamine;
2)  üldplaneeringu ja üldplaneeringu muutmise ettepanekut 

sisaldava detailplaneeringu algatamine ning nende läh-
teülesannete kinnitamine ja muutmine;

3)  detailplaneeringu algatamine aladel ja juhtudel, millele 
planeerimisseaduse § 3 lõikes 2 ei ole sätestatud detail-
planeeringu koostamise kohustust;

4)  detailplaneeringu algatamine, vastuvõtmine ja kehtesta-
mine käesoleva ehitusmääruse § 9 lg 4 nimetatud juhul; 

5)  üldplaneeringu ja üldplaneeringu muutmise ettepanekut 
sisaldava detailplaneeringu vastuvõtmine ning avaliku 
väljapaneku väljakuulutamine;

6)  üldplaneeringu kehtestamine;
7)  detailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimis-

seaduse kohane järelevalve teostamine planeeringute koos-
tamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljöö-
väärtuslik hoonestusala, välja arvatud juhul, kui järele-
valve kohustus tuleneb ainult planeeringuvaidlusest;

8)  detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine;
9) naaberomavalitsuste üldplaneeringute kooskõlastamine;
10)  kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine kinnis-

asja sundvõõrandamise seaduses ettenähtud alusel, kui 
see on vajalik üldplaneeringu või detailplaneeringu el-
luviimiseks;

11)  kinnisasja omaniku nõudel kinnisasja võõrandamise ot-
sustamine, kui kehtestatud planeeringuga nähakse ette 
kinnisasja kasutamine avalikul otstarbel või piiratakse 
oluliselt kinnisasja senist kasutamist või muudetakse 
senine kasutamine võimatuks;

12)  kinnisasja omaniku nõudel kitsendustest või detailpla-
neeringu kehtetuks tunnistamisest tuleneva kahju hüvi-
tamise otsustamine;

13)  maavanemale ettepaneku tegemine maakonnaplanee-
ringu korrigeerimiseks, kui kehtestatud maakonnapla-
neering on vastuolus kehtiva üldplaneeringuga või rii-
vab valla seaduslikke õigusi ning selle ettepaneku ta-
gasilükkamisel maakonnaplaneeringu vaidlustamiseks 
kohtusse pöördumise otsustamine;

14)  üldplaneeringu või vallavolikogu poolt kehtestatud de-
tailplaneeringu seaduslikkust vaidlustava ettepaneku 
kohta otsuse vastuvõtmine ning ettepaneku tegija infor-
meerimine otsusest ja ettepaneku vastuvõtmise või ta-
gasilükkamise põhjustest;

15)  hiljemalt kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalit-
suste volikogude korralisi valimisi valla üldplaneerin-
gu ülevaatamise tulemuste kohta otsuse vastuvõtmine 
ning tulemuste maavanemale teatavakstegemine;

16)  loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse 

algatamine ja kaitse alla võtmise otsustamine; 
17)  keskkonnaohtlikele ehitistele ehitusloa andmise eelnev 

kooskõlastamine;
18)  riiklikult tähtsa ehitise valla territooriumile paigutami-

se ettepaneku kohta otsuse tegemine ning riiklikult täht-
sa ehitise asukohta määrava planeeringu eelnev koos-
kõlastamine;

19)  valla ehitusalaste üldaktide kehtestamine, muutmine ja 
kehtetuks tunnistamine. 

§ 3. Vallavalitsuse pädevus 
(1)  Vallavalitsuse pädevusse maa-alade planeerimisel 

kuulub:
1)  üldplaneeringu ja detailplaneeringu koostamise korral-

damine, detailplaneeringu algatamine ja detailplaneerin-
gu lähteülesande kinnitamine, välja arvatud üldplanee-
ringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu 
või detailplaneeringu, millega määratakse miljööväär-
tuslik hoonestusala, algatamine ning sellise detailplanee-
ringu lähteülesande kinnitamine; 

2)  üldplaneeringu kohase detailplaneeringu lähteülesande 
muutmine ning detailplaneeringu, sealhulgas üldplanee-
ringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu, 
esitamise tähtaja pikendamine; 

3)  lepingu sõlmimine detailplaneeringu koostamise kohta 
kinnisasja omaniku või teiste detailplaneeringu koosta-
misest huvitatud isikutega;

4)  planeeringu koostamise ajal ajutise ehituskeelu kehtes-
tamine planeeritaval maa-alal või selle osal, kui üldpla-
neeringu või detailplaneeringu algatamisel on teada, et 
algatatud planeeringuga kavatsetakse muuta selle maa-
ala kohta varem kehtinud detailplaneeringut, sellega mää-
ratletud maakasutus- ja ehitustingimusi või krundi ehi-
tusõigust;

5)  kehtestatud üldplaneeringu alusel koostatud detailpla-
neeringule riigiasutuste või maakonna keskkonnateenis-
tusega kooskõlastamise vajaduse määramine; 

6)  detailplaneeringu vastuvõtmine pärast selle kooskõlas-
tamist, välja arvatud sellise detailplaneeringu vastuvõt-
mine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järeleval-
ve teostamine planeeringute koostamise üle on kohus-
tuslik või millega määratakse miljööväärtuslik hoones-
tusala, välja arvatud juhul, kui järelevalve kohustus tu-
leneb ainult planeeringuvaidlusest;

7)  detailplaneeringu, mille puhul planeerimisseaduse koha-
ne järelevalve teostamine planeeringute koostamise üle 
on kohustuslik või millega määratakse miljööväärtuslik 
hoonestusala, välja arvatud juhul, kui järelevalve kohus-
tus tuleneb ainult planeeringuvaidlusest, esitamine val-
lavolikogule vastuvõtmiseks; 

8)  detailplaneeringu kehtestamine, välja arvatud sellise de-
tailplaneeringu kehtestamine, mille puhul planeerimis-
seaduse kohane järelevalve teostamine planeeringute koos-
tamise üle on kohustuslik või millega määratakse miljöö-
väärtuslik hoonestusala, välja arvatud juhul, kui järele-
valve kohustus tuleneb ainult planeeringuvaidlusest;

9)  planeerimisseaduse kohase järelevalve läbinud üldpla-
neeringu muutmise ettepanekut sisaldava detailplanee-
ringu või detailplaneeringu, millega määratakse miljöö-
väärtuslik hoonestusala ja maavanema poolt heakskiide-
tud üldplaneeringu esitamine vallavolikogule kehtesta-
miseks;

10)  vallavalitsuse planeerimiskomisjoni ettepanekul detail-
planeeringu koostamise lihtsustatud korra kasutamise 
otsustamine;

11)  vallavalitsuse poolt kehtestatud detailplaneeringu seadus-
likkust vaidlustava ettepaneku kohta otsuse vastuvõtmi-
ne ning ettepaneku tegija informeerimine otsusest ja et-
tepaneku vastuvõtmise või tagasilükkamise põhjustest;

12)  detailplaneeringu algatamise avalduse vormi kinnita-
mine;

13)  naaberomavalitsuste detailplaneeringute kooskõlasta-
mine;

14)  muude kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate üles-
annete täitmine, mis ei ole antud vallavolikogu ainupä-
devusse.

(2)  Vallavalitsuse pädevusse ehituslikul projekteerimi-
sel kuulub:

1)  detailplaneeringu kohustuseta aladel uute hoonete ehita-
miseks ja olemasolevatele hoonetele juurdeehituste te-
gemiseks projekteerimistingimuste määramine 15 päe-
va jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates;

2)  projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuursete ja 
ehituslike lisatingimuste taotluse vormi ning vajadusel 
muude dokumentide vormide kinnitamine;

3)  mitme omavalitsuse maa-alal paiknevate rajatiste (teed, 
tehnovõrgud vms) projekti koostamiseks projekteerimis-
tingimuste kooskõlastamine;

4)  tellija funktsiooni täitmine munitsipaalehitiste projektee-
rimisel;

5)  munitsipaalehitiste parimate arhitektuursete ja/või inse-
nerilahendustega projekti saamiseks konkursi korralda-
mise otsustamine;

6)  muude kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate üles-
annete täitmine, mis ei ole antud vallavolikogu ainupä-
devusse.

(3)  Vallavalitsuse pädevusse ehitamise ja ehitusjärele-
valve alal kuulub:

1)  ehitamiseks või ehitise lammutamiseks ehitusloa andmi-
se otsustamine 20 päeva jooksul ehitusloa taotluse ja ehi-
tusprojekti ning vastava nõude olemasolu korral ehitus-
projekti ekspertiisi esitamise päevast arvates;

2)  väikeehitise ehitamiseks või ehitise tehnosüsteemide muut-
miseks kirjaliku nõusoleku andmise otsustamine 10 päe-
va jooksul kirjaliku nõusoleku taotluse saabumise päe-
vast arvates või ehitusprojekti nõude korral ehitusprojek-
ti esitamise päevast arvates. Vallavalitsus võib põhjenda-
tud vajaduse korral nõuda detailplaneeringu koostamist;

3)  ehitise ohutusest lähtuvalt ehitusprojekti ekspertiisi või 
ehitusuuringu nõude seadmine; 

4)  ehitusjärelevalve korraldamine valla territooriumil;
5)  ehitusloa kehtetuks tunnistamine 10 päeva jooksul vas-

tava taotluse esitamise päevast või kehtetuks tunnistami-
se aluseks olevate asjaolude valla ametiisikutele 

teatavakssaamise päevast arvates;
6)  ehitise kasutusloa andmise otsustamine 20 päeva jook-

sul pärast ehitise ülevaatust ja nõuetele vastavaks tunnis-
tamist ning kasutusloa väljastamiseks vajaliku viimase 
dokumendi esitamise päevast arvates;

7)  ehitise ohutusest lähtuvalt ehitise või selle osa ekspertii-
si nõude seadmine; 

8)  kasutusloa kehtetuks tunnistamine 10 päeva jooksul vas-
tava taotluse esitamise päevast või kasutusloa kehtetuks 
tunnistamise aluseks olevate asjaolude valla ametiisiku-
tele teatavakssaamise päevast arvates;

9)  tähtaja määramine inimese elule, tervisele või varale või 
keskkonnale ohtliku ehitise lammutamiseks või vasta-
vusse viimiseks ehitistele esitatavatele nõuetele;

10)  tähtaja määramine õigusliku aluseta püstitatud ehitise 
lammutamiseks;

11)  tähtaja määramine ajutise ehitise lammutamiseks või 
muul viisil likvideerimiseks;

12)  inimese elule, tervisele või varale või keskkonnale oht-
liku ehitise nõuetele vastavusse viimise või lammuta-
mise ning õigusliku aluseta püstitatud ehitise või täht-
aegselt likvideerimata jäetud ajutise ehitise lammuta-
mise ja ehitisega seotud maa-ala heakorrastamise kor-
raldamine asendustäitmise ja sunniraha seaduses sätes-
tatud korras;

13)  ehitusseaduses sätestatud väärtegude kohtuväline me-
netlemine ja nende ametikohtade loetelu kinnitamine, 
mida täitev ametnik on väärteomenetluses pädev valla-
valitsuse nimel osalema;

14)  ehitise olemasolu aja jooksul kogu ehitusprojekti ja ehi-
tisega seotud dokumentatsiooni säilimise tagamine;

15)  tellija funktsiooni täitmine munitsipaalehitiste ehitami-
sel;

16)  muude kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate üles-
annete täitmine, mis ei ole antud vallavolikogu ainupä-
devusse.

§ 4. Vallavalitsuse ametiisikute pädevus 
(1)   Abivallavanem-peaarhitekti pädevusse kuulub:
1)  valla üld- ja detailplaneeringute ning ehitusjärelevalve 

alase töö üldine korraldamine;
2)  osalemine valla üldplaneeringute ja arengukavade koos-

tamises ning vastava eriala spetsialistide kaasamine pla-
neeringute koostamisse;

3)  vallale vajalike planeeringute ja munitsipaalehitiste pro-
jektide koostamise tagamine;

4)  osalemine planeeringute koostamise käigus tekkivate 
planeeringuvaidluste lahendamise korraldamises ja sei-
sukoha esitamine vastuväidete kohta;

5)  planeeringutele ekspertiisi teostamise vajaduse otsusta-
mine; 

6)  planeeringute elluviimise järelevalve. 
(2)   Planeerimisameti juhataja pädevusse kuulub:
1)  planeerimisameti töö juhtimine; 
2)  valla üld- ja detailplaneeringute alase töö korraldamine;
3)  vallavalitsuse planeerimiskomisjoni töö juhtimine;
4)  planeeringute lähteülesannete kooskõlastamine;
5)  osalemine järelevalve käigus lahendamata jäänud eriar-

vamuste lahendamisel;
6)  planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alu-

sel planeeringus vajalike paranduste ja täienduste tege-
mise otsustamine;

7)  järelevalve teostamine kehtestatud planeeringute elluvii-
mise üle;

8)  planeeringute alase kirjavahetuse korraldamine seadu-
ses ettenähtud tähtaegadel;

9)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine üldistes 
planeerimisküsimustes;

10)  pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi va-
limisi planeeringute ülevaatamise korraldamine;

11)  planeeringute algatamise, koostamise, kooskõlastami-
se, avalikustamise, kehtestamise ja kehtetuks tunnista-
mise korraldamine;

12)  planeeringute menetlusega seotud materjalide ja eel-
nõude esitamine vallavalitsusele ja vallavolikogule ning 
vallavolikogu komisjonidele;

13)  planeeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduste ja pla-
neeringu elluviimisega kaasneda võivate mõjude tut-
vustamiseks avalike arutelude vajaduse määramine;

14)  detailplaneeringutele illustreerivate jooniste või maket-
tide lisamise nõude esitamine, kui planeering on vaja 
muuta arusaadavamaks avalikustamises ja otsustami-
ses osalejatele;

15)  planeeringu avaliku väljapaneku ja arutelu tulemuste alu-
sel planeeringus vajalike paranduste ja täienduste tege-
mise otsustamine ja korraldamine ning selle edastamine 
maavanemale järelevalve teostamiseks (kui planeering 
on maavanema järelevalve objektiks) koos informatsioo-
niga lahendamata planeeringuvaidluste kohta;

16)  suhtlemine planeeringu üle järelevalve teostajaga ning 
järelevalve teostajalt nõusoleku taotlemine liigilt üldi-
sema kehtestatud planeeringu muutmise ettepanekut si-
saldavale detailplaneeringule; 

17)  planeeringute menetlusega seotud materjalide ja eel-
nõude koostamine vallavalitsusele ja vallavolikogule 
ning vallavolikogu komisjonidele;

18)  planeeringute avalike arutelude korraldamine; 
19)  planeeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväide-

te ja ettepanekute kohta seisukoha võtmine ning nen-
dele vastuväidetele ja ettepanekutele vastamine;

20)  planeeringute koostamise käigus tekkivate planeerin-
guvaidluste lahendamine. 

(3) Planeeringuspetsialisti pädevusse kuulub:
1)  vallavalitsuse planeerimiskomisjoni töös osalemine ja ko-

misjoni planeerimise alaste otsuste dokumenteerimine;
2)  pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi vali-

misi planeeringute ülevaatamise tulemuste esitamine maa-
vanemale ning ülevaatuse tulemustest avalikkuse infor-
meerimine ajalehtedes Harjumaa ja Viimsi Teataja, vii-
mase mitteilmumisel ajalehtedes Harjumaa ja Eesti Päe-
valeht;

3)  planeeringute seadusekohase menetlemise korraldamine;
4)  seaduses ettenähtud tähtaegadel planeeringute menetlu-

sest teatamine ajalehtedes Harjumaa ja Viimsi Teataja, 
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viimase mitteilmumisel ajalehtedes Harjumaa ja Eesti 
Päevaleht;

5)  detailplaneeringu algatamisest teatamine kinnisasja oma-
nikule tähtsaadetisena edastatud kirjaga kahe nädala jook-
sul planeeringu algatamise otsuse tegemise päevast ar-
vates, kui detailplaneeringu algatamisel on teada, et al-
gatatav detailplaneering võib kaasa tuua kinnisasja või 
selle osa sundvõõrandamise vajaduse;

6)  planeeringu lähteseisukohtade, eskiislahenduste ja pla-
neeringu elluviimisega kaasneda võivate mõjude tutvus-
tamiseks avalike arutelude korraldamine;

7)  vastava kinnisasja omanikule planeeringu avalikust väl-
japanekust teatamine internetis valla koduleheküljel ning 
tähtsaadetisena edastatud kirjaga hiljemalt kaks nädalat 
enne avaliku väljapaneku algust, kui üldplaneeringuga 
või detailplaneeringuga kavandatu toob kaasa kinnisas-
ja sundvõõrandamise vajaduse või muudab omaniku tah-
te vastaselt senist maakasutust või krundi ehitusõigust;

8)  planeeringu avaliku väljapaneku korraldamine;
9)  planeeringu ja selle avaliku väljapaneku tulemuste avali-

ku arutelu korraldamine ühe kuu jooksul pärast avaliku 
väljapaneku lõppemist ning arutelu dokumenteerimine; 

10)  planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste tutvustami-
seks avaliku arutelu väljakuulutamine ning hiljemalt 
üks nädal enne avaliku arutelu toimumist arutelu koha 
ja aja teatavakstegemine internetis valla kodulehekül-
jel ning ajalehtedes Harjumaa ja Viimsi Teataja, viimas-
te mitteilmumisel ajalehes Eesti Päevaleht; 

11)  ühe nädala jooksul planeeringu kehtestamise otsuse te-
gemise päevast arvates üldplaneeringu või detailplanee-
ringu kehtestamise otsuse saatmine isikutele, kelle ava-
liku väljapaneku käigus tehtud kirjalikke ettepanekuid 
ja vastuväiteid planeeringu kehtestamisel ei arvestatud, 
ning kinnisasja omanikele, kelle senist maakasutust või 
ehitusõigust planeeringu alusel kitsendatakse;

12)  kehtestatud planeeringute edastamise korraldamine maa-
vanemale ja riigi maakatastri pidajale koos seaduses 
nõutava lisainformatsiooniga ühe kuu jooksul planee-
ringu kehtestamise päevast arvates;

13)  kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemustest 
avalikkuse informeerimine vastavas ajalehes;

14)  planeeringu koostamise käigus kogutud andmete ja ma-
terjalide säilimise ning huvitatud isikutele kättesaada-
vuse tagamine, planeeringu koostamise käigus kogutud 
geodeetiliste andmete edastamine valla maa-ametile;

15)  huvitatud isikutele kehtestatud planeeringutega tutvu-
mise võimaluse tagamine;

16) planeeringuprotsessi dokumenteerimine;
17) planeeringute arhiveerimise korraldamine;
18)  planeeringute kinnituste vormistamine;
19)  planeeringute alaste dokumentide vormistamine ja väl-

jastamine;
20)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine planee-

rimisküsimustes.
(4) Planeerimisameti arhitektipädevusse kuulub:
1)  maavanema informeerimine algatatud planeeringutest;
2)  planeeringute lähteülesannete koostamine ja vajadusel 

lähteülesannete kooskõlastamine vallavalitsuse ametite-
ga ning lisakooskõlastuste vajaduse määramisene vasta-
valt planeerimisseaduse § 17 lg 3 p 3;

3)  muudatuste kandmine üldplaneeringusse, kui kehtesta-
tav detailplaneering sisaldab kehtestatud üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut ja maavanem on järelevalve käi-
gus muudatustega nõustunud;

4)  planeeringute läbivaatamine, planeeringu vastavuse kont-
rollimine lähteülesandele, kooskõlastajate esitatud tingi-
mustele ning teistele nõutele; 

5)  planeeringuala kinnisasjade omanike kaasamine planee-
rimismenetlusse; 

6)  detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kavatsusest tea-
tamine internetis valla koduleheküljel ning ajalehtedes 
Harjumaa ja Viimsi Teataja, viimase mitteilmumisel aja-
lehtedes Harjumaa ja Eesti Päevaleht, ning enne planee-
ringu kehtetuks tunnistamist avalikkusele planeeringu 
senise elluviimise tulemuste selgitamine ja selle edasi-
sest elluviimisest loobumise põhjendamine, kui vald soo-
vib planeeringu elluviimisest loobuda;

7)  planeerimisalastele kirjadele vastamine;
8)  suhtlemine vallavalitsuse teiste ametitega ning informat-

siooni jagamine planeeringute hetkeseisu kohta (sealhul-
gas vajadusel teedeinsenerile ettepaneku tegemine teede 
väljaehitamise lepingu sõlmimise ettevalmistamiseks); 

9)  kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise läbiviimine 
pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi vali-
misi ning ülevaatuse tulemustest avalikkuse informeeri-
mine ajalehtedes Harjumaa ja Viimsi Teataja, viimase mit-
teilmumisel ajalehtedes Harjumaa ja Eesti Päevaleht; 

10)  kehtestatud üldplaneeringute ülevaatamise tulemuste esi-
tamine maavanemale hiljemalt kuue kuu jooksul pärast 
kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi;

11)  planeeringute menetlusega seotud materjalide ja eel-
nõude koostamine vallavalitsusele ja vallavolikogule 
ning vallavolikogu komisjonidele;

12)  avalikkuse informeerimine kavatsetavatest planeerin-
gutest ning algatatud planeeringutest koos planeeritava 
maa-ala suuruse ja asukoha ning planeeringu eesmär-
kide tutvustamisega ajalehtedes Harjumaa ja Viimsi 
Teataja, viimase mitteilmumisel ajalehtedes Harjumaa 
ja Eesti Päevaleht;;

13)  planeeringute avalike arutelude osalemine; 
14)  planeeringu avalikul väljapanekul esitatud vastuväide-

te ja ettepanekute kohta seisukoha võtmine ning nen-
dele vastuväidetele ja ettepanekutele vastamine; 

15)  planeeringute koostamise käigus tekkivate planeerin-
guvaidluste lahendamine; 

16)  kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest 
teatamine ning põhjendamine ajalehtedes Harjumaa ja 
Viimsi Teataja, viimase mitteilmumisel ajalehtedes Har-
jumaa ja Eesti Päevaleht, ühe kuu jooksul planeeringu 
kehtetuks tunnistamise päevast arvates;

17)  planeeringute elluviimise järelevalve. 
(5)  Ehitusameti juhataja-ehitusjärelevalve peainspek-
tori pädevusse kuulub:
1)  ehitusameti töö juhtimine;

2)  valla ehitusjärelevalve alase töö korraldamine;
3)  vallavalitsuse ehituskomisjoni töö juhtimine;
4)  korteriomandi seadmiseks koostatud inventariseerimise 

toimikute vastavuse kontrollimine kinnitatud ehituspro-
jektile või mõõdistusprojektile ning selle vastavuse kin-
nitamine; 

5)  ehitusprojektide kinnitamine ning vajadusel ehituspro-
jektide ekspertiisi korraldamine; 

6)  loa andmise otsustamine ehitusgeoloogiliste uurimistöö-
de tegemiseks;

7)  ehitise ohutusest lähtuvalt ehitusuuringu nõude esitami-
ne enne ehitusloa väljastamist;

8)  ehitusprojekti nõude esitamine väikeehitise ehitamise ja 
tehnosüsteemide muutmise korral;

9)  projekteerimistingimuste väljastamise kohta ettepaneku-
te tegemine vallavalitsusele; 

10)  ehitise ülevaatuse läbiviimine majandus- ja kommuni-
katsiooniministri poolt kehtestatud korras ning seisu-
koha andmine ehitise ülevaatusel avastatud puuduste 
likvideerimise või ehitise kasutamiskõlblikkuse (kasu-
tusloa väljastamise) kohta;

11)  ehitise ülevaatusel tehnilistes küsimustes tekkinud eri-
meelsuste puhul ettepaneku tegemine erapooletu ehi-
tusekspertiisi määramiseks;

12)  ehituslubade ja ehitise kasutuslubade väljastamise ja 
kehtetuks tunnistamise kohta ettepaneku tegemine val-
lavalitsusele;

13)  kirjalike nõusolekute andmise ja kehtetuks tunnistami-
se kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele; 

14)  ehitustööde teostaja seaduse nõuetele vastavuse kont-
rollimine;

15)  väärteomenetluse korraldamine oma pädevuse piires; 
16)  omavoliliste ehitiste seadustamise või likvideerimise-

ga seotud küsimuste lahendamine;
17)  avariiohtlike ehitiste väljaselgitamine ning hoonete ja 

rajatistega toimunud avariide põhjuste uurimise korral-
damine;

18)  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste la-
hendamine;

19)  ehituslubade ning väikeehitiste püstitamiseks kirjalike 
nõusolekute vormistamine ja väljastamine vallavalitsu-
se korralduse alusel;

20)  ehitise ülevaatuse aktide ning vallavalitsuse korralduse 
alusel kasutuslubade vormistamine ning väljastamine;

21)  ehitisregistrile andmete esitamine ja ehitisregistri and-
mete kinnitatud väljavõtete väljastamine;

22)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine ehitus-
korralduse küsimustes;

23)  riiklikele järelevalveasutustele andmete esitamine;
24)  ehitusloa taotlemisel heakskiidetud projektist kõrvale-

kaldumisel sellega nõustumise otsustamine; 
25)  ajutise ehituskeelu kehtestamise kavatsusest ja põhjus-

test teatamine kinnisasja omanikele, keda ajutine ehi-
tuskeeld puudutada võib, tähtsaadetisena edastatud kir-
jaga hiljemalt kaks nädalat enne ajutise ehituskeelu keh-
testamist;

26)  ajutise ehituskeelu kehtestamisest teatamine kinnisas-
ja omanikule, keda ajutine ehituskeeld puudutab, täht-
saadetisena edastatud kirjaga ühe nädala jooksul ehi-
tuskeelu kehtestamise päevast arvates. 

(6)  Ehitusjärelevalve inspektori pädevusse kuulub:
1)  ehitusjärelevalve teostamine valla territooriumil;
2)  ehituslubade kehtetuks tunnistamise ettepanekute tege-

mine vallavalitsusele;
3)  ehitustööde teostaja ja omanikujärelevalve teostaja vas-

tavuse kontrollimine seaduse nõuetele;
4)  väärteomenetluse korraldamine oma pädevuse piires; 
5)  omavoliliste ehitiste seadustamise või likvideerimisega 

seotud küsimuste lahendamine;
6)  avariiohtlike ehitiste väljaselgitamine;
7)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine ehitusjä-

relevalve alastes küsimustes;
8)  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste lahen-

damine ning kirjadele vastamine oma pädevuse piires;
9)  osalemine ehitiste ülevaatusel. 
(7)  Ehitusjärelevalve inseneri pädevusse kuulub:
1)  ehituslubade, kirjalike nõusolekute ja kasutuslubade taot-

luste läbivaatamine; 
2)  ehituslubade, kirjalike nõusolekute ja kasutuslubade väl-

jastamisega seotud haldusaktide eelnõude koostamine; 
3)  ehituslubade, kirjalike nõusolekute ja kasutuslubade vor-

mistamine ning väljastamine vallavalitsuse korralduse 
alusel;

4)  osalemine vallavalitsuse ehituskomisjoni töös ning ko-
misjoni otsuste vormistamine ja dokumenteerimine; 

5)  ehitusprojektide kinnituste vormistamine;
6)  osalemine ehitiste ülevaatusel, ehitise ülevaatuse aktide 

ning vallavalitsuse korralduse alusel kasutuslubade vor-
mistamine ja väljastamine; 

7)  seisukoha andmine ehitise ülevaatusel avastatud puudus-
te kõrvaldamise või kasutusloa väljastamise kohta;

8)  ehitise ülevaatusel tehnilistes küsimustes tekkinud lahk-
helide või erimeelsuste puhul ettepaneku tegemine era-
pooletu ehitusekspertiisi määramiseks;

9)  ehitise kasutusloa väljastamise või kehtetuks tunnistami-
se ettepaneku tegemine vallavalitsusele;

10)  ehituslubade kehtetuks tunnistamise kohta haldusakti-
de eelnõude koostamine;

11)  lammutustööde projekti koostamise vajaduse määramine;
12)  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste la-

hendamine;
13)  ehitustööde teostaja ja omanikujärelevalve teostaja vas-

tavuse kontrollimine seaduse nõuetele;
14)  ehitusloa taotlemiseks esitatud ehitusprojektide läbi-

vaatamine, detailplaneeringutele, projekteerimistingi-
mustele, ehitise arhitektuursetele ja ehituslikele lisatin-
gimustele ning ehitusloa taotlemiseks esitatavale ehi-
tusprojektile esitatavatele nõuetele vastavuse kontrol-
limine;

15)  andmete esitamine ehitisregistrile ja ehitisregistri and-
mete kinnitatud väljavõtete väljastamine; 

16)  ehitusprojektide ja ehitiste täitedokumentatsiooni arhi-
veerimise korraldamine;

17)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine ehitus-

korralduse küsimustes;
18)  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste lahendamine 

ning kirjadele vastamine oma pädevuse piires;
19)  majutus-, toitlustus-, kaubandusettevõtete ning laste-

asutuste tunnustamisega seotud toimingute korraldami-
ne ning nõutavate dokumentide vormistamine. 

(8)  Ehitusameti inseneri pädevusse kuulub:
1)  andmete esitamine ehitisregistrile ja ehitisregistri and-

mete kinnitatud väljavõtete väljastamine; 
2)  projekteerimistingimuste, ehitise arhitektuursete ja ehi-

tuslike lisatingimuste vormistamine, väljastamine, arhi-
veerimine, taotlusblankettide väljastamine, saabunud taot-
luste registreerimine;

3)  projekteerimistingimuste avalikustamine käesoleva mää-
ruse §-s 14 sätestatud korras;

4)  ehitusameti poolt välja saadetavate kirjade vormistami-
ne postituseni;

5)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine oma pä-
devuse piires;

6)  projekt- ja täitedokumentatsiooni arhiveerimine. 
(9)  Ehitusameti arhitekti pädevusse kuulub:
1)  projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuursete ja 

ehituslike lisatingimuste koostamine ja nende kehtivuse 
tähtaja pikendamine;

2)  ehitusprojektide läbivaatamine ning nende vastavuse kont-
rollimine detailplaneeringutele, projekteerimistingimus-
tele, ehitise arhitektuursetele ja ehituslikele lisatingimus-
tele ning ehitusloa taotlemiseks esitatavale ehitusprojek-
tile esitatavatele nõuetele;

3)  ehitusprojektidele hinnangu andmine, vajadusel ettepa-
neku tegemine ekspertiisi suunamiseks;

4)  osalemine vallavalitsuse ehituskomisjoni töös;
5)  füüsiliste ja juriidiliste isikute konsulteerimine projek-

teerimisküsimustes;
6)  projekteerimisalaste vaidluste lahendamine ning kirja-

dele vastamine oma pädevuse piires;
7)  osalemine ehitiste ülevaatusel ehitise kinnitatud ehitus-

projektile või mõõdistusprojektile vastavuse kontrolli-
misel; 

8)  ehitiste arhitektuurse välisilme ühtlustamise üle otsusta-
mine lähtuvalt keskkonnast.

(10) Ehitusameti referendi pädevusse kuulub: 
1)  andmete esitamine ehitisregistrile;
2)  ehitusteabe kartoteegi korrastamine ja arhiveerimine;
3)  ehitusameti poolt välja saadetavate kirjade vormistami-

ne postituseni;
4)  juriidiliste ja füüsiliste isikute konsulteerimine oma pä-

devuse piires;
5)  ehituslubade ja väikeehitiste püstitamiseks kirjalike nõus-

olekute ning kasutuslubade vormistamine ja väljastami-
ne vallavalitsuse korralduse alusel; 

6)  ehitise ülevaatuse aktide vormistamine; 
7)  vallavalitsuse ehituskomisjoni protokollide vormistami-

ne; 
8)  ehitusprojektide eskiiside arhiveerimise korraldamine.
(11) Vallavalitsuse ametiisikute pädevust planeerimis- 
ja ehitusalastes küsimustes täpsustatakse ametijuhen-
ditega. 

§ 5.  Vallavalitsuse ehituskomisjon 
(1) Ehituskomisjoni pädevusse ehitustegevuse ja ehitus-
projektide alal kuulub: 
1)  ehitusprojektide läbivaatamine ja vajadusel ettepaneku 

tegemine ekspertiisi suunamiseks;
2)  vallavalitsusele ettepanekute tegemine ehitusloa väljas-

tamise ja kirjaliku nõusoleku andmise kohta;
3)  ehitustegevuse kohta laekunud kaebuste ja vaidluste suh-

tes seisukoha võtmine;
4)  seisukoha võtmine ehituslubade kehtetuks tunnistamise 

ja peatamise vajaduse kohta;
5)  ehitiste ülevaatusel ilmsiks tulevate probleemide suhtes 

seisukoha võtmine; 
6)  seisukoha võtmine projekteerimistingimuste väljastami-

se vajalikkuse kohta; 
7)  projekteerimistingimuste ning ehitise arhitektuursete ja 

ehituslike lisatingimuste koostamisel ja väljastamisel ilm-
siks tulevate probleemide kohta seisukoha võtmine. 

(2)  Ehituskomisjoni pädevust täpsustatakse komisjoni põ-
himäärusega. 

§ 6.  Vallavalitsuse planeerimiskomisjon
(1) Planeerimiskomisjoni pädevusse planeeringute alal 
kuulub: 
1)  kõikide planeeringute algatamise taotluste kohta seisu-

koha esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule või val-
lavolikogu komisjonidele;

2)  planeeringute eskiislahenduste läbivaatamine ja nende 
kohta seisukoha andmine ning vajadusel ettepanekute 
esitamine nende lahenduste muutmiseks; 

3)  esitatud planeeringute läbivaatamine ja vajadusel suuna-
mine eksperthinnangu saamiseks;

4)  planeeringute avaliku väljapaneku tulemuste analüüs ning 
seisukohtade esitamine planeeringuvaidluste kohta; 

5)  seisukoha andmine planeeringute kehtestamise kohta; 
6)  seisukoha andmine planeeringute kehtetuks tunnistami-

se kohta. 
(2)  Planeerimiskomisjoni pädevust täpsustatakse komisjo-

ni põhimäärusega.

§ 7.  Vallavalitsuse arhitektuurikomisjoni pädevus
(1) Arhitektuurikomisjoni pädevusse planeeringute alal 
kuulub:
1)  abivallavanem-peaarhitekti konsulteerimine planeerimi-

se ja arhitektuuri küsimustes ja seisukoha esitamine val-
lavalitsusele, vallavolikogule või vallavolikogu komis-
jonidele;

2)  üldplaneeringu ja peaarhitekti ettepanekul üldplaneeringu 
muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringu kohta 
seisukoha esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule või 
vallavolikogu komisjonidele enne nende vastuvõtmist;

3)  Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku ning nende lähi-
ümbruse detailplaneeringute kohta seisukoha esitamine 
lähteülesande staadiumis;

4)  Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku ning nende lähi-

ümbruse arengukontseptsiooni kujundamiseks ettepane-
kute tegemine koostöös abivallavanem-peaarhitektiga.

(2) Arhitektuurikomisjoni pädevusse ehitusprojektide alal 
kuulub olulise arhitektuurse või ruumilise mõjuga objekti-
de ehitusprojektide läbivaatamine abivallavanem-peaarhi-
tekti ettepanekul ja seisukoha esitamine vallavalitsusele, 
vallavolikogule või vallavolikogu komisjonidele;
(3) Arhitektuurikomisjoni pädevust täpsustatakse komisjo-
ni põhimäärusega.

3. peatükk
MAA-ALADE PLANEERIMINE 
§ 8. Üldplaneering 
(1)  Üldplaneering on omavalitsuse arengut määrav stratee-

giline dokument. Üldplaneeringu algatab vallavolikogu 
ning selle koostamise aluseks on valla arengukava ja 
kinnitatud lähteülesanne. 

(2)  Üldplaneeringu koostamist korraldab abivallavanem-
peaarhitekt ja planeerimisameti juhataja. Üldplaneerin-
gu lähteülesande koostamist korraldab planeerimisamet. 
Lähteülesanne kooskõlastatakse vajadusel naabervalda-
de, asjasse puutuvate riiklike ametite ja inspektsiooni-
dega ning valla territooriumil asuvate kaitsealade valit-
sejaga. 

(3)  Lähteülesande kinnitab vallavolikogu ning sellega mää-
ratakse kindlaks üldplaneeringu graafilise osa koosseis 
ja graafilise materjali mõõtkava, samuti kooskõlastava-
te ametite, inspektsioonide ja muude asutuste nimekiri 
ning valla lähteseisukohad planeeringu koostamiseks. 

(4)  Üldplaneeringu kooskõlastamise korraldab planeerimis-
amet koostöös planeeringu koostajaga, vallavolikogu 
komisjonidega, naabervaldadega, asjasse puutuvate riik-
like ametite, inspektsioonide ja asutustega ning valla 
territooriumil asuvate kaitsealade valitsejatega, samuti 
planeeringu järelevalvet teostava maavanema või maa-
vanema poolt määratud asutuste ja ametiisikutega. 

(5)  Kui avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste 
alusel tehtud vajalike paranduste tõttu muutuvad pla-
neeringu põhilahendused, korratakse avalikku väljapa-
nekut ja avalikku arutelu. 

(6)  Üldplaneeringu kehtestab vallavolikogu. 

§ 9. Detailplaneering 
(1)  Detailplaneering koostatakse üldjuhul üldplaneeringu 

elluviimiseks, kuid erandkorras võib sellega teha ette-
paneku ka üldplaneeringu osaliseks muutmiseks. 

(2)  Detailplaneeringu algatamise vajadus arutatakse taotle-
jaga eelnevalt läbi koos planeerimisameti juhataja või 
planeerimisameti arhitektiga, võrreldakse taotlust üld-
planeeringu ja kehtivate detailplaneeringutega ning va-
jadusel tutvutakse olukorraga kohapeal. 

(3)  Kui detailplaneeringu algatamise taotluses näidatud pla-
neeringuala suhtes on detailplaneering juba algatatud, 
siis teavitatakse taotlejat pooleliolevast detailplaneerin-
gu menetlusest ning sama maa-ala suhtes enne menet-
luses oleva detailplaneeringu kehtestamist uut algata-
mise otsust vastu ei võeta. 

(4)  Kui detailplaneeringu algatamise taotluses näidatud pla-
neeringuala suhtes on detailplaneering juba kehtestatud 
ning uue detailplaneeringuga kavandatakse kehtivat de-
tailplaneeringut oluliselt muuta (ehitusmahud, krunti-
mine, infrastruktuur), tuleb esitada põhjendatud taotlus. 
Sellisel juhul otsustab detailplaneeringu algatamise, vas-
tuvõtmise ja kehtestamise vallavolikogu. Taotlus vaa-
datakse enne vallavolikogule esitamist läbi vallavalit-
suse planeerimiskomisjonis, seejärel vallavolikogu maa- 
ja planeerimiskomisjonis ning vajadusel vallavalitsuse 
arhitektuurikomisjonis abivallavanem-peaarhitekti et-
tepanekul.

(5)  Detailplaneeringu algataja esitab vallavalitsusele kirja-
liku avalduse vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud 
avalduse vormile koos planeeringu eskiisiga, selgitades 
selles planeeringu otstarvet ja eesmärke, näidates taot-
letava planeeringuala suuruse ning planeeringu mahu 
(kas üks või mitu krunti, kvartal või suurem maa-ala), 
samuti detailplaneeringu lähteülesande koostamise tel-
limuse ja planeeringu finantseerimise õiguse taotluse. 
Avaldus peab sisaldama füüsilise isiku puhul tema ni-
me, isikukoodi, elukoha aadressi ja kontaktandmeid; ju-
riidilise isiku puhul tema nime, registreerimisnumbrit, 
asukoha aadressi, esindaja nime ja esindusõiguse alust 
ning kontaktandmeid. Avaldusele lisatakse:

1)  senise maakasutuse puhul maakasutusõigust ja hoonete 
omandiõigust tõendavad dokumendid (maa andmise ot-
sus, maa looduses eraldamise akt, hooneregistri tõend 
vms);

2)  kinnistu olemasolul kinnistusraamatu väljavõte;
3)  kinnistu omaniku nõusolek, kui taotleja ei ole kinnistu 

omanik; 
4)  omandireformi objektiks oleva maa puhul maa tagasta-

mise või kompenseerimise korralduste koopiad;
5)  taotletava detailplaneeringu eesmärkide kirjeldus ja es-

kiislahendus, mis on soovitatavalt koostatud topo-geo-
deetilisele alusplaanile või ortofotole või muule maapin-
na reljeefi ning olemasolevaid ehitisi ja kõrghaljastust 
kajastavale alusplaanile paberkandjal mõõtkavas 
1:500. 

(6)  Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detail-
planeeringu algatamise taotlus vaadatakse enne valla-
volikogule esitamist läbi vallavalitsuse planeerimisko-
misjonis, seejärel vallavolikogu maa- ja planeerimisko-
misjonis ning vajadusel vallavalitsuse arhitektuuriko-
misjonis abivallavanem-peaarhitekti ettepanekul. Üld-
planeeringule vastava detailplaneeringu algatamise taot-
luse vaatab enne vallavalitsusele esitamist läbi vallava-
litsuse planeerimiskomisjon. 

(7)  Üldplaneeringu muutmise ettepanekut sisaldava detail-
planeeringu algatamise otsustab vallavolikogu. Üldpla-
neeringule vastava detailplaneeringu algatamise otsus-
tab vallavalitsus, välja arvatud lõikes 4 nimetatud juhul. 
Planeeringute algatamise otsused võetakse vastu ainult 
koos kooskõlastatud ning vallavalitsuse poolt heakskii-
detud lähteülesandega. 

(8)  Detailplaneeringu lähteülesandega määratakse kindlaks 
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planeeringu eesmärgid, vastavus kehtivale üldplanee-
ringule, planeeringuala ulatus, põhilised arhitektuurili-
sed ja muinsuskaitselised nõuded, detailplaneeringu graa-
filise osa koosseis ja jooniste mõõtkava, samuti vajali-
kud kooskõlastused ja valla poolsed tingimused. Läh-
teülesanne koostatakse planeerimisameti, ehitusameti, 
keskkonnaameti, maa-ameti, kommunaalameti ning ha-
ridus- ja noorsooameti koostöös. Lähteülesande koos-
tamist korraldab planeerimisamet. 

(9)  Lähteülesandele vastava detailplaneeringu eskiislahen-
dus esitatakse planeerimisametile paberkandjal topo-
geodeetilisel alusplaanil (mitte vanem kui üks aasta) 
mõõtkavas 1:500, kui lähteülesandega ei ole määratud 
teisiti. 

(10)  Kui kehtestatav detailplaneering sisaldab kehtestatud 
üldplaneeringu muutmise ettepanekut ja maavanem on 
järelevalve käigus muudatustega nõustunud, kehtestab 
vallavolikogu detailplaneeringu ning planeerimisame-
ti arhitekt kannab vastavad muudatused üldplaneerin-
gusse. 

(11)  Detailplaneeringut võib koostada Eesti Riikliku Kuns-
tiinstituudi, Tallinna Kunstiülikooli või Eesti Kunsti-
akadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala lõ-
petanud diplomeeritud arhitekt või linnaplaneerija, Ees-
ti Põllumajandusülikooli maastikuarhitektuuri eriala 
lõpetanud diplomeeritud maastikuarhitekt või muu pla-
neerimisseaduses toodud nõuetele vastav planeeringu 
koostamise õigust omav isik. Planeeringu koostaja 
kooskõlastab planeeringu planeerimisseaduses nime-
tatud riigiasutustega, samuti planeeringu järelevalvet 
teostava isiku poolt nõutud asutuste ja ametiisikutega 
ning esitab detailplaneeringu seisukoha saamiseks teis-
tele detailplaneeringu lähteülesandes määratud amet-
nikele, asutustele ja inspektsioonidele. 

(12)  Detailplaneering esitatakse vallavalitsusele digitaalselt 
ühes ja paberkandjal vähemalt viies eksemplaris, mil-
lest üks on kooskõlastustega algeksemplar ja mis säi-
litatakse valla arhiivis.

(13)  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallava-
litsusele vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul 
planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast ar-
vates, kui planeeringu algatamise otsuses ei ole sätes-
tatud teisiti. Vallavalitsus võib põhjendatud taotluse 
alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. 
Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendami-
seks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplanee-
ringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu al-
gatamise otsus kehtivuse. 

(14)  Kui vajalikud parandused ja täiendused muudavad de-
tailplaneeringu põhilahendusi, korratakse avalikku väl-
japanekut ja avalikku arutelu. 

(15)  Enne detailplaneeringu kehtestamist peab olema ot-
sustatud planeeringuga kavandatud teede, tehnovõrku-
de ja haljastuse rajamise kohustus ning nende omandi 
kuuluvus. 

§ 10. Miljööväärtuslik ala
(1)  Miljööväärtuslik ala on maa-ala, kus looduskeskkond, 

ehitised või mõlemad koos moodustavad erilist kaitset 
vääriva keskkonna.

(2)  Miljööväärtuslikud alad määratakse detailplaneeringu-
ga lähtudes valla üldplaneeringus seatud kaitse- ja ka-
sutamistingimustest.

(3)  Miljööväärtuslikul alal tuleb detailplaneeringu lähte-
ülesandes selgitada, milles seisneb ala miljööväärtuslik 
olemus, kavandada miljööväärtusliku ala piir ja esitada 
soovitused ja nõuded ala planeerimisel.

§ 11. Väärtuslik roheala
(1)  Väärtuslik roheala on loodusmaastik, väärtuslik kultuur-

maastik, kooslus, voolu- või seisuveekogu, veekogude 
kaldad ja mere rand, maastiku üksikelement, park, hal-
jasala või haljastuse üksikelement, mis omab ökoloogi-
list, esteetilist, teaduslikku, või ajaloolis-kultuurilist väär-
tust ning vajab piirkonna eripära arvestades kaitset.  

(2)  Väärtuslikud rohealad määratakse detailplaneeringuga 
lähtudes valla üldplaneeringus seatud kaitse- ja kasuta-
mistingimustest.

(3)  Väärtuslikul rohealal tuleb detailplaneeringu lähteüles-
andes selgitada, milles seisneb roheala väärtuslik ole-
mus, kavandada väärtusliku roheala piir ja esitada soo-
vitused ja nõuded ala planeerimisel.

4. peatükk
EHITUSLIK PROJEKTEERIMINE
§ 12. Projekteerimise alused 
(1)  Detailplaneeringu koostamise kohustuse korral on ehi-

tise püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks keh-
testatud detailplaneering. Vallavalitsus võib välja anda 
ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused. 

(2)  Detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumise kor-
ral on projekteerimise aluseks projekteerimistingimu-
sed. 

(3)  Ehitise asukoha maaüksuse omadustest tulenevalt või-
vad lisaks lõikes 1 ja 2 nimetatule olla ehitise püstita-
miseks koostatava ehitusprojekti aluseks projekteerita-
va ehitise asukoha maaüksuse ehitusgeoloogiliste ja -
geodeetiliste tööde tulemused.

§ 13. Projekteerimise soovist informeerimine 
(1)  Taotleja informeerib vallavalitsuse ehitusametit projek-

teerimise alustamise soovist projekteerimistingimuste 
või ehitise arhitektuursete ja ehituslike lisatingimuste 
taotluse esitamisega. Informatsioon sisaldab järgmisi 
andmeid:

1)  projekteeritava ehitise lühikirjeldus (ehitiste arv krundil, 
korruste arv, hoone kõrgus maapinnast, ehitiste alune 
pind, katuse kalle, tulepüsivusaste);

2)  maakasutusõigust ja ehitiste omandiõigust tõendav do-
kument ning katastriüksuse plaan;

3)  krundi geodeetiline alusplaan, mis hõlmab naaberkrun-
te 20 m ulatuses ümber antud krundi perimeetri (projek-
teerimistingimuste taotlemisel). 

(2)  Ehitusamet edastab saadud informatsiooni läbivaatami-
seks ja seisukoha võtmiseks vallavalitsuse ehituskomis-
jonile, et täpsustada projekteerimistingimuste vajadust. 

§ 14. Projekteerimistingimused 
(1)  Projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja 

ehituslikud tingimused, mis sisaldavad:
1)  ehitise projekteerimiseks vajalikke tingimusi, projekti 

koosseisu, jooniste mõõtkava jm näitajaid;
2)  arhitektuurseid nõudeid, ehitiste aluspinda, ehitiste arvu 

krundil, korruselisust, hoone kõrgust maapinnast, katu-
se kallet, tulepüsivusastet, insener-tehniliste võrkude ra-
jamist; 

3) projekti kooskõlastuste loetelu;
4) projekteerimistingimuste kehtivuse tähtaega. 
(2)  Teede projekteerimistingimused koostab kommunaal-

ameti teedeinsener. 
(3)  Projekteerimistingimused määratakse vallavalitsuse kor-

ralduse alusel 15 päeva jooksul vastava taotluse esita-
mise päevast arvates. Projekteerimistingimused väljas-
tatakse taotlejale ehitusametis.

§ 15. Projekteerimistingimuste avalikustamine
Projekteerimistingimused avalikustatakse valla kodulehe-
küljel 5 päeva jooksul ja pannakse välja tutvumiseks 7 päe-
va jooksul valla ehitusametis vallavalitsuse korralduse and-
misest arvates ning avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 35 
päeva jooksul teade, mis sisaldab järgmiseid andmeid: 
1)  kinnistu nimi ja asukoht, millele projekteerimistingimu-

sed väljastati;
2)  vallavalitsuse korralduse number ja kuupäev;
3)  kus ja millal on võimalik projekteerimistingimustega tut-

vuda.

§ 16. Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused
(1)  Ehitis peab sobima keskkonda, arvestama vallas välja-

kujunenud arhitektuuri- ja ehitustava ning oma välisil-
melt vastama piirkonna või lähiümbruse eripärale ja ku-
junduslikule stiilile.

(2)  Ehitise arhitektuursed ja ehituslikud lisatingimused si-
saldavad detailplaneeringut täpsustavaid tingimusi ehi-
tise hoonestusviisi, välisilme, piirete ja haljastuse sobi-
tamiseks olemasoleva maastiku, tänavavõrgu ja ümb-
ritsevate ehitiste keskkonda. Lisatingimused koostatak-
se ehitusameti poolt 15 päeva jooksul õigustatud isiku 
poolt esitatud vastava vormikohase taotluse esitamise 
päevast arvates ja väljastatakse taotlejale ehitusametis.

§ 17. Ehitusprojekt 
(1)  Ehitusprojekt, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, 

peab olema koostatud või kontrollitud ehitusseaduse §-
s 47 nimetatud projekteerimises pädeva vastutava spet-
sialisti poolt. Ehitusprojekt kooskõlastatakse projektee-
rimistingimustes või ehitise arhitektuursetes ja ehitusli-
kes lisatingimustes loetletud asutuste ja isikutega. 

(2)  Ehitusprojekt peab olema loetav ja koostatud eesti kee-
les. Joonised peavad olema vormistatud vastavalt hea-
le projekteerimistavale ning võimaldama projekti järgi 
ehitamist. Ehitusprojekt peab arvestama projekti koos-
tamise aluseks oleva detailplaneeringuga sätestatud 
tingimustga. Projektile lisatakse projekteerimistingimu-
sed koos lisadega. 

(3)  Taotleja esitab ehitusprojekti kahes eksemplaris ehitus-
ametile, kes vaatab selle läbi hiljemalt kahe nädala jook-
sul ning vajadusel korraldab ehitusprojekti ekspertiisi. 
Teavet ehitusprojekti läbivaatamise tulemuste kohta väl-
jastatakse ehitusametis. 

5. peatükk
EHITAMINE 
§ 18. Ehitis
(1)  Ehitis on aluspinnasega kohtkindlalt ühendatud ja inim-

tegevuse tulemusena ehitatud terviklik asi. Ehitised ja-
gunevad hooneteks ja rajatisteks.

(2)  Hoone on katuse, siseruumi ja välispiiretega ehitis.
(3)  Rajatis on ehitis, mis ei ole hoone. Rajatiseks loetakse 

muu hulgas mere või siseveekogu põhja süvendamise 
teel rajatud laevakanalit.

(4)  Elamu on alaliseks elamiseks ehitatud ja sellena kasu-
tatav hoone, milles kogu pind või vähemalt pool sellest 
on ette nähtud alaliseks elamiseks.

(5)  Üksikelamu on ühel krundil paiknev ühe korteriga ela-
mu. Üksikelamu on ühele perele projekteeritud ja ehi-
tatud elamu, mis on korteriteks jaotamata. Siia kuulu-
vad ka taluelamud (sh rehielamud) ja endised suvema-
jad, mis on kohandatud aastaringseks elamiseks.

(6)  Aiamaja ja suvila on ühe korteriga hooajaliselt kasutatav 
hoone, mida ei kasutata aastaringseks elamiseks ning mis 
ei pea vastama täielikult elamutele seatud nõuetele. 

(7)  Kaksikelamu moodustavad kaks ühele krundile või ka-
he kõrvutiasetseva krundi piirile küljeti kokkuehitatud 
üksikelamut. 

(8)  Muu kahe korteriga elamu on kahe pere elamiseks so-
bitatud elamu, kus on kaks korterit (näiteks iseloomus-
tavad sellist maja kaks kööki, kaks garaazi, eraldi sisse-
pääsud vms tunnused).

(9)  Ridaelamu moodustavad kolm või enam üksikelamut, 
mis on kinnisel hoonestusviisil üksteise külge ehitatud 
ja kus igal sektsioonil on oma katus ning kus kõikidel 
korteritel on tagatud sissepääs eluruumidesse õuest maa-
pinnalt, esimese korruse tasemelt. Ridaelamu korterid 
on omavahel ühendatud, näiteks tulemüüri, autogaraazi, 
autovarjualuse või katusega. Ridaelamu korterid ei to-
hi paikneda üksteise peal. 

(10)  Korter on ehituslikult piiritletud omaette elamiseks ka-
sutatav elamu või selle osa.

(11)  Korterelamu on kolme või enama korteriga elamu, mis 
ei ole ridaelamu. Näiteks korruselamu, galeriimaja 
vms.

(12)  Abihoone on elamu, suvila või aiamaja juurde kuuluv 
majapidamise abiruume sisaldav hoone (näiteks puu-
kuur, saun, garaaž, jäätmehoone, vundamendiga kas-
vuhoone, vms).

§ 19. Ehitamine
(1)  Ehitamine on ehitise püstitamine, laiendamine, rekonst-

rueerimine, ehitise tehnosüsteemide muutmine või ehi-
tise lammutamine.

(2)  Ehitise püstitamine on uusehitise rajamine.
(3)  Ehitise laiendamine on olemasoleva ehitise suurenda-

mine juurde- (kõrvale), peale- või allaehitamise teel ole-
masoleval või sellega külgneval alal. 

(4)  Ehitise rekonstrueerimine on ehitise piirdekonstrukt-
sioonide muutmine ning kande- ja jäigastavate konst-
ruktsioonide muutmine ja asendamine.

(5)  Ehitise restaureerimine hõlmab olemasoleva ehitise säi-
litamiseks ning taastamiseks teostatavad tööd, kusjuu-
res üldjuhul säilib ehitise varasem funktsionaalne ja ar-
hitektuurne külg. 

(6)  Ehitise lammutamine on olemasoleva ehitise täielik või 
osaline likvideerimine. 

§ 20. Kirjalik nõusolek 
(1)  Vallavalitsuse kirjalik nõusolek on nõutav, kui püstita-

takse, laiendatakse, rekonstrueeritakse või lammutatak-
se väikeehitist, mille ehitusalune pindala on 20-60 m2 
või muudetakse ehitise tehnosüsteeme.

(2)  Kirjaliku nõusoleku taotlus esitatakse vallavalitsusele 
majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnita-
tud vormi kohaselt paberkandjal. Kirjaliku nõusoleku 
taotleja vastutab enda poolt kirjaliku nõusoleku taotlu-
ses esitatud andmete õigsuse eest.

(3)  Kirjaliku nõusoleku taotleja esitab vallavalitsusele järg-
mised dokumendid:

1)  ehitusprojekt, kui taotlejale on vastav nõue esitatud;
2)  väikeehitise asendiplaan, kui ehitise koordinaadid ei ole 

teada.  
(4)  Ehitusprojekti nõude esitab taotlejale ehitusameti juha-

taja-ehitusjärelevalve peainspektor, põhjendades seda 
ehitise ohutusest, detailplaneeringust, projekteerimis-
tingimustest ning ehitise arhitektuursetest ja ehituslikest 
lisatingimustest lähtuvalt.

§ 21. Ehitusluba 
(1)  Ehitise püstitamiseks, laiendamiseks, rekonstrueerimi-

seks, tehnosüsteemide muutmiseks või ehitise lammu-
tamiseks peab olema ehitusluba, välja arvatud väikeehi-
tise ehitamise korral.

(2)  Ehitusloa taotlus esitatakse vallavalitsusele majandus- 
ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud vormi ko-
haselt paberkandjal, lisades tõendi riigilõivu tasumise 
kohta. Ehitusloa taotleja vastutab enda poolt ehitusloa 
taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

(3)  Lisaks ehitisele, mille ehitamiseks on vajalik ehituslu-
ba, võib sama ehitusloa taotlusega esitada taotluse ehi-
tise teenindamiseks vajalike rajatiste ehitamise kohta.

(4)  Ehitusluba ehitise lammutamiseks võib taotleda ehitise 
omanik. Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise kor-
ral peab taotlus ehitise lammutamiseks olema esitatud 
ehitise omanike poolt ühiselt. Ehitise lammutamise taot-
lusele tuleb lisada ehitise omandiõigust tõendav doku-
ment ja ehitusprojekt ehitise lammutamiseks.

§ 22. Ajutise ehitise ehitamine  
(1)  Ajutine ehitis on piiratud ajavahemikuks, kuid mitte 

kauemaks kui viieks aastaks ehitatud ehitis.
(2)  Ajutise ehitise kasutamise aeg määratakse kirjalikus 

nõusolekus, ehitusloas ja kasutusloas.
(3)  Ajutine ehitis tuleb lammutada või muul viisil likvidee-

rida vallavalitsuse määratud tähtpäevaks.

§ 23. Kaeveluba 
(1)  Õiguse kaevetööde tegemiseks annab kaeveluba. 
(2)  Kaeveluba väljastatakse vallavolikogu poolt kehtesta-

tud korras. 

6. peatükk
EHITISE KASUTAMINE 
§ 24. Ehitise kasutusloa taotlus  
(1)  Valminud ehitise kasutuselevõtmiseks või ehitise kasu-

tusotstarbe muutmiseks esitatakse vallavalitsusele ehi-
tise kasutusloa taotlus majandus- ja kommunikatsioo-
niministri poolt kinnitatud vormi kohaselt paberkand-
jal. Kasutusloa taotleja vastutab enda poolt kasutusloa 
taotluses esitatud andmete õigsuse eest.

(2)  Mitme isiku ühises omandis oleva ehitise korral peab 
ehitise kasutusloa taotlus olema esitatud ehitise omani-
ke poolt ühiselt.

(3)  Kasutusloa taotluses võib taotleda ühele ehitisele mitut 
kasutamise otstarvet, mis kantakse samale kasutusloa-
le. Samuti võib kasutusloa taotluses esitada taotluse ehi-
tise või selle osa või ehitise ja selle teenindamiseks va-
jalike rajatiste kasutamise kohta. Mitme ehitise andmeid 
sisaldava kasutusloa taotluse korral väljastab vallavalit-
sus kasutusloa igale ehitisele eraldi.

(4)  Ajutise ehitise korral võib kasutusloa taotluse esitada 
ehitusloa taotleja.

§ 25. Ehitise ülevaatus
(1)  Ehitise ülevaatus viiakse läbi enne kasutusloa väljasta-

mist kasutusloa taotluses nimetatud ehitise osas. Kasu-
tusloa taotleja esitab vallavalitsusele järgmised doku-
mendid:

1)  ehitusprojekt, mille kohaselt ehitis on ehitatud, või ehi-
tise mõõdistusprojekt;

2)  ehitise mahamärkimise akt (uusehitisel);
3)  ehituse täitedokumentatsioon;
4)  ehitustööde päevikud;
5)  kaetud tööde aktid;
6)  teostus- ja kontrollmõõdistamise joonised;
7)  tehnovõrkude valdajate õiendid ja load energiaressurs-

side kasutamise alustamiseks;
8)  tehniliste seadmete ja süsteemide katsetuste aktid ja nen-

de kasutusload;
9)  õigusaktides sätestatud juhtudel kirjalik nõusolek ehiti-

se või selle osa kasutusele võtmiseks;
10)  tõend riigilõivu tasumise kohta. 
(2)  Ehitise ülevaatuse viib läbi ehitusameti juhataja-ehitus-

järelevalve peainspektor või ehitusjärelevalve insener. 
Nimetatud ametiisikud määravad ehitise ülevaatuse te-
gemisel kaasatavate isikute ja institutsioonide loetelu 
ning teevad kaasatavatele isikutele ja asutustele ettepa-
neku osaleda ehitise ülevaatusel. Ehitise ülevaatusele 
kaasatakse ehitusettevõtja ja projekteerija esindajad, va-
jadusel ka riiklike järelevalveasutuste (tervisekaitse, pääs-
teameti, keskkonnakaitse, muinsuskaitse jt) esindajaid, 
eksperte jne. Üksikelamute, taluhoonete, suvilate, aia-
majade, abihoonete ja väikeehitiste ülevaatusel võib loo-
buda ehitaja ja projekteerija kaasamisest ülevaatusele. 

(3)  Ehitise ülevaatus toimub ehitise omanikule teatatud 
ajal.

(4)  Ehitise ülevaatuse tegemisele kaasatud isikud ja asutu-
sed esitavad oma arvamuse kirjalikult.

(5)  Ehitise ülevaatuse kohta koostatakse ehitise ülevaatuse 
akt, millele kirjutavad alla ehitise ülevaatusel viibinud 
ametiisikud. Akti vormi kehtestab vallavalitsus. Aktile 
lisatakse ülevaatuse tegemisele kaasatud isikute ja ins-
titutsioonide esindajate kirjalikud arvamused.

(6)  Kui ehitise ülevaatuse käigus tuvastatakse ehitise nõue-
tele mittevastavus, teavitab ülevaatuse läbiviija ehitise 
omanikku ilmnenud asjaoludest ja põhjendustest.

§ 26. Ehitise mõõdistusprojekt 
(1)  Ehitise mõõdistusprojekt koostatakse enne 1995. aasta 

22. juulit õiguslikul alusel püstitatud ehitisele kasutus-
loa taotlemiseks või ajavahemikul 22. juulist 1995 kuni 
2003. aasta 1. jaanuarini ehitusloata püstitatud väikeehi-
tistele, torujuhtmetele, elektri- ja telekommunikatsioo-
niliinidele, veehoidlatele, tammidele ja lüüsidele kasu-
tusloa taotlemiseks. Ehitise mõõdistusprojekt koostatak-
se ka nende ehitiste kohta, millel puudub projekt või mis 
ei ole ehitatud vastavalt olemasolevale kinnitatud ehitus-
projektile, olenemata nende ehitiste ehitamise ajast. 

(2)  Ehitise mõõdistusprojekt koosneb arhitektuursetest ja 
ehituslikest joonistest, mis on mõõdetud faktiliselt ehi-
tatud ehitise ülesmõõdistamise teel. Ehitise mõõdistus-
projekti koostamisel tuleb arvesse võtta geodeetilisele 
süsteemile esitatavaid nõudeid andmekogude seaduse 
tähenduses.

(3)  Ehitise kasutusloa taotlemisel esitatakse vallavalitsuse-
le majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt keh-
testatud nõuetele vastav mõõdistusprojekt kahes eksemp-
laris.

(4)  Ehitise mõõdistusprojekt kooskõlastatakse vastava pääs-
teteenistuse ja vajadusel tervisekaitse asutusega ning 
teiste asjaomaste asutuste ja isikutega. 

§ 27. Ehitise kasutusluba 
(1) Ehitist võib kasutada ainult kasutusloas näidatud otstarbel. 
(2)  Ehitise kasutusluba antakse vallavalitsuse korralduse 

alusel pärast ehitise ülevaatamist, ülevaatuse käigus teh-
tud ettekirjutuste täitmist, käesoleva ehitusmäärusega 
määratletud ehitusdokumentatsiooni üleandmist valla-
valitsusele, võrguvaldajatega sõlmitud lepingute (vee-
varustus, kanalisatsioon, elekter, gaas, kaugküte jne) ja 
prügiveolepingu esitamist, tingimusel, et hoonele või 
piirdele on kinnitatud aadressi tähistav silt.

(3)  Kasutusloa väljastajal on õigus põhjendatud juhtudel 
ehitise ohutusest lähtuvalt enne kasutusloa väljastamist 
nõuda ehitise või selle osa ekspertiisi tulemi esitamist.

(4)  Kasutamise otstarbe muutmise avalduse laekumise jä-
rel määrab ehitusameti juhataja-ehitusjärelevalve pea-
inspektor vajalikud kooskõlastused, detailplaneeringu 
koostamise vajaduse ning kasutamise otstarbe muutmi-
se võimaliku ulatuse. Uue kasutusloa väljastamine ot-
sustatakse kooskõlas kehtiva planeeringuga vallavalit-
suse korraldusega. Krundi sihtotstarbe muutmine otsus-
tatakse detailplaneeringu või maakorralduskavaga ja re-
gistreeritakse riigi maakatastris. 

(5)  Kui ehitise kasutamise otstarbe muutmine tiheasustus-
alal või detailplaneeringu kohustusega alal hajaasustu-
ses toob kaasa ehitamise ehitusseaduse § 3 lõike 2 tähen-
duses või maa-alade kruntideks jaotamise, siis on vaja-
lik koostada detailplaneering, millest vallavalitsus tea-
tab kirjalikult kasutamise otstarbe muutmise taotlejale. 

§ 28. Ehitiste korrashoid  
Ehitistel, nende ümbrusel ja piirdel peab olema projektile 
vastav korrastatud ja hooldatud välimus. Ehitiste puhul tu-
leb tagada nende arhitektuurne ja esteetiline sobivus konk-
reetsesse kohta.

7. peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 29. Tähtajad planeerimis- ja ehitusvaldkonnas
Haldustoimingule, mille sooritamiseks planeerimisseadu-
ses, ehitusseaduses või käesolevas määruses ei ole tähtae-
ga määratud, kohaldatakse haldusmenetluse seaduses sä-
testatud tähtaega. 
§ 30. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 

2003. a määrus nr 25. 
(2)  Käesolev määrus avaldatakse Riigi Teataja elektrooni-

lises andmekogus ning jõustub 1. mail 2005. 
Madis Saretok, Volikogu esimees

12. aprill 2005 nr 20
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 1 «Voliko-
gu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koos-
seisu ning palgatingimuste kinnitamine» muutmine
Tulenevalt Avaliku teenistuse seaduse § 11 lg 1, Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 36 ning § 22 
lg 3, Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 ning Vabarii-
gi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50 «Koha-
liku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste keh-
testamine» ning arvestades Vallavalitsuse ettepanekut, Viim-
si Vallavolikogu
m ä ä r a b: 
1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 1 

«Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenis-
tujate koosseisu ning palgatingimuste kinnitamine» punk-
ti 5 alljärgnevalt:
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1.1.  Planeerimisameti koosseisus moodustada uus ametikoht: 
«arhitekt - vanemametnik»;

1.2.  Sotsiaalameti koosseisus «lastekaitseinspektor - noo-
remametnik» ametikoht muuta «lastekaitseinspektor - 
vanemametnik» ametikohaks;

1.3.  Haridus- ja noorsooameti koosseisus moodustada uus 
ametikoht: «kultuuritöö koordinaator - vanemametnik»;

1.4.  Kantselei koosseisus moodustada uus ametikoht: «jurist 
- referent majanduslepingute ja riigihangete valdkonnas 
- vanemametnik»;

1.5.  Kantselei koosseisus «tehnik - arhivaar - nooremamet-
nik» ametikoht muuta kaheks ametikohaks: «tehnik - 
nooremametnik» ja «arhivaar - vanemametnik».

2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavolikogu Kantseleis.

3.  Määrus avaldada Viimsi valla elektroonilisel kodulehel ja 
ajalehes «Viimsi Teataja».

4.  Vallavalitsusel rakendada määruse p. 1.1 ja 1.2 alates 01. 
maist 2005. a, p. 1.3, 1.4 ja 1.5 alates 01. augustist 2005.a.

Madis Saretok, Volikogu esimees

VABANDAME

Viimsi Teataja märtsikuu lehenumbris on trüki-
koja eksituse tõttu läinud kordusse lk 12 ja puu-
dub lk 13. Avaldame trükkimata jäänud õigusak-
tid alljärgnevalt.
Toimetus vabandab eksituse pärast.

08. märts 2005 nr 12
Elamuehituse laienemise piiramine

Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003.a otsusega nr 45 algata-
ti üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla üldiste ehi-
tustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted» ning 
17.08.2004.a otsusega nr 73 üldplaneeringu teemaplaneering 
«Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik». Üldplaneering 
tähendab eelkõige kokkuleppeid. Üldplaneeringu teemapla-
neeringu koostamise käigus leitakse ehitusreeglid, mis sobiks 
erinevatele Viimsi valla piirkondadele ja oleks mõistlikud, ta-
gamaks erinevate huvide esindajate rahulolu. Nendeks on näi-
teks olemasolevad elanikud, suvilate omanikud, kinnisvara-
arendajad jt Viimsi valla erinevad huvigrupid. Kehtestatav 
teemaplaneering on aluseks detailplaneeringute koostamise-
le tiheasustuses ja ehituskorraldusele hajaasustuses.

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 12.10.2004.a määrusega 
nr 17 kinnitatud Viimsi valla arengukavale (Strateegia aasta-
ni 2020) iseloomustavad Viimsi valda rahvastiku arvu pidev 
juurdekasv, kiire sotsiaalne ja majanduslik areng. Selle põh-
jused peituvad eelkõige piirkonna kaunis looduses, ettevõt-
luseks soodsas asukohas, avalike teenuste pidevas parenda-
mises ja elanike püüdlustes ning eneseteostuses. Investeerin-
gud kinnisvarasse ja tootmisse kinnitavad usaldust ja usku 
Viimsi valla jätkusuutlikkusse. See on kohustus ja väljakut-
se Viimsi Vallavolikogule ja Vallavalitsusele, et tagada tasa-
kaalustatud areng ning avalike teenuste kättesaadavus ja kva-
liteet. Viimsi Vallavalitsusel tuleb teha ära suur töö haridus-
asutuste võrgu väljaarendamisel ja elukeskkonna kvaliteedi 
parandamisel. Lähiaastate tähtsamaks ülesandeks on loodus-
keskkonna, majanduse ja asustuse ruumimustri sidumine ter-
vikuks, et oleks kindlustatud Viimsi valla konkurentsitaluvus, 
ilma ressursikasutuse toimumiseta tulevaste põlvkondade ar-
velt.

Harju Maavalitsus on oma 11.02.2005.a kirjas nr 2.1-13/
903, mis on saadetud kõikidele Harju maakonna omavalit-
sustele, sh Viimsi vallale (Vallavalitsusele laekunud 
14.02.2005, reg nr 10-7/395), märkinud järgmist: «Harju Maa-
valitsuse poolt tellitud ja Hendrikson&Ko poolt koostatud 
keskuskohtade uuring näitas, et juba 2003. aasta lõpuks oli 
Harjumaal kehtestatud planeeringute alusel võimalik välja 
anda ehituslubasid 30 aasta vältel (eeldusel, et ehituslubade 
väljaandmise tempo jääb 2002. aastaga võrreldes samaks). 
Täiendav uuring näitas nende planeeringute alusel elanikkon-
na ligi 80% kasvu Harjumaal, mis on nii majanduslikku aren-
gut kui ka Eesti iivet arvestades ebareaalne. Seega on juba 

praegu pealinna regioonis tekkinud tõsine üleplaneerimisoht. 
Üleplaneerimisega kaasnevad väljaarendamata elamualade 
probleemid, milleks on elukeskkonna kvaliteedi langus, ku-
ritegevus jne. Lisaks, seoses vajadusega välja arendada inf-
rastruktuur, tekivad ka kohalikult omavalitsusele täiendavad 
kohustused. Seega tuleks praeguses olukorras eriti hoolikalt 
kaaluda uute elamualade kavandamist, rääkimata ehitustege-
vuse suunamisest maakonna rohevõrgustikule».

Viimsi valla elanike arv on viimastel aastatel jõudsalt kas-
vanud ning elamuehituse surve muutunud laiaulatuslikuks. 
Viimsi vallas kehtestatud detailplaneeringutega on juba prae-
guseks hetkeks loodud eeldused 10000 kuni 13000 täienda-
va elaniku elamaasumiseks Viimsi valda. Sellega kaasneb nii 
koormuse kasv infrastruktuurile, ühistranspordi ümberkor-
raldamise vajadus kui ka kohustus rajada Viimsi valda pide-
valt uusi sotsiaal-, kultuuri- ning haridusobjekte. Kuna Viim-
si valla rahvastik on kasvanud peamiselt nooremate perede 
arvelt, on lähima 10-aastase perioodi sees prognoositav koo-
li- ja lasteaiakohtade puudujäägi kasv mitmekordne. See, et 
lapsed käivad koolis ja lasteaias väljapool Viimsi valda, suu-
rendab taas koormust teedele. Lisaks tehnilistele küsimuste-
le tuleb Viimsi vallal arengu tasakaalustatuse põhimõttest läh-
tuvalt tagada looduskeskkonna säilimine ja puhkealade ka-
sutatavus avalikes huvides. Lähtuvalt arengukavast on Viim-
si Vallavolikogu ja Vallavalitsus seadnud eesmärgiks teha lä-
hiaastatel olulisi investeeringuid Viimsi valla haridusellu, ühis-
veevärgi- ja –kanalisatsiooni ning teedevõrgu väljaehitamis-
se ja vaba aja veetmise võimaluste parandamisse. Toimetu-
lek kasvava linnastumisega eeldab tähelepanu ja investeerin-
gute suurendamist looduskeskkonna säilitamiseks ning või-
malike keskkonnariskide maandamiseks. Tuleb tagada Viim-
si valla tasakaalustatud areng, mis on vastavuses elanike va-
jadustega.

Looduskeskkonna ja metsade osakaalu pideva ja kiire ka-
hanemise tulemusel on oht ületada piirkonna keskkonnasaas-
te taluvuse piir ja kaovad vallasisesed puhkamisvõimalused. 
Lisanduvatest keskkonnaprobleemidest on aktuaalsed müra 
levik, ühtse kanalisatsioonisüsteemi puudumine, ummikutest 
tekkiv õhusaaste, avariiolukordade riski suurenemine jms. 
Murega Viimsi valla looduskeskkonna ning kvaliteetse elu-
keskkonna säilimise suhtes on Viimsi Vallavolikogu poole 
pöördunud ka vallaelanikud. 29.12.2004.a laekus Viimsi Val-
lavolikogule kiri (reg nr 1-13/428) 1706 allkirjaga pöördumi-
ses Viimsi poolsaare metsade ning elukeskkonna säilitamise 
ettepanekuga.

Elanikkonna kasvule ei ole järele jõudnud vee- ja kanali-
satsioonivõrgu arendamise tempo ja selle kaasajastamine. Viim-
si vallas on mitmeid omavahel ühendamata veevõrke ja puu-
dub ühtne veetöötlemine. Hooajaliseks veega varustamiseks 
väljaehitatud aiandusühistute veevõrgud on tänaseks päevaks 
väikese läbilaskevõimega, tuletõrjeveevarustuse võimaluste-
ta ja ebapiisava rõhuga. Lisaks on puurkaevud väikese toot-
likkusega ja pumplad amortiseerunud. Samuti puudub mitme-
tes piirkondades ühiskanalisatsioonivõrk. Seega on elanikkon-
na kasvades elanike varustamine veega ebarahuldav ja kesk-
konnareostuse oht suur. Optimaalse veekasutuse ja -kvalitee-
di tagamiseks tuleb jaotusvõrk täielikult ümber ehitada, sul-
geda nõuetele mittevastavad puurkaevud ja rajada uus veehaa-
re ühe veetöötlusjaamaga. Kuni seda ei ole tehtud, on olemas 
suur keskkonnareostuse risk. AS Viimsi Vesi suudab kinnis-
varaarendajatele tagada eesvoolu alles 2007. aastaks (EU pro-
jekti elluviimisel).

Ka suvitusrajoonide ümberkorraldamine aastaringseks ela-
miseks nõuab kehtiva Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gu järgi detailplaneeringute koostamist ning suhteliselt suuri 
rahalisi investeeringuid, mis on seotud tehnilise infrastruk-
tuuri (vesi, kanalisatsioon, elekter, küte, gaas) välja- ja üm-
berehitamisega; teede korrashoiu tagamisega; ühistranspor-
di ja laste koolitranspordi korraldamisega; päästeteenistuse 
(tuletõrje, kiirabi, politsei jne) aastaringse juurdepääsu kor-
raldamisega; sotsiaalse infrastruktuuri kättesaadavusega; üld-
kasutatavate puhkealade määramisega; prügiveo korraldami-
sega jne. 

Rahvastiku juurdekasvu juures tuleb riskiks pidada ka suu-
re hulga sisserändajate seotust eluasemelaenudega, mis kriisi 
korral Eesti majanduses võib kaasa tuua sotsiaalset abi vaja-
vate elanike arvu ülikiire kasvu. See omakorda võib Viimsi 
valla eelarve tasakaalust välja viia ning tekitada administra-

tiivseid probleeme. Lisaks kaasneb sellega ulatuslik pankade-
poolne kinnisvara sundmüük, mis viib alla piirkonna kinnis-
vara väärtuse. 

Kuna rahvaarv on kehtivate detailplaneeringute tulemu-
sel lähiajal taas mitmekordistumas, on vaja täpsustada Viim-
si vallas kehtivaid elamuehitusega seotud reegleid, mis või-
maldaks tagada elukeskkonna kvaliteedi säilimise. Selle va-
jaduse aktuaalsust tõestab ka asjaolu, et Viimsi vallas on vii-
masel kahel aastal väljastatud samapalju ehituslubasid kui 
eelmisel viiel aastal kokku. Eestis on 1000 elaniku kohta väl-
jastatud enim ehituslubasid Viimsi vallas. Ei ole otstarbekas 
Viimsi valla mandriosa üldplaneeringut muutvate detailpla-
neeringute algatamine ja koostamine enne, kui detailplanee-
ringutega kavandatavate kruntide elanikele suudetakse taga-
da vajalik sotsiaalne ja tehniline infrastruktuur. Uute elamu-
ehitusalade planeerimise piiramine on vajalik muu hulgas see-
tõttu, et vastasel korral ei suuda Viimsi vald täita temale sea-
dustega pandud kohustusi haridus- ja sotsiaalhoolekandevald-
kondade ning tehnilise infrastruktuuri toimivuse tagami-
seks. 

Selline piirang on sätestatud, kuna valdavalt 1990. aasta-
te alguses hajaasustusviisil hoonestatud Viimsi vald on muu-
tunud Tallinnaga tihedalt seotud linnastu osaks, kus tehnili-
ne ja sotsiaalne infrastruktuur ei ole arenenud eelarve piira-
tuse tõttu sama kiiresti kui elamuehitus. Seega tuleb tagada 
stabilisatsiooniperiood, mille jooksul Viimsi vald suudaks 
oma infrastruktuuri kaasajastada. Viimsi valla üldplaneerin-
gu muutmist on vaja edaspidi vältida, et ei tekiks lühiajalisu-
sele orienteeritud arenguotsuste tulemusel keskkonna saastu-
mist ja infrastruktuuri ülekoormatust.

Arvestades eeltoodut ning tuginedes kohaliku omavalit-
suse korralduse seaduse § 3  p 1, § 6 lg 1 ja 2, § 32 ja Viimsi 
valla põhimääruse § 3 p 1, § 5 lg 1 ja 2, § 40, Viimsi Valla-
volikogu
m ä ä r a b: 
1.  Mitte algatada Viimsi valla mandriosas üldplaneeringut 

muutvaid detailplaneeringuid, mis võimaldavad uute ela-
mualade rajamist, kuni üldplaneeringu teemaplaneeringu 
«Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamu-
ehituse põhimõtted» (algatatud Viimsi Vallavolikogu 
15.04.2004. a otsusega nr 45) ning üldplaneeringu teema-
planeeringu «iljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik» (al-
gatatud Viimsi Vallavolikogu 17.08.2004. a otsusega nr 73) 
kehtestamiseni. 

2.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavo-
likogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 13
Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseis ja 
munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alu-
sed
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja Va-
bariigi Valitsuse 04.02.2003. a määruse nr 37 «Munitsipaal-
koolide õpetajate ametijärkude palga alammäärade kehtes-
tamine» ning Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p 37 alu-
sel, Viimsi Vallavolikogu
määrab:
1.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koos-

seis vastavalt lisale 1.
2.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste tööta-

jate töö tasustamise alused 2005. aastal vastavalt lisale 
2.

3.  Munitsipaalasutuse juhil on õigus töötajale asutuse eelar-
ves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata lisa-
tasusid kuus kokku kuni 50% töötajale määratud kuupal-
gamäärast:

3.1.  nõutavast tulemuslikuma töö eest töötajaga läbiviidud 
tulemusvestluse põhjal;

3.2. täiendavate tööülesannete täitmise eest; 
3.3. toetusi ja preemiaid.
4.  Munitsipaalasutuse juhile määratakse ühekordseid lisata-

susid ja preemiaid vallavalitsuse korralduse või vallava-
nema käskkirja alusel.

5.  Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi munitsipaalasutus-
te struktuuris ja töötajate koosseisus käesoleva määrusega 
kinnitatud töötajate üldarvu ja Vallavolikogu 18.01.2005. a 

määrusega nr 3 vastuvõetud valla 2005. a eelarves ettenäh-
tud munitsipaalasutuse palgafondi piires.

6.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. aprilli 2004. 
a määrus nr 7, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määrus 
nr 25 ja Viimsi Vallavolikogu 14.12.2004 määrus nr 29.

7.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi val-
la elektroonilisel kodulehel.

8.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavoli-
kogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

08. märts 2005 nr 14
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 3 «Viimsi 
valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmine» muutmine ja 
2005. aasta I lisaeelarve kinnitamine
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 
22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 lg 3 
ja Viimsi vallavolikogu 13. mai 2003 määrusega nr 18 keh-
testatud ja 09. novembri 2004 määrusega nr 19 muudetud 
Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja 
täitmise korra § 7 lg 1 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
m ä ä r a b:
1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määrusega nr 3 

vastuvõetud Viimsi valla 2005. aasta eelarvet ja Viimsi 
Vallavolikogu 08.02.2005 määrusega nr 5 vastuvõetud 
2005. aasta eelarve muudatust ning võtta vastu Viimsi val-
la 2005. aasta I lisaeelarve vastavalt lisale nr. 1.

2.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist 
Vallavolikogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

L I S A 1
Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 määrusele nr 14
Viimsi valla 2005. aasta I lisaeelarve  

Suurendada tulusid kroonides
352.00 17 Toetused riigilt eraldised tasandusfondist 
  15 147 000
3500.00 17 Koolitoit 681 000
3500.00 09 Toetused Rahandusministeeriumist 219 674
3500 00 07 Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja 
 Kommunikatsiooniministeeriumilt 500 000
3502.00 07 Sihtotstarbeline toetus Majandus- ja  
 Kommunikatsiooniministeeriumilt 1 879 187
352.02 Toetused  Kultuurkapitalilt  2 000
3221 5 Muusikakooli omatulu 4 000
3528 Toetused muudelt residentidelt 12 000
3880 Trahvid 12 000
Kokku suurendatud tulusid 18 456 861

II. Suurendada kulusid
09 1101 MLA Viimsi Lasteaiad 739 060
09 22012 Viimsi Keskkool – riiklik 9 649 978
09 21212 Püünsi Põhikool – riiklik 2 665 222
09 21222 Prangli Põhikool – riiklik 361 800
09 22022 Viimsi uus kool – riiklik 864 000
08 1051 Muusikakool 211 072
08 1052 Kunstikool 61 600
08 2011 Valla Raamatukogu 23 549
08 21211 Püünsi Põhikool – eelarveline 221 339
09 21221 Prangli Põhikool – eelarveline 23 511
08 2012 Prangli Raamatukogu 5 754
08 202 Prangli Rahvamaja 7 796
09 22011 Viimsi Keskkool – eelarveline 625 243
04 51012 Teede ehitus – riiklik 631 000
04 5102 Teede hooldusremont 1 248 187
04 5201 Viimsi Saared – veetransport 500 000
04 9001 Viimsi Saared 386 000
10  121 Sotsiaalhoolekande teenused 
 puuetega inimestele 133 000
10 701 Toimetulekutoetus 53 000
01 1121 Vallavalitsus 45 750
Suurendatud kulusid 18 456 861

AGNES ALLAM 28.04 91
KIRILL RAUDSEPP 05.04 90
AMALIE KÄÄR 27.04 90
LILLI PIIRISAAR 26.04 89
LINDA KÕIV 23.04 87
ALIDA REINVALD 30.04 87
LYDIA MIKOVITš 23.04 86
ASTA KARUSE 16.04 85
ARNOLD NIGUL 27.04 85
KALJU SEPP 12.04 84
PAULA METSMA 11.04 83
GUNVOR ROOTSI 19.04 83
KALJO ALAKÜLA 20.04 82
HARALD-PETER SIIAK 25.04 82
EVALD NURK 03.04 81
VELLO VAHUR 04.04 81
JAANUS JÜRISAAR 08.04 81
ELLA VAIKMAA 11.04 81
ASTA RAUS 07.04 80
VAIKE KASK 19.04 80
JUHAN PRIKS 20.04 80
OLGA LILLEOKS 27.04 80

ANTS LANG 02.04 75
VALVE POHL 04.04 75
VÄINO TRUEFELDT 20.04 75
MALLE OOPKAUP 14.04 70
FROLEIDA AVDONINA 15.04 70
UNO LILIENTHAL 20.04 70
MILVI MÖLLITS 15.04 70
AASA NUKA 20.04 70
KALJO LIIPA 23.04 70
AIVI RAUDVER 29.04 70
VIIA REIMO 01.04 65
VELLO KAARE 10.04 65
MAIE VOLLMER 10.04 65
VÄINO KIVILO 20.04 65
HENN NOOR 22.04 65
HELENE-VILHELMINE 
REIMAN 21.05 90
ASTA SIKEMÄE 23.05 90
ROBERT SILLA 19.05 88
SELMA KAARE 22.05 88
NIKOLAI  KOZLOV 09.05 86
LEMBIT  RAID 12.05 86

LINDA  MÄEPEA 19.05 86
PAUL  METSMA 26.05 84
ELMAR KARU 10.05 83
ILSE-HERMILDE LAUR 29.05 83
NATALIJA MAKARKINA 01.05 82 
ELLEN KOBIN 26.05 82
OSKAR TIRMAN 25.05 81
ÕIE  KOPPEL 03.05 80
GERDA  ORG 21.05 75
ANTON  MILVEK 24.05 75
HANNES  TAMM 26.05 75
META-BENITA  SOOP 17.05 70
NIKOLAI  KOPANITSKI 20.05 70
MAIMU  KARIK 26.05 70
ANTS  SAKS 30.05 70
URVE  SUMPÄRK 05.05 65
URMAS  TAVETER 14.05 65
ERVIN  VARM 14.05 65
HELGI  SARD 23.05 65
ENNU  PÄRNPUU 31.05 65

Õnnitleme aprilli- ja maikuu hällilapsi!

•  Ehitus- ja remondijärgne koristus
• Akende pesu
• Muru niitmine
• Välikoristustööd
•  Kodu- ja büroo-

koristused
  
Info: www.atpuhastusteenused.ee     Tel:  50 19 559

52 10 885

Rannapubi ja restoran Paat
vajab oma töökasse kollektiivi

NÕUDEPESIJAT, ABIKOKKASID
KELNEREID, ETTEKANDJAID JA BAARIDAAME 

Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839
CV saata paat@ag.ee

Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa
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Hawaii Expressi purjelaua-
kooli õpilased pole aktiiv-
sed mitte ainult suvel, vaid 
ka talvel. Et Eestis saab su-
vekuid lugeda vaid ühe käe 
sõrmedel, leiti võimalusi 
harjutada seal, kus rohkem 
tuult ja sooja. 

Kevade hakul toimus surfilaager 
Egiptuses, Punase mere kaldal 
Dahabis. See on purjelauatree-

ninguteks parim koht, sest   tuulegaran-

tii on 90% ja soe kliima loob ideaalsed 
tingimused tulemusliku spordilaagri 
korraldamiseks. Surfimekasse Egiptuses 
kogunes Eesti surfieliit veebruaris-märt-
sis juba teist aastat järjest.  

Peamiselt oli laager mõeldud tubli-
matele lastele, kes tõestanud ennast ju-
ba tippvõistlustel ja saavad hakkama tu-
geva, 10-15 m/s tuulega. Igast päevast 
tuli võtta maksimum. 

Treeninguid filmiti vees olevalt pu-
kilt ja päev lõppes professionaalse vi-
deoanalüüsiga suurel ekraanil, kus kõik 
tehnilised nüansid selgelt näha. Järgmi-
sel päeval oli kergem vigu vältida ja teh-
nikat täiustada. 

Suurimat heameelt treenerile tõid 
oma sihikindlusega Viimsi keskkooli õpi-
lased Maarja Niinemets, Siim Siirak ja 

Christofer Kalk, kellel juba ette näidata 
meistritiitleid ja auhindu nii Eesti kui ka 
rahvusvahelistelt võistlustelt. 

 Koolivaheajal korraldas HE Purje-
laukool spordilaagri Otepääl, kus päe-
vad möödusid Kuutsemäe nõlvadel lu-
melauga liueldes. Poolepäevane matk 
Otepää metsade ja mägede vahel viis 
välja Hobusemäele, paksu lume tõttu 
nõudis retk osalejatelt   lausa alpinisti-
oskusi ja võhma. 

Viiepäevane laager Eesti Alpides jäi 
laste sõnul ikkagi veel lühikeseks, sest 
tegusad tunnid möödusid kiiresti. Järg-
misel aastal tahetakse talvelaager teha 
nädala pikkuseks.

Karmo Kalk
HEP juhataja

Surfilaste spordilaagrid 
kuumas ja külmas 

Püünsis tuleb spordipäev
1. mail toimub juba seitsmes Püünsi 
spordipäev.

Spordipäev algab kell 10 tradit-
siooniliste koristustalgutega Püünsi 
spordiväljakutel ja nende ümbruses.  

Kell 12 algavad võistlused korv-
palli vabavisetes ja tennises, kell 15 
kohtuvad jalgpallis Haabneeme ja 
Püünsi jalgpallurid. Parimatele auhin-
nad. 

Ootame vallarahvast osalema ja 
kaasa elama!

Korraldajate nimel Kaido Metsma

Maakonna 
talispordimängud 
võitis Jõelähtme
Harjumaa valdade XV talispordipäev 
peeti 18. märtsil Aegviidus ja kõik ka-
vas olnud alad olid «lumised». Haigus-
te ja edasilükkamatute tööülesannete 
tõttu kõvasti kõhnunud Viimsi valla 
võistkond pidas päeva lõpuni ilusasti 
vastu ja naasis 15. (ehk viimase) ko-
haga. Kokku sai lõpuks kogutud Kernu 
vallaga võrdselt 94 punkti, aga viima-
se koha auhind tuli siiski Viimsisse. 
See on perspektiivikas alus  järgmisel 
talvel progressi karika võitmiseks! 

Esikohale tuli Jõelähtme vald, kes 
korraldab ka järgmised  lumemängud.

Viimsi tervisesportlaste suusasõi-
dud Kõrvemaale on arusaadavatel 
põhjustel otsa saanud. Tänavu sai seal-
setel suusaradadel käidud neli korda. 
Edasi võib lumelauad suvekorterisse 
panna ja suusakepid (paremate puudu-
misel) kätte jätta, sest tervisepäevad 
jätkuvad mai lõpu poole kepikõnniga.

Invasportlased 
kohtusid Keilas 
MTÜ Viimsi Valla Invaühing osales 
Harjumaa puuetega inimeste spordi-
päeval Keilas. 

Sel talvel oli üle maakonna osa-
võtjaid tavapärasest vähem ja kõik 
mahtusid ujulasse, kus spordipäev ka 
põhiliselt möödus. Tore oli koos vane-
mate või õdede-vendadega liutorust 
alla lasta ja end vees mõnusalt tunda. 
Soovijad võisid  osaleda vesiaeroobi-
kas või käia jõusaalis. Sportlikud 
kokkusaamised jätkuvad suvel.

Harjukad võistlesid 
lauatennises ja võrkpallis
Maakonna meistrivõistlustel lauaten-
nises saavutas meie valla esindaja Dia-
na Halla tüdrukute C-vanuseklassis 2. 
koha  ja  Helgi Sard naistest 3. koha. 

Meeste põhiklassis sai Allan 
Kottise üksikmängus 2. koha. Paaris-
mängus koos Peeter Vaiklaga (Tal-
linn/Haiba spordiklubi) võeti võit  
ning segapaarismängus koos Helgi 
Sardiga tuli taas teine koht. Veterani-
de II grupis tuli Viimsisse kaksikvõit: 
1. Johannes Kant, 2. Hardi Mets. Jo-
hannes Kant ja tema  klubikaaslane 
Leonid Aunapuu (Harku vald/Tallinna 
lauatenniseklubi) tulid hõbedale mees-
te paarismängus.

Võrkpallis osales täiskasvanute 
arvestuses Viimsist kolm võistkonda. 
Naiskond (Anu Karavajeva, Evelyn 
Külvi, Kristiina Tiivel, Inna Tomberg, 
Triin Väljaots, Marimall Mahhov ja 
Anneli Saal) tulid kaheksa naiskonna 
hulgas Harjumaa meistriks. Meeskon-
di tuli kokku 17. Võitja – rahvaspor-
diklubi Loo – meeste järel jäid meie 
mehed jagama 5. kohta ning teine 
võistkond (Sylvester) 13. kohta. 

Noorte meistrivõistlustel osalesid 
tublilt ka Anu Karavajeva kunagised 
õpilased. Tütarlaste A-vanuseklassis 
saavutati 11 võistkonna seas esikoht. 
Seekord saadi treeneri nõuandeid 
värskelt Eesti meistrilt Siret Ritsilt, 
kes praegu juhendab Viimsi 10-14-
aastaseid tütarlapsi. Harjumaa noor-
temeistrid võrkpallis  Triin Väljaots, 
Liina Tasa, Liisa Tasa, Kadri Hirve-
saar, Heela Mõttus, Rena Traks ja 
Carmen Pajuste õpivad kõik Viimsi 
keskkoolis.

Tiia Tamm

SPORDIUUDISED

Trennipäeva Egiptuses alustab Siim Siirak. Karmo Kalk

SPORDIKALENDER

30. aprillil kl 10 Valla meistrivõistlused SULGPALLIS      Viimsi spordihallis
1. mail Püünsi küla SPORDIPÄEV  Püünsis
4. mail kl 17 Harjumaa meistrivõistlused VALIKORIENTEERUMISES  Pudisoo 
 Juhend: www.harjusport.ee
5. mail Valla meistrivõistlused LASKMISES (simulatsioonitehnikaga) Viimsi spordihallis 
 k 15 noored, k 17 täiskasvanud
7. mail kl 12 Viimsi XIX JOOKS  SameSport staadionil 
11. mail kl 17 Harjumaa meistrivõistlused SUUNDORIENTEERUMISES  Pudisool
14. mail kl  10 Valla meistrivõistlused SAALIHOKIS  Viimsi spordihallis
18. mail kl 18.30 Vallarahva tervisetund – KEPIKÕND Tammneemees
18. mail  TV 10 Olümpiastarti,  Harjumaa III ja IV etapp Tallinnas
20.-22. mail Harjumaa meistrivõistlused LASKMISES Tallinnas Männikul
21.-22. mail Harjumaa noorte meistrivõistlused KERGEJÕUSTIKUS  Tallinnas

Viimsi keskkool 
käsipallis parim
15. märtsil toimusid Viimsi keskkooli 
võimlas vabariiklikud koolidevaheli-
sed võistlused käsipallis 1991. a ja 
hiljem sündinud poistele. Viimsi kesk-
kool oli esindatud kahe võistkonnaga.

Meie poiste I võistkond võitis 
kindlalt oma alagrupi ja mängis pool-
finaalis Kehra keskkooliga, keda või-
deti 18:9. Finaalis kohtuti Põlva 
keskkooliga ja saavutati raske võit 
tulemusega 16:13. Teine võistkond 
saavutas oma alagrupis III koha ja 
mängis 11.-12. kohale. Viimsi KK I 
võistkonnas mängisid Tõnis Pool, 
Henri Normak, Tanel Pärnamaa, 
Mikk Pinnonen, Allar Kaare, Rauno 
Teder, Madis Maask, Madis Kokkuta 
ja Mihkel Saluri (treener Ain 
Pinnonen). Turniiri parimaks mängi-
jaks tunnistati Henri Normak Viim-
sist.

Ain Pinnonen

Viimsi tervisekeskuses 
võisteldi ujumises
Viimsi Tervise auhinnavõistlused las-
tele ja valla meistrivõistlused ujumi-
ses peeti 8. aprillil SPA Hotelli Viim-
si Tervis vabaajakeskuse ujulas. Kor-
raldusliku poole eest kandis hoolt val-
la kõige noorem spordiklubi MTÜ 
SPA Viimsi Tervis, peakohtuniku rol-
lis oli teenekas Enn Lepik. Kõige noo-
remad võistlesid  Viimsi Tervise väl-
japandud karikatele. 

Kuni kaheksa-aastastest poistest 
võitis 25 m vabaltujumises auhinna 
Henri Puhm ajaga 24,32. Vabaltuju-
mise 50 m kuni kümneaastastele 
võitsid Viktoria Plemakova ajaga 
48,17 ja Mikk Laane ajaga 41,15.

Valla meistrivõistlustel olid 50 m 
vabaltujumise medalivõitjad kuni 12-
aastastest lastest Getter Tammeri 
(39,39) ja Karl Kulla (38,57). Vete-
ranide II vanuseklassis tulid esime-
seks Milvi Vaiksaar (42,75) ja Rein 
Ahven (32,59). 100 m võitjateks 
noorteklassis osutusid Mirjam Aasma 
(1.10,89) ja Herol Marjak (58,00), 
naisteklassis Kaja Masing (1.14,25) 
ja meesteklassis võistelnud Herol 
Marjak (58,92). Nooremate veterani-
de parim oli  Raul Laidvee (1.06,29). 
50 m rinnuliujumises olid parimad 
Getter Tammeri (47,73), Jaan 
Veikesaar (55,88) ning veteranidest 
Milvi Vaiksaar (52,04) ning Aksel 
Luige (36,99). 100 m parimad olid  
Kaja Masing (1.29,76) ja Herol 
Marjak (1.14,22), põhiklassis samuti 
Masing ning Marjak vastavalt aega-
dega (1.31,69) ja (1.14,89) ning 
noorematest veteranidest Mait Meri-
loo 1.59,60. 50 m seliliujumise võitis 
tüdrukutest Hanna Anton (51,58) ja 
poistest Patrick Tullkvist (49,32). Ve-
teranide parimad olid taas Milvi 
Vaiksaar (49,62) ning Rein Ahven  
(40,96). 100 m seliliujumises võitis 
neidudest Mirjam Aasma (1.22,34), 
noormeeste ning ka meeste klassis oli 
võidukas Herol Marjak (1.04,35 ja 
1.04,92). Naiste põhiklassis võitis 
Kristiina Arusoo (1.27,60) ning noo-
remveteranidest Mait Meriloo 
(1.57,42). 

Kõik tulemused on protokollina 
üleval valla kodulehel: www.
viimsivald.ee/sport. Ujula perele la-
dusa korralduse eest SUUR TÄNU!

Tiia Tamm

Valla meistrivõistluste võitja 
Herol Marjak TOPi ujumisklu-
bist on veega sina peal.

14. mail algusega kl 10 toimuvad Viimsi spordihallis 
esimesed VIIMSI MEISTRIVÕISTLUSED SAALIBÄNDIS

Vanusegrupid:  P U16 T U16
 P U18 T U18
 Mehed Naised

Eelregistreerimine Viimsi spordihallis või e-postiga noored@viimsivv.ee
Mängijaid 5+1, mänguaeg 3 x 10 minutit

Olete kõik oodatud oma oskusi proovile panema! Harjutamine teeb meistriks! 
Viimsi noortevolikogu

Soovime leida 
suveperioodiks 
(mai–august) 

Püünsisse
tennisetreenerit

Tel 5341 3917
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Parimad hinnad, 
usaldusväärne töö, 

soodsad tingimused.

Iga liiki puu- ja 
metallitööd.

Tel 5695 7713. Nelgi tee 1    74001  Viimsi  Harjumaa
tel/faks 6091 829 e-post:violiateam@hot.ee

KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

KAS SOOVID KIIRELT JA

MUGAVALT SOETADA UUT

KODU?

Aitame müüa vana ja

leida uut – just

Teile sobivas piirkonnas.

TASUTA kinnisvaraalane

konsultatsioon!

Küsi julgelt!

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

Kaili Tamm

Tel. 66 84 700,

56 268 258

www.1partner.ee

Raamatupidamisteenused, KÜ, MTÜ, 
FIE, OÜ, vanad perioodid, aastaarunded. 
Küsi lisainfot tel 527 3923 või 
erten@erten.ee

Noor perekond otsib toredat ja usaldus-
väärset koduabilist, kelle ülesandeks 
oleks meie kodu korrashoiu tagamine – 
tubade koristamine, akende pesemine ja 
pesu triikimine. Tasu ja töökoormus vas-
tavalt kokkuleppele. Kadri, tel 601 2305 
ja 5667 9228.

Kolm vahvat põngerjat suure ja ilusa aia-
ga majas (Randveres) ootavad vahete-
vahel hoidjat. Tel 5663 8784.

Soovime üürida 1-toalise korteri Viimsis. 
Telefon 517 9174.

Massaaž pingete ja vaevuste leevenda-
miseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitsee-
ritud naismassöör. Tel 510 6731.

Kogemustega pearaamatupidaja otsib 
lisatööd kodus töötamise võimalusega. 
Arvuti ja programmid olemas. 
Tel 565 4955.

Otsin tööd tänavakivi paigaldamisel. Pi-
kaajaline töökogemus. Tel 5671 1516.

Ostame MEREKONTEINERI 3 m³, 6 m³, 
v 12 m³. Tel 501 5065.

Müüa sõiduautod järelmaksuga. Sisse-
makse alates 8000 kroonist. Valikus um-
bes kümme sõiduautot. Info 5656 4196.

Müüa soodsalt majatäis mööblit (elutu-
ba, magamistuba. söögilaud ja 12 tooli, 
täispuidust raamatukapid, T&T Mangi 
diivan jm.) Õhtuti 502 9115 ja 507 9916.

Viimsi Puukool teeb haljastustöid ja 
müüb istikuid. Telefon: 5564 7029, 
e-post: toomaskirotar@hot.ee, aadress: 
Vehema tee 24, Viimsi vald.

Teen rullmaterjalist lamekatuseid. Ma-
terjal soodsalt. Tel 5646 9698.

Müüa LOOMASÕNNIKUT  7 t 800 kroo-
ni ja 15 t 1300 krooni koos kohaleveo-
ga. Tel 515 8433 või 670 1290. 

Metalli koristamine. Tel 5695 7713.

Müüa MULDA 15 t 1900 krooni. 
Tel 515 8433 või 670 1290.

Otsitakse eakale voodihaigele daamile 
hooldajat Pringi külas. Tasu kokkulep-
pel. Tel 5569 8144, Kirke.

Viimsis Roosi tee kortermajas välja üüri-
da 2-toaline valgusküllane korter. 
Info tel 502 6357.

Müün tervislikku kitsepiima, juustu, 
kohupiima. Hind 20 kr/liiter. 
Tel 5397 3264.

Korstnapühkimisteenused ja pottsepa-
tööd. Roland Aderov, tel 601 6642 ja 
5397 5173.

Väga efektiivne, mittetraditsiooniline ra-
vi liigesehaiguste, närvipõletike, süda-
me-veresoonkonnahaiguste, unetuse, 
peavalu, stressi ja neoroosi, suhkruhai-
guse, sisehaiguste, kilpnäärme, hinga-
misteede haiguste ja astma korral, samu-
ti ainevahetushäirete ja isegi vähi korral. 
Tel 5555 2237.

KÜ Roosi tee 2 
kuulutab välja konkursi

5-korruselise paneelmaja otsa-
seinte soojustamiseks (370 m²), 
rõdude, trepikodade, el.süstee-
mide renoveerimiseks ja maja-
esise autoparkla asfalteerimi-
seks (1100 m²).

Pakkumised saata e-postile 
kyroosi2@hot.ee; tel 505 4282.

KÜ Ubina võtab tööle 
majahoidja 

Elamu on kolmekorruseline 
kolme trepikojaga ehitis, 

asub Viimsi alevikus.

Info tel 5341 6282, Anne

Avaldame sügavat kaastunnet
Endla Haugile kalli ema

ANETE MARTINI
surma puhul

Leppneeme Lasteaia kollektiiv 
ja MLA Viimsi Lasteaiad

Viimsis asuv erahaigla 
võtab tööle 

riietehoiu töötaja 
(töö vahetustega) 

Palume saata CV 
fertilitas@fertilitas.ee  
või helistada 
6059 630 (õde-perenaine),  
6059 603 (sekretär).

Paigaldame soodsalt 
TV-antenne

Garantii meie poolt
tel 5569 3858

Venus ilusalong  VIIMSI SPA-s 
UUDIS!  PARAFANGO KEHAHOOLDUS
Parafango on parafiini ja meremuda segu, mis sisaldab rikkalikult mineraale. 
Parafangoteraapia on soe ja mõnus keha ainevahetust kiirendav protseduur, 
kus kasutatakse sooja parafiini ja naturaalse meremuda raviomadusi ja spet-
siaalseid ainevahetust parandavaid aktiivseerumeid ja kreeme.
•  aitab puhastada keha kahjulikest jääkainetest
•  vähendab tõhusalt tselluliidiprobleemi
•  parandab vere- ja lümfiringet
•  muudab naha siledamaks, elastsemaks, pehmemaks 
•  vähendab lihas- ja liigesvalusid
•  lõõgastab, värskendab, vähendab väsimust, parandab enesetunnet
Tasu: parafangohooldus – 300 krooni parafangohooldus + tervisekapsel 360 
krooni

Telefon 606 1030
Randvere tee 11

Viimsi SPA I korrus
Meil on ka: juuksur, maniküür-pediküür, 
kosmeetik, solaarium, tervisekapsel-infrapunakapsel
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Ostes neli
uut rehvi on

paigaldus tasuta

Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont

Muruniidukite hooldus ja remont
Autoelektritööd

Mootorite remont
Rehvide müük ja paigaldus

Rohuneeme tee 2
Avatud E-R 8.30 - 18.00

L 10.00 - 15.00
tel 6 090 351

e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

Info ja tellimine 
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgenoil.ee

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

Tillujooks eelkooliealised 0,4 km
D vanuseklass sündinud 1994. a. ja hiljem 0,9 km
C vanuseklass sündinud 1992-93 0,9 km
B vanuseklass sündinud 1990-91 2,9 km
A vanuseklass sündinud 1988-89 2,9 km

Naised ja mehed sündinud 1966-87 6,6 km
I veteranide klass sündinud 1965-56 6,6 km
II veteranide klass sündinud 1955 ja varem 6,6 km

Tillujooks 0,4 km tüdrukud kell 12.00
0,4 km poisid kell 12.10

D vanuseklass 0,9 km tüdrukud kell 12.20
poisid kell 12.30

C vanuseklass 0,9 km tüdrukud kell 12.40
poisid kell 12.50

A+B vanuseklass 2,9 km kell 13.00
Täiskasvanud ja
veteranid 6,6 km kell 13.30


