
Viimsi muuseumid 
direktor Enna Sirkel: 
«Ajal, mil Viimsi ki-
pub ikka enam lin-
nastuma, on vaba-
õhumuuseum  tore 
koht, kuhu tulla ja 
kokku saada või 
lihtsalt ilusal suve-
päeval jalutada.»  

Loe lk 2 ja 5

Külavanem Madis Kaasik: 
«Randvere elanikud on 
oma küla patrioodid, 

kes on vägagi huvita-
tud kodukoha aren-

damisest ja küla 
heast käigust.»

Loe lk 3

Nurgakivi panid paika vallavanem Enn Sau (paremalt), Paul-Eerik Rummo, Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni 
esinaine Maret Maripuu, vallavolikogu esimees Madis Saretok ja  Merko Ehituse peadirektor Tõnu Toomik.

Viimsi koolihoone sai nurgakivi
Pidulik sündmus oli 21. juuni päikeseli-
seks keskpäevaks kõrge paeklindi aluse-
le ehitusplatsile vallakeskuses meelita-
nud hulgaliselt rahvast, nii tulevasi koo-
lilapsi ja õpetajaid kui ka ehituse korral-
dajaid. Meeleolu hoidis kõrgel Viimsi 
muusikakooli orkester. 

 Sündimus näitab lõpuks ometi tõu-
sutrendi, ka riik on selle toetamiseks 
oma sammud astunud, ütles rahvastiku-
minister Paul-Eerik Rummo. Sama täh-
tis on selle trendi toetamisel see, et oma 
parima annavad korraliku kasvukesk-
konna loomisel ka kohalikud omavalit-
sused, lisas minister. Uute haridusasu-
tuste rajamine valda on üks selliseid ga-
rantiisid. Pered eelistavad elupaiga va-
likul kindlasti seda valda, kus olemas 
kõik vajalik laste kasvatamiseks ja hari-
duse andmiseks kaasaegse gümnaasiu-
mini välja, sõnas Rummo.

 «Juba ülejärgmisel õppeaastal ei 
pea valla lapsevanemad saatma lapsi 
õppekohtade puudusel linna kooli, koo-
litee muutub oluliselt lühemaks ja juba 
1. septembril 2006 saab uus maja täis 
rõõmsaid lapsi,» sõnas Riigikogu Refor-
mierakonna fraktsiooni esinaine Maret 

Maripuu. Kohalikud omavalitsused, kel 
on oma kool, jäävad kindlasti püsima, 
kinnitas Harjumaa maasekretär Sven 
Põder.

Volikogu esimees Madis Saretok ni-
metas aega kooliprojekti konkursi välja-
kuulutamisest kaks aastat tagasi kuni 
nüüd teoks saanud nurgakivi panekuni 
küll kolgata teeks, meenutades nii sobi-
va krundi otsinguid kui ka mitmeid koh-

tuvaidlusi. Merko Ehituse peadirektor 
Tõnu Toomik omalt poolt lubas teha 
kõik selleks, et tööd käimasoleval ehitu-
sel kulgeksid ladusalt ja unikaalse pro-
jektiga maja saaks kvaliteetselt ja õigeks 
ajaks valmis ehitatud. 

Esimene koolimaja Viimsis valmis 
1866. aastal Pringi külas, praegu on val-
las kolm kooli. Vallavanem Enn Sau sõ-
nul alustatakse järgmise koolimaja ehi-
tustöödega poolsaare idarannikul Rand-
veres. Viimsi keskkooli direktor Leelo 
Tiisvelt avaldas lootust, et koos paikapan-
dud nurgakiviga on üle kandunud ka osa 
seda head Viimsi keskkooli vaimu,  mis 
uues hoones saab oma väärilise vormi.  

 Tulevase kooli südame moodusta-
vad läbi kolme korruse kõrguv aatrium 
ning sellega ühendatud aula, söökla ja 
raamatukogu. Koos spordisaali ja ujula-
ga on need ka vallarahvale kasutada. 
Avaliku osaga on omakorda liidetud 
suhteliselt iseseisvalt klassiruumide plo-
kid. Eraldi tiivad on noorematele ja va-
nematele õpilastele. Maja on projektee-
rinud Agabus, Endjärv & Truverk Arhi-
tektid OÜ arhitektid, ehitust rahastab 
SEB Ühisliisingu AS. (VT)

Jaanituled süttisid 
võidupüha tõrvikust
Harju X maakaitsepäeva juubeliüri-
tusel 23. juunil Jõelähtme vallas ra-
jati Loo alevikus muinaskalme juur-
de Vabaduse hiis, kuhu istuti 11 
tammepuud.

Vabaduse hiis rajatakse pühen-
dusega senitoimunud maakaitsepäe-
vadele ja võidupüha tähistamise ta-
vale 23. juunil, sõnas päeva peakor-
raldaja, Harju maavanema nõunik 
Nikolai Vojeikin. Igal järgmisel 
maapäeval istutatakse hiisi tamme-
puid juurde. 

«Kümme aastat tagasi alustati 
maakaitsepäeva korraldamist mis-
sioonitundest ja priitahtluse alusel. 
Tänaseks on maakaitsepäevast saa-
nud Harju maakonna suurüritus,» 
märkis Harju maavanema kohuse-
täitja Jaan Mark.

Maakaitsepäeva eesmärk on jät-
kata võidupüha tähistamise tradit-
siooni maakonnas isamaalise üritu-
sega, et meenutada Vabadussõda ja 
edendada isamaalist kodanikukasva-
tust. Võidupühaga tähistab Eesti ju-
ba alates 1934. aastast iseseisvussõ-
ja üht otsustavat lahingut – Landes-
wehri poolt hõivatud Võnnu linna ta-
gasivõitmist 86 aastat tagasi.

Vabariigi presidendi poolt Paides 
süüdatud võidutule viisid Harju oma-
valitsusjuhid Jõelähtmelt jaanitule 
süütamiseks edasi kõigisse maakon-
na valdadesse ja linnadesse. (VT)

Võidutule teekond 
algas Torist
Võidutule süütamise, pühitsemise ja 
piduliku teekonna Eesti sõjameeste 
mälestuskirikust Toris aasta paraa-
dilinna korraldavad juba viiendat 
aastat kindral Johan Laidoneri selts, 
Eesti Reservohvitseride Kogu ja kait-
seliit. Tänavune võidupüha paraad 
toimus kaitseliidu korraldusel Pai-
des. 

Võidutule süütamisega tahame 
meenutada, et Vabadussõjata poleks 
me riigirahvas, ja mäletada lugupi-
damises kõiki neid, kellele oleme või-
dukate lahingute eest tänu võlgu, 
rääkis kindral Laidoneri seltsi esi-
mees Trivimi Velliste intervjuus Ees-
ti Raadiole. «Ka noortele peaks või-
dutule teekond läbi Eesti andma sõ-
numi selle kohta, et ka kõige keeru-
lisemates olukordades peab alati jät-
kuma usku,» mainis ta.

Võidupüha hommikul 23. juunil 
ühendati Vabadussõja ausamba juu-
res Müüsleris kaks võidutuld: Torist 
toodu ja eelmisel õhtul Paide Valli-
mäel läidetud muinastuli. Liidetud 
võidutule võttis kaitseliidu paraadil 
Paides vastu vabariigi president. 
Jõelähtme valda tõid võidutuletõrvi-
ku kaitseliidu Harju maleva esinda-
jad. (VT)

UUDISED
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Esimene kohaliku 
tasandi looduskaitseala 
loodi Viimsis
Viimsi vallavolikogu võttis 14. juuni 
istungil vastu määruse Mäealuse 
maastikukaitseala kaitse-eeskirja 
kohta. Tegu on kohalikul tasandil 
kaitstava loodusobjektiga ning see on 
esimene omataoline Eestis. Määrus 
jõustub 1. augustil.

Mäealuse maastikukaitseala hõl-
mab Pärnamäe tee äärse klindias-
tangu, selle kõrval oleva põllumaa, 
metsaala ning lahustükina ka Soose-
pa raba. 

«Soosepa raba on kantud Eesti 
ürglooduse raamatusse olulise ning 
säilitamist vääriva objektina,  metsa-
aladel on rida vääriselupaiku ning 
tähtis on säilitada need ühtse metsa-
massiivina, klindiastang on oluline 
geoloogiline objekt, mille rusukallete 
metsad on väärtuslik  metsakooslus,» 
loetles valla keskkonnaameti juhata-
ja Sigrid Rajangu kaitseala moodus-
tamise põhjusi. «Samuti on Viimsi 
kontekstis kaitseala koosseisus oluli-
ne säilitada endised põllumaad.» Ko-
gu kaitseala pindala on ligikaudu 
597 ha.

Rajangu kinnitusel ei seata 
kaitseala loomisega sealsetele maa-
omanikele olulisi piiranguid, pigem 
aidatakse kaasa senise tegevuse 
jätkamisele. Koostamisele tuleb ala 
kaitsekorralduskava, mis näeb ette 
kaitseala väärtuste säilitamiseks 
vajalikud tööd. Vallavalitsus soovib 
selle koostamisel teha maaomani-
kega tihedat koostööd, sõnas 
Rajangu.

Vastuvõetud määruse täisteksti 
saab lugeda õigusaktide leheküljelt. 
(VT)

Viimsi noorte töökas 
suvi on alanud 
Viimsi noorte töömalev alustas plaa-
nipäraselt 6. juunil, esimeses vahetu-
ses töötab koos rühmajuhtidega 68 
noort. 

Vald pakub noortele tööd Haab-
neeme rannas, Viimsi metskonnas, 
lasteaias, Randvere kiriku ümbruse 
heakorrastamisel, haljasaladel ja 
pargis, ütles valla heakorraspetsialist 
Anne Talvari. Vabaõhumuuseumis te-
hakse noorte abiga ulatuslikke hea-
korratöid muuseumitöötaja Alar Mi-
ku juhendamisel.

Tööpäev kestab kella 13-ni, sel 
aastal võetakse vabal ajal ette ka 
ühisüritusi. Aega aitavad sisustada 
valla haridus- ja noorsooamet, noor-
tekeskus ja noorsootöö praktikandid-
tudengid. 

«Esimesel päeval oli tutvumis- ja 
kinoõhtu, vaatasime populaarset 
noorte malevafilmi «Sigade revolut-
sioon». Juuni keskel tutvusime 
Prangli saarega,» rääkis noortekes-
kuse juhataja Annika Orgus.  Plaanis 
on mitmed teemaõhtud, maleva mõ-
lemad vahetused lõpetab aga pidu, 
kus saab tantsida, ise esineda ja teisi 
esinemas näha.

Töömaleva teine vahetus kestab 
7.- 26. juulini.  Malevasuve lõpetab 
õpilasmalevate kokkutulek  Põlvas 
26.- 28. juulil, kuhu sõidavad eriti 
tublid noored malevlased ja nende ju-
hendajad. (VT)

UUDISED

Paul-Eerik Rummo 
 rahvastikuminister

«Tasemel haridus-
võimalused on 
valla elujõu kin-
del garantii.»

ÜTLES

Viimsi noortekeskus on 
suvekuudel avatud E-R 12-17

puhkame 25. juulist 21. augustini

Suvekuudel on saareelanikel ja arvuka-
tel suvitajatel võimalus osaleda mitmel 
põneval Prangli rahvamaja korraldatud 
üritusel. 

9. juulil tähistab Prangli kalurite 
päeva, sel puhul tuleb  rahvamajja esi-
nema Vasalemma tantsurühm Pärli-
püüdjad. Rahvamaja juhataja Irja Saare 
sõnul on tegu traditsioonilise üritusega, 
mida tavapäraselt on aidanud korralda-
da Prangli kalandusühistu. 

Juuli teisel poolel oodatakse esine-
ma Viljandi laulustuudio laululapsi. Kuu 
lõpus tulevad saarele maalilaagrisse Ko-
se kunstikeskuse õpilased, kes korralda-
vad pärast valminud töödest ka oma 

kunstinäituse, rääkis Irja Saar. Augusti 
esimesel nädalavahetusel on kavas 
Prangli iga-aastased spordipäevad. Võis-
teldakse kergejõustikus ja võrkpallis, 
täpsust proovitakse õhupüssist laskmi-
ses. Pärast auhindade jagamist ootab 
kõiki tantsuõhtu Lõõtspillipoiste saatel. 
Järgmisel nädalavahetusel, 13. augus-
til, on kavas tantsuõhtu ansambliga Vis-
ka viis ja 19. augustil esineb kollektiiv 
nimega Pohmell.

Samuti on lubanud augustikuus 
Pranglile tantsulaagrisse tulla showtant-
surühm Agne Kulikovi juhendamisel,  
kes samuti oma kunsti hiljem saarlaste-
le näitab. (VT)

Pranglilased tähistavad kalurite päeva

Prangli rahvamaja.
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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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Viimsi poolsaar koos saar-
tega, tema minevik täis 
inimlikke võitlusi ja enese-
ületamist ning tänapäev – 
kuhugi tõttav, sündmuste-
rohke, samas vastuoluline 
ja üha uusi väljakutseid 
pakkuv. Missuguseks kuju-
neb meie keskkond kümne-
kahekümne aasta pärast? 
Mida me väärtustame? Mi-
da teame oma kodu lähi-
ümbrusest?

Viimsis pole just palju kultuuriloolise 
väärtusega hooneid, ning seda enam va-

javad olemasolevad hoidmist ja lugupi-
davat suhtumist. Üks selliseid on vana 
Pringi koolimaja, mis eeloleval sügisel 
avatakse Viimsi koduloomuuseumina. 

Muuseumi personal kolis majja juba 
kaks aastat tagasi. Tänaseks on saadud 
muuseumi töötajate ja vallavolikogu, 
vallavalitsuse ning paljude inimeste 
ühiste jõupingutustega niikaugele, et 
kolm ruumi tulevasest muuseumist on 
renoveeritud. 

Väärtustamaks 1920. aastatel raja-
tud hoonet, on rakendatud ajastukoha-
seid ehitus- ja töövõtteid. Seinte krohvi-
aluse pinna katteks kasutati roomatte, 
seinad krohviti käsitsi ja värviti kaseiin-
värvidega, puitosad värviti linaõlivärvi-
dega jne. Töid teostas ehitusfirma Oma 
Projekt, sisekujunduse eest võib tänada 
Õie Tilka. Nn ökostiil on tänapäeval vä-
gagi populaarne, looduse- ja inimsõbra-
lik ehitusvõte. 

Sügisel tahame muuseumis avada 

uue väljapaneku, mis tutvustab Viimsi 
vanemat ajalugu – muinasaega. Samal 
ajal jätkuvad ehitustööd kogu hoone ko-
handamiseks kultuurikeskuseks ja laien-
datud väljapanekuga muuseumiks. Tut-
vustame Viimsit eri aegadel ja pakume 
palju muud põnevat, mis poolsaare mi-
neviku vaatajale elavaks teeb. 

Ühel päeval tegime muuseumi töö-
tajatega külalistele järjekordse väikese 
ekskursi Viimsis ja jõudsime Lubja küla 
vana taluteed mööda Viimsi tuletorni 
juurde. 

Teadaolevalt seisis kuni 1939. aasta-
ni samal kohal vana romantiline loss, 
Koluvere lossi väiksem koopia. Koluve-
re loss oli mõisahärrale väga südamelä-
hedane, mistõttu ta lasi oma Viimsi val-
dusse sama lossi minikoopia teha. 

Kuulsa nn korsaarilinnuse on jääd-
vustanud 19. sajandil baltisaksa kunst-
nik Carl Friedrich Christian Buddeus 
oma joonistusel «Schloss Lode aus 

Wiems…». Kui muuseumiga seotud et-
tevalmistustööd on ühiste jõupingutus-
te tulemusena  sügiseks lõppenud, saab 
Buddeuse joonistusi ka muuseumis nä-
ha.

Loodame, et paikkonda tutvustavad 
näitused toovad siinsetele elanikele ja 
turistidele rõõmu ning pakuvad Viimsi 
koolinoortele ainet projektitööde kirju-
tamiseks, et ajalugu ei jääks minevikku, 
vaid toetaks meie praegust kultuurielu.

Muuseumites väljapandu kõrval on 
vallas palju teisigi huvipakkuvaid muin-
susi, paraku on neid raske üles leida nii 
omal inimesel kui ka turistil. Kuidas lei-
da Kuradikoobast, kus paiknevad «ku-
ningate hauad», mis kohas elati meie 
poolsaarel kõige varem? Huviväärsuste 
ülesleidmiseks peaksid maanteede ääres 
kindlasti olema suunaviidad. 

Enna Sirkel
Viimsi Muuseumid direktor

Külades on 
elujõud

Viimase paari aastaga on Viim-
si vald jõudsalt kasvanud, 
siin on endale kodu leidnud 

paljud noored pered. Mis toob ini-
mesi Viimsisse ja hoiab siinsed ela-
nikud – nii vanad kui ka noored – 
kodupaigas? 

Põhjusi võib loetleda mitmeid: 
ilus loodus, väljaarendatud infra-
struktuurid jm. Inimesi toetav ja 
väärtustav elukeskkond, kus on loo-
dud ning meie kõigi toel ja nõul veel 
loomisel head õppimis- ja enese-
arendamisvõimalused. Viimsi valla 
igakülgseks ja kõikehõlmavaks aren-
guks on muidugi veel palju ära teha, 
kuid üks osa sellest on kindlasti kü-
lakultuuril.

Randvere külaelanike teenin-
dus- ja kultuurivajaduste rahulda-
miseks rajatakse peatselt kohalik 
sotsiaalkeskus. Hoone projekt on 
valmis, ehituskorraldusega tegeleb 
OÜ Viimsi Haldus. 

Mõeldud on sellele, et kavanda-
tavas keskuses oleks nii randvere-
lastel kui ka lähikülade elanikel või-
malik saada arstiabi, mis on igas 
eas inimestele olulise tähtsusega. 
Samas majas hakkab töötama polit-
seikonstaabel ja ehk hoiab see fakt 
nii mõnegi konflikti või pahateo 
ära. Lapsevanemad võivad rõõmus-
tada, et saavad viia oma pisikesi 
lasteaeda kodu lähedale. Hoone I 
korrusele on kavandatud 120-koha-
line lasteaed, esimeses järgus ehita-
takse välja kuni 80 lasteaiakohta. 
Nelja esimese rühma hulgas saab 
eeldatavalt olema ka sõimerühm.

Omaette ruumid on kavandatud 
ühistegevuse tarvis. Teisele  korruse-
le tulevad saalid huvitegevuseks ja 
koosolekute pidamiseks nii noortele 
kui eakatele. Ehitus peaks plaanide 
kohaselt algama sel sügisel ja kogu 
hoone valmima 2006. aasta 1. sep-
tembril. Elukeskkonna säilitamine 
põhineb ühistel tegemistel ja  ühisel 
vastutusel. Hetkel käib külavanema-
te eestvedamisel agar toimetamine 
külade arengukava koostamisel.

Ühtekuuluvustunne, üksteise-
mõistmine ja hea tahe – need on 
väärtused, mis vajavad leidmist 
ning toetamist. See kõik ei kehti ai-
nult Randvere kohta, mõelda tuleb 
laiemalt. Iga küla on tähtis.

KUUJUTT

Randvere vajab tõhusamat 
teenindusvõrku
Suur tänu Elionile, kes Randveresse te-
lefoniliinid seadis ja nii meiegi interne-
tiühenduse kiireks võimaldas. 1. juu-
niks said korda ka meie tee- ja kraavi-
perved, kasvumuldki ja rohuseeme 
toodi kohale. Kord majas.

Tallinnast väljas on ilus elada ja olla 
– rohelus ja õitemeri, puhas õhk ja tur-
valine keskkond. Sestap lisandub ini-
mesi järjest juurde. Pärnamäe ja Rand-
vere põllud ja loopealsed on uhiuusi 
eramuid tulvil. Eks seda teab valdki ja 
pingutab infrastruktuuridega järele.

Millal ükskord see Tallinna ja Har-
ju transpordisüsteem käima läheb – 
inimesed ei mahu 38. bussi peale 
enam ära. Ka Tammneeme elanikud 
sõidavad nüüd sellega. Ettepanek on 
8. bussiliin Muugale välja tellida.

Muide, kas teate, et Hansunõmme 

peatuse nimi on pärit mitmekümne 
aasta tagant, mil siin asus sellenimeli-
ne suurtalu? Tegelikult on siinkohal 
hoopis Randvere keskus ja ka peatus 
peaks kõlama samamoodi – Randvere.

Randveresse oleks tarvis suuremat 
kauplust. Hansunõmme väike putka ei 
täida nõudmisi ja oli vahepeal hoopis 
kinni. Kas oleks mõeldav ühendada 
selles valla ja erakapital – teha kauplus 
kahepeale, umbes nagu Inglise kol-
ledž, kus võimla ehitamiseks pandi 
kokku riigi ja erarahad? Teha juurde-
ehitus ja korraldada euronõuded, nii 
et läbi aasta oleks kõige muu hea kõr-
val võtta ka värsket juur- ja puuvilja 
ning lihakraami. Aga ega see mõte vist 
kõige mõistlikum pole, riigiasutus vist 
kaubandust toetada ei saa. Ootame siis 
paremat lahendust.

Näete siis, Randverest tuleb soove 
kui Vändrast saelaudu! 

HELLE METS

Sponsorid on teretulnud
Motokrossis tippu jõudmine eeldab ko-
gu perekonna täielikku pühendumist. 
Pidev töö ja treening selle nimel eeldab 
samuti head materiaalset baasi, milleni 
tänasel päeval on võimalik jõuda vaid 
sponsorite abil. Treenime regulaarselt 
viis korda nädalas sõitu, lisaks paar kor-
da jalgpalli, mis annab juurde võhma ja 
koordinatsiooni. Nädalalõppudel osale-
me võistlustel. Treeneriks ja ühtlasi me-
haanikuks on pereisa, kes samuti tege-
lenud motokrossiga ja on mitmekordne 
Euroopa meister jääpurjetamises. 

Sihikindla treeningu tulemusena 
on kuueaastane Claudius Roosma juba 
võitnud endast palju vanemaid ja ko-
genumaid poisse (50cc klassis võistle-
vad poisid viiendast eluaastast kuni 
kümneaastaseks saamiseni). Ühtegi 
võistlust pole raske raja või tehniliste 
probleemide tõttu pooleli jäetud. 

Hooaja alguse tulemused annavad 
medalilootuse juba tänavu nii Eesti kui 
ka välisvõistlustel. Eestis on aastas näi-
teks enam kui 30 motokrossivõistlust 
eri radadel, neist neli EMV etapid. Ar-
vestame ka Baltimaade meistrivõistlus-
tega, samuti juunioride Euroopa ning 
miks mitte ka maailma meistrivõistlus-
tega.

Ühe aasta eelarve 50cc klassis, kus 
sõitja osaleb EMV ja Balti sarjas ning 
Euroopa meistrivõistlustel, on umbes 
200 000 krooni (tehnika, varuosad, kü-
te, transport jm). Sellepärast palumegi 
võimalikelt sponsoritelt abi, kuna ainu-
üksi perekonna toest ja fanatismist ei 
piisa suurvõistlustel osalemiseks. 

Sportlase toetamine on samas väga 
hea reklaamivõimalus sponsorfirmale. 
Meie e-post on doris12@hot.ee

PEREKOND ROOSMA 
Miiduranna küla

KIRJAD kai@viimsivv.ee

Jaan Alver
Abivallavanem

Esimest suvist väljasõiduistungit alustas vallavalitsus renoveeritavas koduloomuuseumis. Saalis tutvustab uut väljapanekut vallavanem Enn Saule 
(vasakult), ehitusjuht Jüri Noškale ja abivallavanem Jaan Alverile muuseumi direktor Enna Sirkel. 

Koduloomuuseum 
tutvustab Viimsit ajas ja pildis 
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19. mail asutasid üheksa Randvere kü-
la elanikku mittetulundusühingu Rand-
vere Külaselts. Selleks sõlmisid külaela-
nikud asutamislepingu, millega kinnita-
ti seltsi põhikiri ja määrati juhatuse liik-
meteks Viiu Nurmela, Aare Ets, Sulev 
Õitspuu ja Madis Kaasik.

Seltsi juhatus on veendunud, et pal-
jud Randvere elanikud on oma küla pat-
rioodid, kes on huvitatud meie koduko-
ha arendamisest ja heast käekäigust. 
Osalegem siis innukalt küla ühistegevu-
ses kas seltsi liikmetena või väljaspool 
seda ja andkem omapoolne panus,  et 
meie eluolu oleks turvalisem, tervisli-
kum, lapsesõbralikum ja kaunim. Või-
malus külaseltsi liikmeks astuda avaneb 
juba 17. juulil, kui toimub Randvere kü-
laelanike üldkoosolek.

Külaseltsi tegevuse peaeesmärk on 
korraldada ja edendada Randvere küla 
elu ning aidata kaasa heakorra ja infra-
struktuuride arendamisele. Nende sihti-
deni jõudmiseks tahab selts korraldada 
mitmesuguseid paikkondlikke üritusi, 
seminare ja kokkutulekuid. Kavas on 
pöörduda oma projektidega ka mitme-
suguste külaelu edendamiseks asutatud 
fondide poole. Esindame seltsi liikmete 
ühishuve riigivõimu ja kohaliku omava-
litsuse ees.

Ühingu liikmeks võib saada nii era- 
kui ka juriidiline isik, kes tunnustab selt-
si põhikirja ja soovib osaleda seltsi töös. 
Seltsi varad tulevad sisseastumis- ja liik-
memaksudest, annetustest, sponsorsum-
madest ja muust tulust, mis saadakse 
põhikirjalise tegevuse tulemusel, nt siht-
otstarbelistest eraldistest. Seltsi põhikir-
ja avaldame ka Viimsi Teatajas ja valla 
kodulehel.

 Madis Kaasik 

Randvere koolimaja kerkib Viimsi vallavalitsuse ja arhitektide liidu ühisel arhitektuurikonkursil edukaimalt osalenud arhitekt Inga Raukase (Arhi-
tektuuriagentuur OÜ) projekti järgi.

Falck turvab Pranglit 
Falck valvab suvekuudel Pranglil 
avalikku korda ning tagab esmase 
pääste- ja esmaabiteenuse. 

Viimsi vallavalitsuse ja AS Falck 
Eesti vahel sõlmitud lepingu järgi 
patrullib suvekuudel saarel ööpäev 
läbi kaheliikmeline erivahenditega 
varustatud ekipaaž, mis tagab korra-
kaitse ning on   valmis kustutama 
väiksemaid põlenguid, päästma up-
pujaid ja andma vigastuste korral es-
maabi. 

Lepingu järgi teeb Falcki patrull 
saarel regulaarseid ringsõite ning vii-
bib praamide saabumise ja väljumise 
juures, kontrollides koostöös praami-
kapteniga saarele tulevate ja sealt 
lahkuvate reisijate arvu.

Õiguserikkujad annab Falck üle 
Põhja politseiprefektuuri töötajatele, 
kes tulevad vajadusel ka ise saarele. 
Ekipaaži ühel liikmel on abipolitsei-
niku staatus.

Sel talvel elas Pranglil 96 elanik-
ku, algav turismihooaeg aga toob 
saarele mitusada võõrast, kes ei 
pruugi tunda saarel käitumise reeg-
leid, ütles munitsipaalasutuse Viimsi 
Saared juhataja Ants Savest. «Falck 
on valmis reageerima nii valesse koh-
ta süüdatud lõkke puhul kui andma 
abi uppumisohtu sattunud inimeste-
le,» lisas ta. (VT)

UUDISED

Randvere küla elanikud asutasid seltsi

Randvere külaelanike 
üldkoosolek 

toimub pühapäeval, 17. juulil 
kell 11 MÜ Silva Majad 
tenniseväljaku juures 

järgmise päevakorraga:

1.  Randvere külavanema aruan-
ne tehtud tööst (Randvere kü-
lavanem Madis Kaasik)

2.  MTÜ Randvere külaselts asu-
tamisest (Randvere külaseltsi 
juhatuse liige Aare Ets)

3.  Randvere küla arengukava 
projekti aastateks 2005-
2010 (2015) läbivaatamine 
(Randvere külaseltsi juhatuse 
esimees Madis Kaasik)

4.  Kohapeal algatatud küsimu-
sed

Ootame külaelanike aktiivset 
osavõttu!

Teeääred korda
Kommunaalamet tuletab kõigile kin-
nistuomanikele meelde, et aiaäärsed 
teeservad vajavad regulaarset niit-
mist. 

Valla heakorraeeskirja kohaselt 
tuleb kinnistuomanikel oma kinnistu-
ga külgnevat ala niita ja heakorras-
tada kuni teeservani. (VT)

Tulevasel sotsiaalkeskuse ehitusplatsil Randvere tee ja Kibuvitsa tee ristumiskohal arutavad abivallavanem Jaan 
Alver (vasakul) ja Randvere külavanem Madis Kaasik muuhulgas ka hoonekompleksi nime üle.  Kõige õigem 
oleks Randvere keskus, sest külarahva tulevane kooskäimiskoht kerkib täpselt keset küla, leidis külavanem.

Lisaks sotsiaalkeskusele 
saab Randvere küla lähiaas-
tail  uue algkoolihoone, mil-
le paljud uksed, näiteks 
raamatukogu või kohviku 
oma, on avatud kõigile kü-
laelanikele. Tänu sellele  
võib rääkida poolsaare ter-
vikliku idakeskuse kujune-
misest. 

Arhitektuurikonkursil teise preemia 
saanud Inga Raukase töö eristus ratsio-
naalse ja kokkuhoidliku, samas hästi 
komponeeritud ja kaasaegse plaanila-
henduse poolest, ütles abivallavanem 

Haldo Oravas. Fassaadides on kasutatud 
puitu ja klaasi, klaas on väljastpoolt osa-
liselt kaetud rohelise võrktekstiiliga. 
«Hoone on  esmapilgul päris tavapära-
ne, plaanilahenduselt täisanurkne, jõu-
line ja rahulik,» mainis Oravas. 

«Meie planeeringuline idee on pik-
likku krunti ja ümbritsevat lagedust ar-
vestades ehitada koolihoone osaliselt 
ühe-,  suures osas aga kahekorruselise-
na,» selgitas Inga Raukas. Kool on jaga-
tud põhimõtteliselt kolmeks: üldkasuta-
tav osa, õpperuumid ning spordi- ja 
mänguväljakud. Klassiruumide «pesad» 
jäävad krundi siseküljele hoone madala-
masse külge, eraldi avalikest ruumi-
dest.

  «See loob rahulikuma õpikeskkon-
na ja lubab kasutada õpperuumidena ka 
sisehoove ja terrasse,» rääkis Raukas. 

Avaliku ruumi moodustavad vesti-
büülid, söökla-kohvik ja aulakompleks. 

Raamatukogu on kavandatud hoone tee-
äärsesse külge teisele korrusele. Hoovid 
ja ülejäänud krunt haljastatakse pargi-
maastikuna. Spordikompleks ja mängu-

väljakud tulevad  krundi keskele, tasase-
masse lõpuossa rajatakse jalgpalliväl-
jak. 

Vallavanem Enn Sau sõnul on alg-
kooli ehitusega kavas alustada 2007. 
aastal,  praegu on käsil konkreetse ehi-
tusprojekti ettevalmistamine.

Konkursile laekus kokku 11 tööd. 
Auhinnatuks osutusid veel arhitekt Andri 
Kirsima (Arhitektuuristuudio Kirsima ja 
Niineväli OÜ), arhitektide Raul Järgi, 
Priit Penti, sisearhitekt Toomas Korbi  
(Agabus, Endjärv&Truverk Arhitektid 
OÜ) ning arhitektide Liina Linki ja Ahti 
Teeääre (Arhruum OÜ) võistlustööd. 
«Esimese preemia otsustas komisjon jät-
ta välja andmata, sest ühtki võistlustööd 
ei saanud muutmatuna edasise projek-
teerimise ja ehitamise aluseks võtta,» 
nentis žürii esimees Sau. 

Kai Maran

Vald kavandab idakeskust

Haldo Oravas
žürii liige, valla peaarhitekt

«Randvere tuleva-
se koolimaja plaa-
nilahendus on ra-
hulik ja looduse-
sõbralik.» 

ÜTLES
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Harju ühistranspordikeskus alustas tööd 
tänavu jaanuaris, et tagada maakonna 
elanikele soodsam ühistransporditee-
nus. Eesmärk on rajada ühtne liinivõrk, 
kooskõlastada sõiduplaanid ja luua üht-
ne piletisüsteem. 

Keskuse tegevdirektori Pärt 
Põldemaa sõnul alustavad Viimsis sügi-
sel kaks vallasisest bussiliini, mille graa-
fikud sobitatakse valla piiresse ulatuva 
Tallinna linnaliini nr 1A sõidugraafiku-

ga. Haab neemet, Rohuneemet ja 
Kelvingit hakkab paarikümneminutilise 
intervalliga teenindama Viimsi valla si-
seliin nr 1.  

Teine siseliin hakkab ühendama 
Leppneeme, Tammneeme ja Metsakas-
ti külasid, sõiduajad sobitatakse samuti 
Tallinna linnaliini nr 1A sõidugraafiku-
ga. Randvere teel sõitval siseliinil nr 2 
on ühised peatusel linnaliini nr 1A kõr-
val ka liinidega nr 38 ja 8. Seal on või-

malik tasuta ümber istuda, selgitas 
Põldemaa. Ümberistumine valla siselii-
nidelt bussile 1A hakkab toimuma Viim-
si haigla juures. 

Süsteemi esimene tsoon lõpeb raud-
teega ning teise tsooni pilet tuleb osta 
ka Tallinna linnaliini nr 38 kasutajatel, 
kes sõidavad üle valla piiri. Mõlemas 
tsoonis saab hakata sõitma kas eraldi 
üksikpiletite või ühise ID-põhise perioo-
dikaardiga, ühist kahe tsooni piletit 
Põldemaa sõnul esialgu ei tule. ID-põhi-
sed perioodikaardid tulevad müügile 
augusti lõpus ja neid saab osta nii Tal-
linnast kui Viimsist, valda tuleb kaks-
kolm uut müügipunkti. Teise tsooni ük-
sikpiletiteid saab osta vaid bussijuhilt. 

Pilootprojekti käivitamisel ei tehta 
muudatusi kommertsliinidel 114, 255 ja 
260, kus jäävad kehtima senised sõidu-
hinnad ja piletid.  (VT)

Valla idaosa ühisveevärgi 
ja -kanalisatsioonitrassid 
ning Randvere kõnnitee 
valmivad järjestikku 
Viimsi valla kogu mandriosa hõlma-
va  ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-
süsteemi ehitustööd algavad järgmi-
sel aastal. 

Ehitust aastatel 2006-2008 toe-
tab kolme neljandiku osas EL ühte-
kuuluvusfond, neljandiku rahastab 
vald ja Viimsi Vesi. Reglemendist tu-
lenevalt saab projekteerimis- ja ehi-
tustöödega alustada pärast rahvusva-
helise konkursi korraldamist. «Prae-
gu on teoksil konkursitingimuste 
kooskõlastamine riiklike korraldus- 
ja järelevalveinstitutsioonidega,» üt-
les abivallavanem Rein Frolov.

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-
trasside valmimise järel saab hakata 
rajama ka trasside peal kulgevat 
Randvere kõnniteed, nentis valla tee-
deinsener Harri Lugu. «Kuigi valla 
plaanides oli alustada kõnnitee ehitu-
sega juba tänavu, võimaldab selline 
ehitusjärjekord rahade säästlikku ka-
sutamist, kuna pole ju mõtet ühte 
teed kaks korda ehitada,» selgitas 
Frolov.

2,2 km pikkune asfaltkattega 
kõnnitee hakkab kulgema Metsakasti 
külast raudtee ülesõidukohal kuni 
Vaablase teeni Randvere külas. 
Randvere maanteega paralleelselt 
kulgev kõnnitee saab ka korraliku tä-
navavalgustuse. (VT)

Laste mänguväljak 
mõisapargis on valmimas 
Laste mänguväljaku, kus on liumägi, 
vedrukiik ja poom-istmed,   valmis-
tas ja paigaldas firma TIP TIP TAP 
Mänguväljakud. Väikese mänguplat-
si rajamise mõisaparki on kooskõlas-
tanud  Harjumaa keskkonnateenistus 
ja muinsuskaitseamet.  

Valla heakorraspetsialisti Anne 
Talvari sõnul paigaldatakse alale veel 
istepingid ja tee äärde valgustuse.    
«Samalt firmalt tellisime Haabnee-
me randa ühe vedrukiige,» lisas ta. 
(VT)

UUDISED

Viimsi ühitab 
Tallinnaga liinivõrgud

Viimsi abitelefon 14455 
sai aastaseks
Valla ja päästeameti vahel sõlmitud 
lepingu järgi alustas mullu 1. juunil 
argiküsimuste ja olmeprobleemide 
lahendamiseks tööd Viimsi abikesku-
se infotelefon.

Keskus suunab kommunaal- ja 
olmealased päringud edasi vastava 
teenuse osutajale (vajadusel asja-
omasele vallavalitsuse töötajale) või 
annab helistajale vajaliku telefoni-
numbri. Helistamine on kliendile kõ-
nepaketikohase minutihinnaga.

Abikeskuse numbrile 14455 saab 
päringuid esitada ööpäev läbi. E-pos-
ti aadress on 14455@rescue.ee 

Politsei, kiirabi ja tuletõrje vald-
kondade info jaoks toimib endiselt lü-
hinumber 112. (VT)

Lemmikloomad Prangli 
saarel vaktsineeritud
Juuni keskel külastas loomaarst ka 
Prangli saart, kus aastaid ei ole toi-
munud lemmikloomade organiseeri-
tud vaktsineerimist. Kokku on tänavu 
vallas vaktsineeritud ligi pool tuhat 
koera ja kassi.

«Suvel peame vahet, kuid sügisel 
teeme veel korra vallale tiiru peale,» 
lubas Anne Talvari valla kommunaal-
ametist. (VT)

Vald keelas suvel öise 
alkoholimüügi
Viimsi vallavolikogu otsustas vallas 
keelata alkoholi müügi õhtul kella 
23-st hommikul kella 8-ni. Keeld 
hakkas kehtima 20. juunil ja kestab 
1. oktoobrini. 

Asjakohase otsuse tingis peaasja-
likult pealinna mullusuvine öise alko-
holimüügi keeld, mistõttu linlased 
harjusid öötundidel alkoholi ostma 
Viimsis asuvatest tanklatest, rikkides 
pahatihti vallas avalikku korda. Val-
lavanem Enn Sau viitas mai algul 
Laidoneri parki paigaldatud valgus-
tuse puruksviskamisele, pahategude-
le Haabneeme rannas jm. (VT)

UUDISED

Vallavolikogu otsustas juunikuu is-
tungil alustada uue sõidusüsteemi-
ga 25. augustil. Mis muutub ja 
miks just augusti lõpus? 

Esiteks saab näiteks Rohuneemest või 
Randverest Laagrisse sõita ühe sõiduõi-

gust andva dokumendiga, teiseks para-
neb tänu ühtse liinivõrgu loomisele olu-
liselt ühendus nii Tallinna linnaga kui ka 
Viimsi poolsaare eri piirkondadega. Au-
gusti lõpus alustame sel põhjusel, et sep-
tembris alustavad uut tööaastat valla pri-
viligeeritud, sõidusoodustusega kodani-
kud – õpilased, keda meil on üle 2000.

Miks eelistati bussiühenduses lin-
naga kahetsoonilist liinivõrku?

Selle skeemi annab ette reisijate arv 
ja liikluse soovitud sagedus ning sellest 
tulenevad majanduslikud arvestused. Me 
kõik saame aru, et meil pole Lasnamäe, 
ning seetõttu elluviidav on kompromiss 
soovitu ja võimaliku vahel. Meeles peab 

pidama ka seda, et tegemist on nn piloot-
projektiga, mille tulemused annavad alu-
se ühistranspordi taseme parandamiseks 
ja täiustamiseks. Et Viimsi vald on kas-
vav vald, jätkub asjakohane töö ka edas-
pidi. Oluline on teha läbimurre.

Kas on kavas ehitada suuremaks ja 
mugavamaks bussiootepaviljonid 
tulevases liinide keskpunktis, pai-
galdada uusi pinke jmt? 

Kui projekti tulemused kinnitavad 
prognoose, siis tuleb ehitada reisijatele 
Viimsi haigla juurde vähemalt elemen-
taarseid mugavusi pakkuv hoone. Uusi 
pinke praeguse ootepaviljoni juurde pai-
galdame igal juhul. 

MLA 
Viimsi Lasteaiad 
kuulutab välja 

konkursi järgnevate 
ametikohtade 

täitmiseks:
• asendusõpetaja
• asendusõpetaja abi
• majahoidja

Viimsi lasteaed Piilupesa:
•  õpetaja 2 (pererühm ja vanuse-

rühm)
• õpetaja abi (1,0)
• logopeed (1,0)
•  assistent sobitusrühma 

ehk tugiisik erivajadusega las-
tele (1,0)

Pargi lasteaed:
• õpetaja (1,0)
• õpetaja abi (1,0)

Püünsi lasteaed:
• muusikaõpetaja (0,25)
• logopeed (0,25)

Leppneeme lasteaed:
• muusikaõpetaja (0,25)
• majaperenaine (0,25)
• õpetaja sõimerühma (1,0)
•  ringijuhendaja (poiste üldfüüsi-

line treening)

Avaldused koos CV-ga (õpetaja-
tel ka visioon tööst) palume esi-
tada aadressil Viimsi lasteaed 
Piilupesa, Kaluri tee 10, Haab-
neeme 74001, Viimsi vald, Har-
jumaa

Vallavalitsus on 
juulikuus 

kollektiivpuhkusel

Juulis ei toimu 
valla elanike vastuvõttu, 
kuid tööpäevadel kella 
8.30-17 on vallamaja 

avatud sünni- ja 
surmadokumentide 

vastuvõtmiseks.

Vallavalitsus palub 
mõistvat suhtumist.

KÜSIMUS

Rein Frolov
Viimsi abivallavanem

Sügisel rakendub Harjumaa ühistranspordikeskuses välja 
töötatud ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas.
Töörühm jõudis järeldusele, et maakonna bussiveo jaoks 
on sobivaim tsoonistruktuur, esimesed kaks tsooni on Tal-
linn ja Viimsi.
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Tänasel päeval, mil Viimsi 
kipub ikka enam linnastu-
ma, on vabaõhumuuseum  
tore koht, kuhu tulla ja kus 
kokku saada või lihtsalt ilu-
sal suvepäeval jalutada. 

Vabaõhumuuseumi suvi algas juba tra-
ditsiooniks kujunenud lasteüritustega.

Muuseumi õuele kogunenud poisid-
tüdrukud sattusid otse rannapere keske-
le. Askeldav pereema kandis lauale sa-
vikaussides toitu ja leiba. Pere kogunes. 
Laua äärde ilmus peretütar Liisa. Mõne 
aja möödudes saabusid ka kõik teised 
pereliikmed: peremees Mart merelt, vä-
ravast astus sisse veel keegi, peresse kü-
lakorda käima…

Folklooriprogramm «Pere Ring» tut-
vustas Viimsi ja Püünsi kooliõpilastele 
rannarahva elu nii, nagu see võinuks 
välja näha sada aastat tagasi. Elamus-
päeval saadi teada paljugi huvitavat va-
navanemate elu-olust. Missugune oli 
küla elukorraldus, mida söödi-joodi jm 
üksikasju meie esivanemate argipäe-
vast. 

Pedagoogilisele folkloorikavale koos-
tas stsenaariumi  Tallinna Ülikooli eme-
riitprofessor  Pille Kippar, pealtvaataja-
teni jõudis see projektijuht Liia Kanemäe 
juhtimisel. Kohal oli ka Tallinna Vana-
linna Hariduskolleegiumi õpilasi, kes Ri-
ta Gofmani organiseerimisel tegid tore-
da väljasõidu Viimsisse.

«Pere Ring» on Viimsi Vabaõhumuu-
seumi ja E-Teatri teine koostööprojekt. 
Taolisi õppeprogramme, kus tegevus toi-
mub aidas, rehielamus, elumajas, kaa-
sates kogu muuseumi territooriumi, ka-
vatseb muuseum edaspidigi korraldada. 
Nii saavad lapsed oma suhte ajalooga ja 
vastused paljudele küsimustele, mis 
koolipingis istudes pähe ei tuleks. 

Näiteks kuidas mahtus 6-12-liikme-
line talupere rehielamusse magama? 
Kuidas külmal kivi- või muldpõrandal 
käies jalad külmetama ei hakanud, mi-
da kõike kasest teha saab, kuidas püüti 
kala, ja palju muud meie esivanemate 
igapäevaelusse kuuluvast. 

Oleks tore, kui sellistes kavades 
teeks kaasa ka Viimsi koolide õpilased. 
Aktiivõpe on tänapäeva muuseumide 
olulisemaid märksõnu. Õpitakse mängi-
des, tunnetades ja läbi elades. Loomuli-
kus keskkonnas õpitust jääb meelde 
90%, kooliruumis vaid kolmandik! Meie 
teemaderingi kuulub kõik see, mis puu-

dutab lähiümbrust ja Eesti kultuuripä-
randit. Oma lähikonna hea tundmine 
loob aktiivse suhte kodukoha problee-
mide ja selle tulevikuga.

Järgmise elamuspäeva korraldab 
munitsipaalasutus Viimsi Muuseumid 
koostöös vallavalitsusega 30. juulil. Üks 
kalapäev rannakülas pakub nii lastele 

kui ka täiskasvanutele meeleolukat rah-
vapillimuusikat ja mänge. Tutvustame 
rahvakombeid, rannarahva igapäevaseid 
töid ja tegemisi, meretöödega seonduvat 
jm. Kohal on ka käsitöötoodete pakku-
jad ja kalamüüjad. Üllatusi on tol päeval 
mitmeid, kuid nagu ütleb vanasõna: 
oma silm on kuningas. Ootame suviste-

le vabaõhuüritustele inimesi Viimsist, Tal-
linnast, mujalt Eestist ja kaugemaltki. 

Vallavalitsuse ettevõtmisel toimub 
29. juulil Reet Linna poolt Eestis tuntuks 
lauldud ajaviiteüritus «Laulge kaasa».

Enna Sirkel
Viimsi Muuseumid direktor

Pille Kippar seletab, kuidas vanasti talus leiba tehti. Alar Mik

Vabaõhumuuseumis elustub ajalugu

Oli kord Eesti Raadios lau-
lulaps Mari Viiding, kes 
osales kuuldemängudes ja 
tegi lasteraadios tähtsat 
diktoritööd. Pärast Tartu 
Ülikooli lõpetamist sai Mari 
Tarandist raadio lastesaade-
te toimetaja. Aasta oli siis 
1963. 

Tänavu juunis, kohe pärast jaanipäeva 
kõlas Vikerraadios iganädalane «Keele-
kõrv», autori viimane saade raadio koos-
seisulise toimetajana. 

 «Tegemist on praegu küll viimase 
«Keelekõrvaga» sellisel kujul, aga mitte 
viimase saatega üldse,» lubas Tarand. 
«Selleks on keeleteema liiga suur, liiga 
tähtis ja liiga meie kõigi oma. Küll sügi-
sel näete, kuulete!»

Vahepealse aja, siis rohkem kui 40 
aasta vältel, on Mari Tarand eetrisse toi-
metanud sadu tunde kirjandussaateid ja 
tema muutumatult ergas raadiohääl on 
küllap tuttav mitme põlvkonna esinda-
jaile.

Tema saateteemadest kõneldes po-
le tarvis vabandavalt seletada, et 
ajad olid ju sellised. Arvukates 

reporteritundides, keskööprogrammi-
des ja kultuurikajades rääkis ta igal ajal 
just sellest, millest oli tarvis rääkida. 
Üldnimetajana – omakultuurist ja kee-
lest.

Viimased kümme aastat on Mari Ta-

rand teinud saadet «Keelekõrv». Ja see 
on jällegi olnud väga vajalik ja ajakoha-
ne teema ajal, mil lausa kadakainglaslik 
keelekasutus tooni hakkas andma. Auto-
ri sõnul: «Ikka selle nimel, et keelt veel-
gi teritada, ökonoomsemaks, paindliku-
maks ja paremaks muuta!»  

Suuresti tänu Mari Tarandile on Ees-
ti Raadiol esinduslik luulearhiiv. Kuid 
väikest Mari, nagu teda toimetuses lühe-
ma kasvu pärast kutsuti, ei tule pidada 
sugugi vaid luuleliseks kaunishingeks, 
kes elu karmi reaalsusega hakkama ei 
saa. Vastupidi. 

Ühistel matkadel oli just tema see, 
kes talvisesse metsa tehtud lõkke kriiti-
lisel hetkel ainsa karpi jäänud tikuga põ-
lema sai. Loodusega üldse ja ka selle 
nähtamatu poolega on Maril suhted 
head. Selle näiteks üks väike suvine mee-
nutus. 

Ühel ilusal suveööl ärkas üksiku 
metsatalu perenaine meeletu na-
gina ja kõva kolina peale. Elekt-

rita vanas talumajas võis majaperenai-
ne vaid omaette aru pidada, kas põrgu-
lärmi teeb mõni kurjaks saanud öövaim 
või on tegemist lihtsalt pahase 
poltergeistiga. Mina pole kellelegi mida-
gi halba teinud ja vaevalt keegi ka mul-
le halba soovib, arvas Mari lõpuks ja ui-
nus rahulikult. Hommikul selgus, et te-
gemist oli pööningule eksinud oravaga, 
kes plekkämbrite vahel asjatult välja-
pääsu otsis. 

Mari on teokas ja reibas nagu seda 
raadiohäälgi reedab. Pika vinnaga asju 
ja heietavat teemaarendust ta eriti ei 
kannata. 

Kui allakirjutanu jällegi teema üles 
võttis üht tähtsat konverentsi kajastava 

järjekordse tunnipikkuse saate näol, tõu-
sis toimetusekaaslane otsustavalt püsti: 
Ärge minu kuuldes sellest enam rääkige! 
Üsna ühel nõul olid aga kirjandus- ja 
kultuurisaadete toimetajad nädalasünd-
musi kokkuvõtva kultuurisaate vajadu-
ses. Selle asutamiskoosolekul pakkus 
Mari nimeks «Loomelainel», mis hääle-
tamisel paraku «Kultuurikaja»  nimele al-
la jäi. 

Loomelainel püsimist aga soovime 
Mari Tarandile ka edaspidi, pärast väi-
kest suvepuhkust muidugi!

Kai Maran
Eesti Raadio korraldas juuni keskel tänuõhtu Mari Tarandile, kes samas 
kuus igapäevasele raadiotööle joone alla tõmbas.

Raadio keelekõrv võtab väikese puhkuse
KONKURSS

Eesti Raadio kuulutas välja olemuslu-
gude konkursi 

Eesti Raadio ootab värskeid ideid tõsi-
elul põhinevate raadiosaadete tegemi-
seks.  
Palume saata idee lühikirjeldus (kuni 
üks lehekülg) ja lisada autori visioon 
saate tegemisest, teatas ER turundusjuht 
Tiina Leedu. Ühe saate pikkus on 45 mi-
nutit. Väljavalitud ideede autoritega jät-
katakse tööd täpsema stsenaariumi tege-
miseks ja tehnilise teostuseni jõudmiseks 
Eesti Raadios. 

Ideekavandid on oodatud hiljemalt 
12. septembriks aadressil: Eesti Raa-
dio, Gonsiori 21, 15020, Tallinn, 
märgusõna «Olemuslugude konkurss», 
või elektronposti aadressil 
laura.teder@er.ee

VIIMSI 
VABAÕHUMUUSEUMIS 

   
29. juulil algusega kell 18 telesaa-
tesarja «Laulge kaasa» salvestus.  

•  Saatejuht Reet Linna, režissöör 
Jaanus Nõgisto.

•  Saateansambel Tiit Saluveer, Are 
Jaama, Henn Rebane, saatekülali-
ne ansambel Kukerpillid.

•  Pärast saate salvestus jätkab muu-
sikaga ansambel Kukerpillid.

•  Salvestus toimub iga ilmaga. Üri-
tus on kõigile tasuta.

30. juulil  
kalapäev 

rannakülas
•  elamuspäeval tutvume 
rannarahva argipäevaga

•  müügil on mitmesugu-
sed kalatooted, samuti 
käsitöö

•  kuulame rahvapilli-
muusikat ja mängime 
rahvamänge

•  üllatused!
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Viimsi koolilapsed 
osalesid veeprojektis
Viimsi vald osales mai keskel üle-ees-
tilises projektis Ökokratt, millega on 
liitunud 140 haridusasutust 55 oma-
valitsusest. Tegemist on keskkonnatee-
malise haridusprojektiga, mille raa-
mes toimuvad keskkonnateemalised 
koolitused ja üritused üle vabariigi.

Tänavune teema oli «Säästa vett 
ja väldi selle reostust». Viimsi kesk-
koolis toimus keskkonnakonverents, 
korraldati koolipäev looduses, vaadati 
esitlust «Vesi maailmas», toimusid 
veeteemalised viktoriinid, joonistus- ja 
kirjandivõistlused. Valla lasteaedades 
vaadati veeteemalisi videoid, veega 
tehti katseid, mängiti veeteemalisi 
mänge, katsetati vesivärve, kuulati 
veemuusikat ja joonistati.

Veenädal Viimsis lõppes 18. mail 
SPA ujulas, kus lasteaedade ja alg-
klasside õpilastel oli võimalus ujuda, 
veemänge mängida, snorgeldamist ja 
sukeldumist proovida. Püünsi põhikoo-
li ja Viimsi keskkooli esindajad osale-
sid ka 19. mail toimunud projekti 
Ökokratt lõpetamisel Paunkülas.

Järgmisel õppeaastal jätkub pro-
jekt Ökokratt uue teemaga. Loodame, 
et Viimsi haridusasutused osalevad 
selleski programmis. Täna aga kiidu-
sõnad aktiivselt kaasa löönud Viimsi 
valla lastele ja noortele ning projekti-
juhtidele Kersti Ojassalule Viimsi 
keskkoolist ja Helle Pomerantsile 
Püünsi põhikoolist. Tänud MLA Viim-
si Lasteaiad töötajatele Aina Alu-
nurmele, Maire Tuulele, Anne Haa-
genile ja Merle Permile! Meeldiva 
koostöö eest veepäeva läbiviimisel tä-
name samuti Viimsi Tervisekeskust 
SPA ning firmat Funfactory. 

Kadi Bruus
haridus- ja noorsooameti juhataja

Et kõik ausalt ära rääkida nagu oli, 
pean alustama sellest, et 2003. 
aasta sügisel alustas Lasnamäe 

avatud noortekeskus projektiga Mutter, 
millest ka siin lehes varem juttu on ol-
nud. Aga kes siiski ei tea, sellele võib tut-
vustuseks öelda niipalju, et tegemist oli 
noorsootöötajate algatatud asjaga, mil-
le mõte oli selles, et ühes noortekesku-
ses kohtuvad kahe päeva jooksul nelja 
eri noorteka noored. 

On koos, teevad igast lahedaid asju, 
saavad omavahel paremini tuttavaks 
ning plaanivad, mismoodi nende noor-
tekas paremini saaks töötada ja kuidas 
meie sellele kaasa saame aidata. 
Igaljuhul, Mutter sai läbi, aga meie (mi-
na ja Triinu-Liis Rahe) polnud sellega 
üldse nõus. Me tahtsime veel!!! Ja roh-
kem. Ja siis ei jäänudki üle muud, kui 
tuli ise tegema hakata. 

Kohtumispaik Viimsi noortekeskus
Noorsootöötajad Annika ja Kaarle oli 

igati nõus korraldama ja aitama, kui me 
ise välja mõtleme ja algust teeme. Mõel-

dud, tehtud. Plaan sai esitatud, eelarve 
ka. Ja siis vist noorsootöötajad, nii meie 
omad kui teistest keskustest, said oma-
vahel kokku ja vanker hakkas veerema. 

20. mai õhtupoolikul kohtusid Viim-
si noortekeskuses   Mustamäe, Lasna-
mäe, Nõmme, Tallinna kesklinna, Tartu 
Koht ja Otepää noortekate noored ja üli-
lahedad noorsootöötajad. Ja meie siis 
muidugi ka. 

Üllatusena olid kohale tulnud ka ne-
li Taani norrakat ehk siis Taanis koolis 
käivad Norra noored, kellel Tallinnas sa-
muti üks projekt  parasjagu käsil oli. 
Meie suurepärane noortegrupp aitas neil 
seda lõpuni viia. Alguses tegid nad mei-
le lahedaid mänge ja siis jagasid meid 
gruppidesse. Gruppide ülesanne oli arut-
leda eri teemadel, mis puudutasid iden-
titeeti ja kultuuri. Paljud noored polnud 
varem selliste küsimuste peale mõelnud 
ja seetõttu oli kõik ülipõnev ja uudne. 

Hommik algas mõisapargis noorsoo-
töötajate lapsepõlve aegse lippude val-
lutamise mänguga, mis kujunes samuti 
superlahedaks. Paljudel noortel polnud 

õrna aimugi, et on olemas lihtsaid, aga 
samas nii toredaid mänge, milleks pole 
vaja ei arvuteid ega muid moodsaid va-
hendeid. Pärast ergutust hakkasime aga 
jälle mõtlema ja arutama. Nimelt seda, 
mismoodi NOA edasi läheb. Ja otsusta-
sime, et NOA hakkab käima järjest kõi-
kides noortekeskustes, kes esimesel kor-
ral kohal olid. Esimesena sõidame Ote-
pääle, sest nad ise kutsusid. 

Alustame noorsoovahetusega
Noorsootöötajad ütlevad, et sellest 

saab noorsooalgatuse projekt, mille 
jaoks Euroopa Noortelt raha küsitakse ja 
mis saab endale kindla programmi ja te-
gevuskava. 

Samas võib seda ju nimetada Eesti-
siseseks noorsoovahetuseks. Kirja said ka 
noorte nimed, kes nn töögrupis tööle hak-
kavad, aidates  noorsootöötajatel seda 
asja kokku panna ja valmis kirjutada. Igal 
juhul mina jään Otepää kutset ootama – 
tahaks juba väga-väga rahvast näha.  

Mari Tiidus 

Mari Tiiduse (paremalt teine) töörühm koos Taani norrakatega otsimas vastuseid küsimusele «Mis on kultuur 
minu jaoks?».

Viimsi Vallavalitsus 
kuulutab välja 

avaliku konkursi
kultuuri koordinaatori 
ametikoha täitmiseks

Tööülesanded: 
•  valla kultuurielu koordineeri-

mine
•  raamatukogude töö koordi-

neerimine
•  muuseumide töö koordineeri-

mine
•  huviringide töö koordineerimi-

ne
•  kultuuriürituste korraldamine 

Nõuded kandidaadile:
•  kõrgharidus
•  eelnev töökogemus avalikus 

sektoris
•  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 (eluloo-

kirjeldus);
•  ametikohale esitatud nõuete 

vastavust tõendavate doku-
mentide koopiad;

•  konkursil osaleja soovil muud 
tema poolt oluliseks peetavad 
dokumendid.

Dokumendid palume esitada 
hiljemalt 15. juuli  2005 kell 
16.00  Viimsi vallavalitsusele, 
aadressil Nelgi tee 1, 74001 
Viimsi.
Lisainfo: Kadi Bruus, haridus- 
ja noorsooameti juhataja, 
kadi@viimsivv.ee 

Noortevolikogu 
saatis noored 
rattaretkele

Nüüd, mil suvi käes ja 
pöörane üritustemöll al-
gamas, on just õige aeg 
anda ülevaade Viimsi 
noortevolikogu senistest 
tegemistest ja selja taha 
jäänud üritustest. 

Maikuus korraldas noortevolikogu 
kaks üritust, mis andsid Viimsi noor-
tele põhjuse ühiselt tegutseda ja 
koos aega veeta. 

Kuna viimsilased on spordiga ju-
ba ammu sina peal, olid ka meie 
korraldatud üritused spordiüritused. 
Loomulikult räägime siinkohal rohe-
liste rattaretkest ja saalibändi turnii-
rist. Esimene neist leidis aset üsna 
mai alguses.

Start varahommikul
6. mai varahommikul kogunesid 

kõik Viimsi ratturid Viimsi keskkoo-
li ette, et alustada ühist teekonda ro-
heliste rattaretkele «Kuidas elad, 
Otepää?». Hoolimata tõsiasjast, et 
pidime startima tõeliselt vara (kell 6 
hommikul), ei puudunud ühegi noo-
re ratturi silmist sära. Ees ootas Ote-
pää oma maalilise maastikuga ja mis 
võiks olla veel parem, kui veeta sel-
lises kohas kolm päeva koos sõpra-
dega!

Tänu korraldajatele möödus 
kolm päeva ratta seljas kui imeväel 
ja paljudele ei tulnud meeldegi, mil-
lise vahemaa nad läbinud olid. Üri-
tusele andis palju juurde viimsilaste 
ühine minek ning kokkuhoidmine 
kogu reisi jooksul. 

Läbides vahel pikaleveninud ki-
lomeetreid, oli turgutav jälle mõnd 
Viimsi särgis ratturit märgata. Ühis-
te särkide kasutamine äratas ka teis-
te ratturite tähelepanu. Valgeid sär-
ke võis pundina märgata nii rajal kui 
ka õhtustel kontsertidel, seega pole 
kahtlustki, et kellelegi jäi teadmata  
viimsilaste matkal käimine.

Nagu näha, jätkub ürituse jaoks 
endiselt vaid sooje sõnu, ja mälestu-
sed, mis üritusest saadud, saadavad 
meid ilmselt veel kaua. Suurimad tä-
nusõnad uskumatute elamuste eest 
tuleb edastada Kaspar Kägule ja 
Norman Leemetsale, kes kogu üri-
tust eest vedasid! Veel täname väga 
Viimsi vallavalitsust, kes matkalisi 
majanduslikult toetas! Aitäh teile!

Sügismatk Viimsis
Sügisel on plaanis korraldada ka 

Viimsi jalgrattamatk. Eelinfona veel 
nii palju, et matk leiab ilmselt aset 
septembri keskpaigas. Rõõmustav 
on öelda, et korraldusega juba tegel-
dakse ja taaskord on silme ees teren-
damas meeldejääv üritus, millest ta-
suks kindlasti osa võtta! 

Sügiseni on aga aega ja täpsem 
info peaks matkalisteni jõudma au-
gustis. Nii et hoidke silmad-kõrvad 
lahti ja mis siis muud, kui jälle vän-
tama! Noortevolikogu soovib omalt 
poolt kõigile mõnusat suve ja jääb 
juba pikisilmi sügisesi põnevaid koh-
tumisi ootama!

Karin Pool
üks osalejatest

Viimsi keskkooli lõpetajate 
hulgas oli tänavu viis kuld-
medali ja neli hõbemedali 
saajat.

Klassijuhatajate Külli Alveri ja Külli 
Talmari klassides sai sel aastal lõputun-
nistuse kokku 61 noort.

Valla kolme kooli seas kokku oli juu-
nis lõputunnistuse saajaid 160. Prangli 
põhikooli lõpetas kolm ja Püünsi põhi-
kooli 21 õpilast, neist Maarja Koovit kii-
tuskirjaga. Neljade-viitega lõpetasid 
Püünsis Helena Eha, Sandra Lestmann, 
Maarja-Liisa Martis, Jörger-Ooke Taniel 
ja Janne Terve.

Viimsi põhikoolis oli lõpetajaid üle 
70, neist puhaste viitega lõpetas viis – 
Kertu Haagen, Kerttu Mölder, Ipi-Liisa 
Peeker, Karin Sõstar ja Sandra Tross.

Tänavune traditsiooniline vallavane-
ma vastuvõtt parimaile keskkoolilõpeta-
jaile toimus 21. juunil Laidoneri muu-
seumis.

Sel kevadel lõpetas Harjumaal güm-
naasiumi kokku 684 abiturienti. Meda-
liga lõpetajaid oli rohkem kui varem, 
kokku 77 abiturienti, kellest 29 sai kuld- 
ja 48 hõbemedali. (VT)

Firma Funfactory treener Viim-
si koolilastele sukeldumisosku-
si õpetamas.

Roheliste 16. rattaretk «Kuidas 
elad, Otepää?»

Viimsi keskkooli direktori Leelo Tiisvelti ja vallavanem Enn Sau tänusõ-
nad tubli kasvatustöö eest võtab Laidoneri mõisas vastu kuldmedalipoisi 
Priit Eeki ema Hille Eek, direktori asetäitja õppe- ja kasvatustöö alal. 

KULDMEDALI PÄLVISID

• Priit Eek
• Elina Laansalu
• Triin Rebane
• Kersti Tuulik
• Laura-Madleen Vaarik

Koolilõpp tõi 
medalitesaju

HÕBEMEDALI PÄLVISID

• Sergo Kasvandik
• Mirelle Kõiv
• Anna Vinogradova
• Triin Väljaots

NOA – Noorte Oma Algatus 



7Viimsi TeatajaViimsi TeatajaJuuni 2005

UUDISED

Viimsi pensionäride ühen-
duse (VPÜ) asutamisest 
möödus aprillis 12 aastat. 
Viimsi valla arvukaima liik-
meskonnaga mittetulundus-
ühingu aruandlus-valimis-
koosolekul 22. aprillil aru-
tati VPÜ tegevust ja valiti 
uus volikogu järgmiseks 
kolmeks aastaks. 

Möödunud tegevusaastale andis üld-
koosolek hea hinnangu, ühingu liikmed 
olid aktiivsed ja aasta tegevusrohke. Sü-
venes koostöö pensionäride päevakesku-
sega Haabneemes, koos tehti suvine eks-
kursioon Setumaale ja märtsis külastati 
Viljandi Ugala etendust «Niskamäe ki-
red». Valla sotsiaalamet eraldas ühingu-
le 25 tasuta pääset kooliteatri  muusika-
lile «Valge tee kutse», mis võimaldas 
meie pensionäridel tutvuda ka valla uue 
spordihoonega. Kuus meie ühingu liiget 
võttis osa maakondliku pensionäride 
ühenduse korraldatud paarinädalasest 
soodsast puhkusereisist Hispaaniasse, 
mis pikendas nende suvemõnusid.

13. novembril pidasime maha osavõ-
turohke traditsioonilise kohvilauaga sü-
gispeo. Jõuluajal said raskemini toime-
tulevad alevielanikest pensionärid Viim-
si metskonnast tasuta 20 jõulukuuske.

Mitmed uued huviringid
Alates aruandlusaastast 2004/2005 

toetab Viimsi vald meie ettevõtmisi raha-
liselt vastavalt meie esitatud projektide-
le, kus huviliste hulk on eeldatavalt suur.

Suurimat osavõttu leidis Viimsi Ter-
visekeskuses SPA organiseeritud vesiae-
roobika  ja basseini kasutamise projekt, 
mida ka SPA omalt poolt toetab. Nii saab 
45 pensionäri basseini kasutada kolma-
päeviti kella 12-14 ja reedeti kella 13-
15, omapoolne osalustasu 40 krooni. 

Haabneeme päevakeskuses käib koos 
naiste käsitööring, eelkõige harrastatak-
se kangastelgedel kudumist. Samuti te-
gutsevad naiste lauluansambel ja VPÜ 
toas (Nelgi tee 1) kübarategijate-heegel-
damisring. Kavas on ellu kutsuda ka 
meesansambel.

Sügisest käivitub meie liikmete soo-
vil mälumäng. Teemad on Viimsi ajalu-
gu, statistika, kuulsused, merendus ja 
kalandus, loodus ja loomad, mõõdusüs-
teemid, joogid jpm. Mängu alustamiseks 
koostage 3-5-liikmelised võistkonnad ja 
registreeruge pensionäride toa telefonil 
6066 839 septembri esimesel poolel. 
Mälumängu algusest anname teada esin-
dajate kaudu.

Novembri teisel poolel korraldame 
Viimsi keskuses memme-taadi laada. Ol-
ge usinad näputöö tegijad! Müüki läheb 
kõik ise ja hästi tehtu: kudumid, heegel-
dustöö, linikud, õmblustöö, tikkimised, 
padjad, punutised –  korvid, vitsikud, 
pütid, puust voolitud visplid, lusikad ja 
palju muud. Oma müügisoovist teatage 
samuti pensionäride toa telefonil, et 
saaksime teile müügikohad aegsast kin-
ni panna. Osavõtt on tasuta. 

VPÜ nõuab lisatoetusi
Üldiselt on meie ühenduse suhted 

valla sotsiaalkomisjoni, sotsiaalameti ja 
valla juhtkonnaga olnud head. Sel aas-
tal muutub traditsiooniks valla registris 
olevate eakate vallapoolne juubelitoetus 
nulli ja viiega lõppeval eluaastal. Valla-
poolne palve on siinjuures saada ettepa-
nekud toetuse saamiseks juba varakult, 
kas siis VPÜ juhatuse kaudu või juubila-
ride-pensionäride endi käest.

Korjasime allkirju ja esitasime palve 
ka iga-aastase traditsioonilise jõulutoe-
tuse saamiseks, millele andsid oma toe-
tuse valla eelarve- ja sotsiaalkomisjon. 
Meie suureks nördimuseks lükkas valla-
volikogu selle ettepaneku tagasi, kuigi 
paljud meist vaesemad naabervallad on 
leidnud võimaluse oma eakatele selle 

toetusega pühade puhul rõõmu valmis-
tada.

Oleme põikpäiselt jätkanud toetuste 
taotlemist oma valla pensionäridele (300 
krooni aastatoetus ja 200 krooni jõulu-
toetus). Pidasime läbirääkimisi volikogu 
eelarvekomisjoniga, kes andis selleks 
oma põhimõttelise nõusoleku. Tagasi-
löök tuli aga maikuu volikogu istungil, 
kus eelarvekomisjoni  eelnõu «Toetuste 
väljamaksmine valla pensionäridele» ei 
leidnud piisavalt toetust (kaks poolt- ja 
11 vastuhäält). 

VPÜ juhatus kohtus vallavalitsuse ja 
volikogu esindajatega sel teemal 6. juu-
nil. Valla esindajate seisukoht oli ühene: 
pensionärid ei vaja rahalisi toetusi, kuna 
nende elatustase ja majanduslik olukord 
on piisavalt hea, toetustele tullakse järe-
le mersudega  ja toetuste maksmist jät-
katakse läbi sotsiaaltoetussüsteemi aval-
duse alusel, et abi saaks  tegelik  abiva-
jaja. Kuid mis teha siis, kui vana inime-
ne on harjunud mitte abi küsima ja 
püüab kõigele vaatamata virisemata üks-
kõik kui kehvalt läbi ajada? Tähelepane-

lik suhtumine oma vananevasse liikmes-
konda peab jääma, sest on ju nemad 
need, kes on andnud oma nooruse, töö-
võime ja  panuse valla arengusse ning  
kes ka täna valutavad südant oma kodu-
koha hea käekäigu ja arengu pärast. Pen-
sionäride ühendus jätkab võitlemist ka 
nende pensionäride  eest, kes tagasihoid-
likkuse ja kokkuhoidliku eluviisi tõttu ei 
ole kunagi  vallalt abi küsinud oma iga-
päevaelu korraldamisel ja toimetulekul. 

Pensionäride tuba 
avatud igal esmaspäeval

Ootame tõhusat ja vastastikust koos-
tööd. Võtame oma ühenduse liikmeid ja 
uusi liikmeksastujaid vastu VPÜ toas 
(Nelgi tee 1, Punase baari kõrval) igal 
esmaspäeval kella 10-13 (telefon 
606 6839). Edaspidi püüame laiendada 
vastuvõttu ka teistele nädalapäevadele.

Soovime kogu meie liikmeskonnale 
elavamat osavõttu VPÜ tegevusest, tu-
gevat tervist ja rõõmsat tuju algaval uuel 
aruandeaastal! Pensionärid, muutkem 
oma eluaastad sisukamaks ja huvitava-
maks! Kutsume üles endast  teada and-
ma kõiki valla pensionäre, see tagab pa-
rema koostöö ja teadete edastamise. Te-
gutseme ju meie kõigi huvides. 

Tänaseks on välja võtmata 2004. 
aasta jõulutoetusi (200 krooni), helista-
ge ja andke endast teada! Samuti vahen-
dame valla tänavuste juubelitoetuste 
kättesaamist (alates 70. eluaastast). Võt-
ke meiega ühendust, aitame teile toetu-
se kätte toimetada. 

Ees on suvi. Suvi annab jõudu, mee-
lerahu ja hingele kosutust. Puhake häs-
ti! Kohtume sügisel, siis juba tegusatel 
toimetustel.

Vello Jõesaar,
Viiu Nurmela

VPÜ esinaine 

VPÜ kümnenda aastapäeva tähistamisel kaks aastat tagasi sai VPÜ juhatuse esimees Vello Jõesaar muuhulgas 
kingiks nn pensionipuu. Tänaseks on see tublisti kasvanud. Kai Maran

Leedulased hakkavad 
Viimsis pannkooke 
tegema
Viimsis alustas juuni keskel tootmist 
tainatoodete tehas AS Vichiunai 
Nordic, kes ostis pankrotistunud ASi 
Makrill tehase. Põhitoodanguna tule-
vad nüüd tehasest pannkoogid, pel-
meenid ja vareenikud. 

«Kui seni oli Vičiunai Grupi te-
haste spetsialiseerumise tulemusena 
Eestis põhirõhk paneeritud kala- ja 
köögiviljatoodete tootmisel, siis 
nüüdsest lisandub uus lai tootesorti-
ment – tainatooted,» ütles AS Paljas-
saare Kalatööstus juhatuse esimees 
Mauno Leppik. «Nii külmutatud kui 
ka jahutatud valmistoitudel on turgu 
nii Euroopas kui laiemalt.» 

Leppiku sõnul kasutab Viimsi te-
has toorainena põhiliselt eestimaist 
jahu, liha ja köögivilja.  

Poole aastaga on tehtud tehase-
hoonetes Rohuneeme teel remont, va-
latud uued spetsiaaltöötlusega be-
toonpõrandad, ehitatud kontrollitava 
temperatuurirežiimiga tootmisruume 
jmt. 

Viimsi tehase käivitamise esime-
ses etapis sai tööd 30 inimest, neist 
osa lisandusid teisest Vičiunai Grupi 
Tallinna tehasest – Paljassaare Kala-
tööstusest. Vičiunai Grupi Eesti te-
haste põhitoodang on keskendatud 
paneeritud ja tainatooted, Leedu te-
hastel surimi- ja heeringatooted. 

AS Paljassaare Kalatööstus ja 
Vichiunai Nordic kuuluvad toiduaine-
tööstuskontserni Vičiunai Grupp, kel-
le kuus tehast asuvad Eestis, Leedus 
ja Venemaal. Töötajate koguarv on 
4500, Eestis töötab kokku 400 ini-
mest. (VT)

Pensionäride ühendus tegi 
kokkuvõtteid ja kavandab uusi sihte

VALD TOETAB 
VTÜ PROJEKTE:

•  Vesiaeroobika Viimsi tervisekeskuses
•  Fotoring (fotokursus algajale ja pildis-

tamine digiaparaadiga)
•  Sugupuu koostamise ring oma pere-

konna ajaloo jäädvustamiseks
•  Terviseaabitsa koostamine (meditsiini-

lise perioodika tellimine, tutvuda saab 
VPÜ toas)

•  VPÜ liikmeskonna elektroonilise regist-
ri koostamine (vajalik riistvara vallalt)

VPÜ tel 606 6839, aadress Nelgi tee 1

Stora Enso avas 
metsakontori
Puiduvarumisettevõte Stora Enso 
Mets avas aprillis Tallinnas metsa-
kontori, kus metsaomanikud saavad 
teha metsamajandamiseks vajalikke 
tehinguid. 

«Meie hinnangul elab umbes vee-
rand Eesti metsaomanikest Tallinnas 
või selle lähiümbruses,» põhjendas 
kesklinnas asuva kontori avamist 
Stora Enso Metsa tegevdirektor Rait 
Hiiepuu. «Uus metsakontor pakub 
kogu skaalat metsamajandamistee-
nuseid raietöödest kuni metsaistutu-
seni välja.»

«Metsamajandamine on vastu-
tusrikas tegevus, kus valeotsused an-
navad endast märku veel aastaküm-
neid,» nentis konsultant Gunnar 
Hendrikson.

 AS Stora Enso Mets on metsa-
tööstuskontserni Stora Enso Oy tü-
tarfirma ja Eestis esindatud alates 
1993. aastast. Ettevõte hõlmab oma 
metsamajandusliku tegevusega kogu 
Mandri-Eestit ning ka saari.Firma 
varub aastas Eestist 1,6 miljonit ti-
humeetrit palki ja paberipuud. Ette-
võttes töötab kokku 174 spetsialisti 
üle Eesti. (VT)

Metsakontori avamisel «lõika-
vad linti» tegevdirektor Rait 
Hiiepuu ja erametsa majanda-
mise ühistu juhataja Toomas 
Krevald.

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal-
amet on kõrgelt hinnanud 
VPÜ senist tegevust ja toetab  

seda meelsasti. 
Viimsi vald maksab oma eelar-

vest eakatele väga erinevaid toetusi. 
Nendeks on toetused  ravimite, abi-
vahendite-, esmatarbekaupade ja 
maamaksu  kompenseerimiseks. 

Toetused on mõeldud puuetega ja 
vähekindlustatud isikutele (sissetulek 
kuni 2400 krooni esimese pereliikme 
kohta)  põhjendatud abivajaduse kor-
ral. Sotsiaalamet on teinud koostööd 
VPÜ-ga, et toetused kindlasti iga 
abivajajani jõuaksid. 

Aprillikuust maksab 18-aastase 
ja vanema raske või sügava puudega 
isiku hooldajale hooldajatoetust val-
lavalitsus. Vastava korra kehtestas 
Viimsi vallavolikogu oma juunikuu 
istungil. 

Raske või sügava puudega isiku 
hooldaja peab pöörduma vallavalit-
suse sotsiaalametisse avaldusega. 
Sotsiaalameti töötaja selgitab hool-
dusvajaduse astet, hindamise alusel 
teeb vallavalitsus otsuse hooldajatoe-
tuse maksmiseks. 

Täpsemat infot saab sotsialame-
tist tel 6066825 ja 6066824. Vastu-
võtt esmaspäeviti kella 14-18 ja nel-
japäeviti kella 9-12 ja 14-17.

Reet Järv
sotsiaalameti 

juhataja
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Pargi lasteaias 
oli parim 
perepiknik
29.mail peeti Pargi lasteaias Saialil-
le rühmas perepiknikku. 

Ilm soosis meid ning tore oli nä-
ha, kui paljud selle ürituse vastu huvi 
tundsid. Lapsed alustasid pärastlõu-
nat näidendiga, millele järgnes lõbus 
tutvumismäng. Kuna kõik olid mida-
gi maitsvat söögipoolist kaasa võt-
nud, õnnestus meil kokku panna rik-
kalik toidulaud. Isad kogunesid asja-
likult grilli ümber ning emadel oli 
hea võimalus rääkida suveplaanidest 
ja muidugi lastest.

Tavalistel argipäevadel ütleme 
küll möödaminnes tere, kuid ei leia 
võimalust üksteist tundma õppida ja 
avastada, milliste fantastiliste ini-
meste võrra võiks meie maailm rik-
kam olla. Sellepärast ongi sellised 
üritused nii tänuväärsed, et aidata 
meil aeg maha võtta ja lihtsalt olla  
ning avastada, et meil on siiski palju 
ühist...

Pärast kehakinnitust olid kasva-
tajad ette valmistanud igasuguseid 
põnevaid töötubasid, kus võis ise sär-
ke dekoreerida, liimida krepp-paberi 
kuulikestest vahvaid pilte, voltida, 
maalida pallidele jne. Igavust ei saa-
nud kuidagi tunda, ja ega asi sellega 
piirdunud. Minu lemmikuks olid pe-
redevahelised võistlused. Kõigist hoo-
vis leiduvaist asjadest tuli kas läbi 
või üle ronida või siis alla lasta, siis 
tuli täpsust visata ja jõudu katsuda. 
Kogu võistlus oli väga tore ja kind-
lasti perekondi lähendav. Võitjatele 
olid ka pisikesed auhinnad.

Kokkuvõtteks oli tõeliselt tore 
näha peresid koos aega veetmas ja 
samas nautimas ning väärtustamas 
hetke, sest lapsed ei õpi mitte sellest, 
mida me räägime, vaid sellest, mida 
me teeme.

Tänulik lapsevanem Mai Zayas

Palanga rannahooaeg avati laulukooride rongkäiguga rannapromenaadil, Viimsi koori lippu hoiab Antti 
Andreimann koori bassirühmast.

Juuni alul sõitis Viimsi se-
gakoor kontsertreisile Lee-
tu, kus kuurortlinna Palan-
ga suvehooaja avapidustus-
tel keskseks sündmuseks 
kujunes kooride ühislaulmi-
ne. 

Eestlaste Tuljak sai sooja aplausi osali-
seks.

Viimsi segakoori iga-aastane välisreis 
on muutunud juba traditsiooniks. Viima-
sel paaril aastal on käidud esinemas Ve-
nemaal Peterburis, Lätis ning Ahvena-
maal. Seekordseks sihtpunktiks valiti 
Leedu. Mullu Pärnu koorifestivalil antud 
ühisele kontserdile segakooriga Telsiaist 
järgnes nendepoolne küllakutse Leetu. 
Nüüd siis mindigi, kuigi peatuti Palan-
gas, mitte Telsiais.

Leedu kuurortlinnakest Palangat 
võib mõneti võrrelda meie Pärnuga. Lin-
na tõmbekeskuseks on meri ja liivarand, 
kohalik elu on suuresti orienteeritud tu-
rismile. Nägusa sillutisega peatänav pa-
kub meelelahutust nii lastele kui ka täis-
kasvanutele. 

Suvehooajal on peatänav üle ujuta-
tud välikohvikute ja -baaridega, kus 
enamjaolt mängib elav muusika. Meele-
olu loovad karussellid, lõbustuspargi at-
raktsioonid, purskkaevud ja söögikohad 
ning loomulikult suveniirid ja merevaik 
igasugusel kujul. Merevaigust nipsasja-
kesi ja meeneid müüakse Leedu ranni-
kupiirkonnas vaata et igal sammul, müü-
gilauakesi jagub nii rannapromenaadi-
le, parkidesse kui ka  kõiksugu vaatamis-
väärsuste juurde. 

Suvehooaja avamine on Palangas 
oluline pidustus. Lisaks järjepanu kest-
vatele kohvikukontsertidele oli seekord 
ette valmistatud kaks olulisemat esine-

mispaika, üks pop- ning teine koorimuu-
sika jaoks. Silmailu pakkus koorikollek-
tiivide rongkäik läbi linna.  

Iseseisva kontserdi andis Viimsi se-
gakoor Palanga katoliku kirikus. 

Meie klassikalise muusika kava võt-
sid leedukad südamlikult vastu. Sõbra-
lik õhkkond ning kiriku hea akustika in-
nustas ka koori ning kontserdiga jäid ra-
hule kõik. Oli neidki, kes pärast kättpidi 
esinejaid ja dirigent Vaike Sarni tänama 
tulid. 

Leedukad paistavad olevat eestlastest 
märksa religioossemad, kirikus oli palju 
noori. Ehk aitas Viimsi koori kaunis kont-
sert neil paremini tunnetada kiriku püha 
tähendust. Kirikuõpetaja sõnul, kellele 
mälestuseks ka koori CD kingiti, olid mit-
med meloodiad, nagu Sanctus ja Panis 
angelicus, noortele varemgi tuttavad. 
Eestlasi kutsuti soojalt uuesti esinema.

Kolmepäevase Leedu-reisi sisse mah-
tus mitmekesine ekskursiooniprog-
ramm. 

Reisijuht Maiu Blumeri eestvedami-
sel käisime uudistamas Palanga, Klaipe-
da ja Nida vaatamisväärsusi, vaatasime 
delfiinide ja merelõvide etendust ning 
saime maitsta kohalikke rahvustoite 
kartulipannkooke ja tsepeliine. Nagu ik-
ka koori väljasõitudel, lõppesid õhtud 
rõõmsa kooslaulmisega ööbimispai-
gas. 

Kontsertreisiga Leedumaale lõpetas 
Viimsi segakoor talvise hooaja täis koo-
riproove ja kontserte, samas oli reis sis-
sejuhatuseks suvistele tegemistele. Oota-
mas on kooride ühislaulmine Õllesum-
meri öölaulupeol, suve lõppu on planee-
ritud kohtumine Sindi kammerkooriga 
Pärnus.

Mari Hiiemäe

Viimsi segakoor avas 
Palanga rannahooaja

Viimsi noortekeskus 
ütleb suured tänud 
osalejatele ja abistajatele
•  Viimsi konstaablipunkt 
•  Viimsi vallavalitsuse lastekaitse-

ametnik Sirje Kauts 
•  Noorkotkaste ja kodutütarde 

Püünsi rühmad 
•  Püünsi põhikool 
•  Viimsi keskkooli õpilasomavalitsus 
•  Viimsi kunstikool 
•  Viimsi muusikakooli jazzband
•  Viimsi keskkooli lauljad Rines 

Takeli juhendamisel 
•  Viimsi keskkooli rahvatantsurühm 

Maido Saare juhendamisel 
•  Eesti Skautide Ühing 
•  Põnnipesa mängukeskus 
•  Lastekaitse liidu infokeskus Märka 

Last 
•  Eesti Lastefond  
•  Tiia Tamm 
•  Viimsi huvikeskuse laulustuudio
•  Meisterdajad Kati ja Mari 
•  Tantsuklubi Sirius 
•  Tantsuklubi ViiRa
•  Tantsuklubi Iris ja Ainult Plikad 
•  Noortebänd Myth 
•  Keila avatud noortekeskuse noorte-

bänd The Nymph 
•  Noortebänd Lolita 
•  Noortebänd Ära 
•  Venno Loosaar 
•  Genialistid 
•  Kristjan Must 

...ja toetajatele 
•  Viimsi vallavalitsus 
•  Stanford Music 
•  MB Show Services 
•  Balbiino 
•  Tallinna Piimatööstus
•  Kohuke 
•  Ösel Foods 

Botaanikaaed juulis
•  8.-10.juuli, Taimsed tohtrid
Juba iidsetest aegadest on taimedega 
ravimine olnud inimesele sama loo-
mulik kui loodusest toidu ja vee otsi-
mine. Tänapäevalgi  kasutatakse hai-
guste ennetamiseks ja ravimiseks tu-
handeid ravimtaimi. Neid taimi või-
me leida oma koduaiast, metsast, 
aasalt, põllult. Kuidas neid ära tun-
da, millal korjata, kui palju, mil moel 
ja milleks kasutada, seda saate teada 
meie näituselt.

•  15.-17. juuli, Roosimaailmas
Näitusel saab tutvuda roosiaretusfir-
ma Wilhelm Kordes’ Söhne mineviku 
ja tänapäevaga, uute suundadega 
sordiaretuses ning kaunite värvikate 
sortidega. Sealt aretatud sorte kas-
vab Tallinna Botaanikaaia rosaariu-
mis kõige rohkem – üle 120 sordi. 

•  23.–24. juuli, Roosipäevad
Roosiaiaski on omad hiiglased ja 
kääbused. On sorte, mille oksad või-
vad soodsates oludes kasvada isegi 
kuni kümne meetri pikkuseks, ja 
neid, mil kõrgust vaid kümmekond 
sentimeetrit.  On õisi, mis imepisike-
sed kui nööbid, ja leidub kohevaid 
õiehiiglasi. Roosipäevadel tutvusta-
takse külastajaile kääbuskasvulisi 
mini- ja pinnakatteroose, tugevakas-
vulisi väänduvate okstega 
ramblerroose ning lopsakaid suure-
õielisi pargi- ja põõsasroose.

•  29.-31. juuli, Suvine lillenäitus
Kesksel kohal ongi seekordsel näitu-
sel liiliad, lisaks on väljas päevalii-
liad, värvikad suvelõpuõitsejad flok-
sid, astilbed ning ka mõned üllatu-
sed. Tule ja lase lummata end lõhna-
de ning värvide kirevusel, mida pa-
kub südasuvine heinamaa, koduaed 
või hoopis meie näitus.

Botaanikaaed avatud iga päev 
kl 11-16

Nida luiteid avastamas. 2 x Mari Hiiemäe 

Viimsi laste ja noorte 
SUURPÄEV läks korda
Viimsi noortekeskus tähistas laste-
kaitsepäeva 29. mail kogupereüritu-
sega Laidoneri pargis. 

Viimsi laste ja noorte suurpäeva 
juhtis Venno Loosaar, laval tegid il-
ma Genialistid jt bändid. Tehti ka 
näomaalinguid, hüpati batuudil ja 
peeti maha põnevad spordivõistlused, 
sh tillude jalgrattaralli. 

Oma tegevust tutvustasid politsei, 
kaitseliit, noorkotkaste ja kodutütar-
de Püünsi rühmad. 

Meeleolu hoidsid üleval Viimsi 
muusikakooli jazzband, huvikeskuse 
laulustuudio ja tantsurühmad. (VT)

Politsei pani lapsed joonistama.
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Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
(16.05.–14.06.2005)

•  Christi ja Mihkel Villandil sündis 
13. aprillil tütar HELENA

•  Agne Kukk’el ja Henrik Guthanil 
sündis 24. aprillil tütar NORA

•  Kersti Ilvesel ja Andrus Tedremäel 
sündis 4. mail tütar MARIE 
MIRTEL

•  Tiina Pint’il ja Jaanus Kaskal sün-
dis 5. mail tütar MARLEEN

•  Janne ja Juho Järval sündis 7. 
mail tütar NORA

•  Katri Randmal ja Jaan Kuningas’el 
sündis 7. mail tütar KATARINA

•  Epp ja Martin Kruusil sündis 10. 
mail tütar KAIA

•  Kristiina ja Andris Viltsinil sündis 
10. mail tütar ANN MERIL

•  Merle ja Tarmo Rootsmal sündis 
13. mail poeg JAREK

•  Katrin Kuusikul ja Leino Sigijanel 
sündis 13. mail tütar NATALI

•  Anu Tamveliusel ja Andres Lomp’il 
sündis 16. mail poeg MARKUS

•  Piret ja Vahur Randveeril sündis 
18. mail poeg OLIVER

•  Kristel ja Toomas Leet’il sündis 19. 
mail poeg RENE

•  Maria Pleskatševskaja-Teel ja 
Dmitri Teel sündis 23. mail tütar 
RAKEL

•  Ave-Liis Altil ja Hillar Männikul 
sündis 24. mail tütar ANNA LII-
SA

•  Tiina ja Risto Pihlakas’el sündis 
28. mail tütar MARTA LENA

•  Helena Kuikil ja Marko Juhansool 
sündis 30. mail tütar ELISABETH

•  Erle Jaskal ja Raul Rättelil sündis 
30. mail tütar RATI

•  Merle Koop’il ja Veikko 
Puolakainenil sündis 31. mail poeg 
ALEKSANDER

•  Annika Urval ja Andres Ronk’il 
sündis 3. juunil poeg ROMET

•  Vilve Roosioksal ja Urmas 
Kaldmal sündis 4. juunil tütar LII-
SA-LOTTA

•  Evelin ja Ahti Kurisel sündis 5. 
juunil tütar ANNA MALENA

Kõrgema kategooria 
kirurg,

meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA
Kirurgi konsultatsioonid

Kojukutsed

Registreerimine 
tel 56 455 251

Rannakaare tee 12, Pringi

Käina laht on pigem rannikujärv kui ta-
valine merelaht. Lahe põhja- ja keskosas 
on hulgaliselt allikaid, vee soolsus 2-3 
%. Lahe lõunapoolsesse ossa ladestunud 
ravimuda tekkeprotsess algas juba üle 
2000 aasta tagasi. Ravimuda koostiseks 
on pealmine mustjashall ja alumine kol-

lakashall kiht, mida ammutatakse lahest 
eriseadmete abil. 

Raviks kasutatakse mudamähiseid, 
mudaravi avaldab toimet kolmel eri vii-
sil. Aeglane ja ühtlaselt leviv paikne soo-
jus parandab verevarustust ja ainevahe-
tust probleemses liigeses või lihases. Mu-
da sisaldab samuti pea kõiki looduslik-
ke vitamiine, hormoone ja teisi bioloo-
giliselt aktiivseid aineid, mis avaldavad 
organismile põletikku ja valu leevenda-
vat toimet. Mehaaniline toime avaldub 
otseselt nahapinnal. See tuleneb mitme-
suguste muda koostises leiduvate kivi-
mite, liiva ja taimede osistest. 

Loiult kulgevate põletike puhul sti-
muleerib mudaravi loomulikku parane-
mist. Oluline on mudaravi traumade jä-
relravis, kiirendades luumurru järel luu-
koe taastumist. Tänapäeval ravitakse 
mudaga eelkõige liigeste artroosi, kroo-
nilisi liigesepõletikke, selja- ja kaela piir-
konna lihasvalusid ja -pingeid. Mudara-

vi sobib hästi ka eri   närvikahjustuste 
puhul. 

Mudaravi on vastunäidustatud, kui 
esineb või on varem esinenud südame 
isheemiatõbe, südamepuudulikkust, tü-
sistunud kõrgvererõhutõbe, ägedalt kul-
gevaid haigusi ja põletikke või suuri   
veenilaiendeid jalgadel.

Mudaravi  on sobiv kombineerida 
teiste soojusravidega, võttes mudaravi 
protseduure üle päeva.

Kui vähegi võimalik, tuleks suvel su-
pelda soolases merevees ja määrida end 
loodusliku mudaga. Tervisekeskuses val-
minud thalassosaunas (thalassa tähen-
dab kreeka keeles merd) võimaldame li-
saks leili- ja aurusaunamõnudele kasu-
tada looduslikku meresoola ja meremu-
da – seda kõike ikka tervise ja ilu huvi-
des. 

 Kaja Sepp
arendusarst

Muda on terviseks
Eestile kogu maailmas 
kuulsust toonud mudaravi 
kasulikku toimet on tuntud 
üle 180 aasta. Viimsi tervi-
sekeskuses tehakse  muda-
ravi Käina lahe ravimuda-
ga, mis on pandud Hiiu-
maal spetsiaalselt valmista-
tud ümbristesse.

Viimsi keskkool 
otsib koristajat

 
Täpsem info telefonil 

606 6902

Fortum elektri hinda 
ei tõsta
Fortum Elekter AS nõukogu otsustas 
mitte tõsta elektritariife Läänemaal 
ja Viimsis ning jätta jõusse alates 1. 
juulist 2002 kehtestatud hinnad. 

Ettevõte edastas juuni keskel 
energiaturu inspektsioonile avalduse 
veebruaris esitatud hinnataotluse tü-
histamiseks, sõnas Fortum Elekter ju-
hatuse esimees AS Are Veski. «Pea-
põhjus on selles, et elektrienergia sis-
seostuhind kujunes alates 1. märtsist 
soodsamaks kui ettevõte prognoosis,» 
lausus ta. Samuti eeldab ettevõte Ves-
ki sõnul lähiaastail pidevat elektritar-
bimise kasvu, mis vähendab survet 
elektri ülekandehinnale.

Erastamisjärgselt on Fortum in-
vesteerinud üle 140 miljoni krooni ja 
jõudnud uuendada suure osa elektri-
võrkudest. Firmal on Eestis 22 500 
klienti, möödunud aastal edastas ette-
võte tarbijaile 164 miljonit kWh 
elektrit.

Fortumi kontserni elektrivõrkudel 
on Eestis ja Põhjamaades kokku üle 
1,4 miljoni kliendi. Samuti kuulub 
Fortumile üle 30 % Lenenergost, mis 
varustab energiaga Peterburi ja seda 
ümbritsevat piirkonda Loode-Vene-
maal. (VT)

Nüüd ka Viimsi vallas 
oma autokool
Seni tallinlastele 
teeneid pakkunud 
Laplar Autokool 
avab oma kooli 
nüüd ka Viimsis 
Haabneemes. Rand-
vere elaniku, OÜ 
Laplar Autokool te-
gevdirektor Avi Kaplani (pildil) sõnul 
on poolsaar autoõppusteks igati sobiv, 
kuigi siin pole varem autokooli olnud. 
«Algõppe jaoks on siin võimalused vä-
ga head, rahulik piirkond, leidub vaik-
semaid ja väiksemaid teid,»  sõnas ta. 

Esimene kursus alustab Haabnee-
mes 16. juulil. (VT)

Naabrivalve aitab luua 
turvalise elukeskkonna
Viis aastat tegutsenud ja üle 7000 
majapidamise kaasanud mittetulun-
dusühingu Eesti Naabrivalve vastsed 
piirkondlikud projektijuhid aitavad 
kodude turvalisuse tõstmiseks luua 
uusi naabrivalve sektoreid.  

Naabrivalve olemus ei seisne kuri-
tegude takistamises, vaid nende mär-
kamises ja ennetamises, sõnas Harju-
maal naabrivalvet koordineeriv pro-
jektijuht Piia Pedakmäe. Minimaalne 
eramute arv naabrivalvesektori loo-
miseks on kümme maja, suurema kor-
terelamu puhul võiks olla kaasatud 
vähemalt pooled korterid, lisas ta. 

Mitmepoolne leping sõlmitakse 
politsei, kohaliku omavalitsuse, elani-
ke ja MTÜ Eesti naabrivalve esinda-
jate vahel. Uus sektor saab Naabri-
valve sümboolikaga kleebised ning 
plakatid, mis aitab piirkonda selgelt 
eristada.

Viimsi vallas on täna viis naabri-
valve piirkonda – Randvere, Pringi, 
Roosi tee, Hallikivi ja Pärnaõie tee 
sektorid. Abi naabrivalve küsimustes 
saab telefonil 5648 6870 või e-kirja 
teel piia@naabrivalve.ee. Samuti 
ootab külastajaid naabrivalve uuene-
nud koduleht www.naabrivalve.ee.

Hiljuti valis rahvusvahelise krimi-
naalpreventsiooni keskus Eesti Naab-
rivalve projekti 19 maailma parima 
ennetusprojekti hulka. (VT)

UUDISED

Fortumi Haabneeme teenindus-
keskuses jälgitakse enam kui 
200 poolsaare alajaama tööd.

Viimsi tervisekeskuses on nüüd ka mudaravi võimalus.



VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

20. mai 2005 nr 33
Määrus kinnitatakse kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Viimsi valla põhi-
määruse § 33 lg 1 p 3, Viimsi Vallavolikogu 
12.04.2005 määrusega nr 19 kinnitatud Viimsi val-
la ehitusmääruse § 7 lg 3 ja Viimsi Vallavalitsuse 
töökorra p 6.1. alusel.

VIIMSI VALLAVALITSUSE 
ARIHITEKTUURIKOMISJONI 
PÕHIMÄÄRUS

1. Üldsätted
1.1.  Arhitektuurikomisjon (edaspidi «komisjon») 

on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi «vallava-
litsus») tööorgan, mille ülesandeks on Viimsi 
valla (edaspidi «vald») planeeringute ja arhi-
tektuuriga seonduvate küsimuste analüüsimi-
ne ja selles osas ettepanekute tegemine.

1.2.  Oma töös lähtub komisjon rahvusvahelistest 
lepingutest, planeerimisseadusest ja ehitussea-
dusest ning samuti teistest seadustest, valla põ-
himäärusest, valla ehitusmäärusest ja teistest 
seaduse alusel antud õigusaktidest.

1.3.  Komisjonile võivad suunata materjale läbivaa-
tamiseks vallavalitsus ja abivallavanem-pea-
arhitekt. 

2. Komisjoni koosseis
2.1.  Komisjon koosseisu kuuluvad abivallavanem-

peaarhitekt ning abivallavanem-peaarhitekti 
ettepanekul vallavalitsuse poolt nimetatud isi-
kud. 

2.2.  Komisjoni esimees võib kutsuda komisjoni 
koosolekule sõnaõigusega osalema muid isi-
kuid vastavalt vajadusele. 

3. Komisjoni ülesanded
Komisjoni pädevusse kuulub:
3.1.  abivallavanem-peaarhitekti konsulteerimine 

planeerimise ja arhitektuuri küsimustes ning 
seisukoha esitamine vallavalitsusele, vallavo-
likogule või vallavolikogu komisjonidele;

3.2.  üldplaneeringu ning abivallavanem-peaarhi-
tekti ettepanekul üldplaneeringu muutmise et-
tepanekut sisaldava detailplaneeringu ja vaja-
dusel muude planeeringute kohta seisukoha 
esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule või 
vallavolikogu komisjonidele enne nende pla-
neeringute vastuvõtmist;

3.3.  Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku ning 
nende lähiümbruse detailplaneeringute kohta 
seisukoha esitamine vallavalitsusele, vallavo-
likogule või vallavolikogu komisjonidele läh-
teülesande staadiumis ning enne nende pla-
neeringute vastuvõtmist;

3.4.  Haabneeme aleviku ja Viimsi aleviku ning 
nende lähiümbruse arengukontseptsiooni ku-
jundamiseks ettepanekute tegemine koostöös 
abivallavanem-peaarhitektiga.

3.5.  olulise arhitektuurse või ruumilise mõjuga ob-
jektide ehitusprojektide läbivaatamine abival-
lavanem-peaarhitekti ettepanekul ja seisuko-
ha esitamine vallavalitsusele, vallavolikogule 
või vallavolikogu komisjonidele;

4.  Komisjoni töö toimub komisjonisisese töö-
jaotuse ja iga liikme initsiatiivi põhimõttel 
komisjonile esitatud küsimuste piirides.

5. Komisjoni õigused 
Komisjonil on õigus:
5.1.  nõuda vallavalitsuse struktuuriüksustelt ko-

misjoni tööks vajalikku informatsiooni ja do-
kumente;

5.2.  teha koostööd valla teiste komisjonidega prob-
leemi sisust sõltuvalt; 

5.3.  vajadusel kaasata probleemide lahendamisse 
eksperte;

5.4.  esitada arupärimisi valla ametiisikutele;
6. Töö komisjonis
6.1.  Tööd komisjonis organiseerib komisjoni esi-

mees. Komisjoni esimees on abivallavanem-
peaarhitekt. Komisjoni liikmed valivad vaja-
dusel aseesimehe ja protokollija. 

6.2.  Komisjoni esimees koostab komisjoni päeva-
korra, juhib komisjoni tööd, jaotab komisjo-
nide liikmete vahel tööülesandeid, kutsub kok-
ku komisjoni koosoleku, otsustab, keda kut-
suda osalema päevakorra punktide arutelul.

6.3.  Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadu-
sele komisjoni esimehe ettepanekul. 

6.4.  Komisjoni esimees võib kokku kutsuda ko-
misjoni koosoleku teatades selle toimumisest 
koos päevakorraga vähemalt 5 (viis) tööpäev 
ette. 

6.5.  Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjo-
nist võtab osa vähemalt pool komisjoni liik-
metest.

6.6.  Küsimuste arutelu lõpetatakse otsuse vastu-
võtmisega. Komisjon teeb otsustuse, kui sel-

le poolt on üle poole kohalolevatest liikme-
test. Kui hääled jaotuvad pooleks, on otsusta-
vaks komisjoni esimehe hääl. 

6.7.  Komisjoni koosoleku töö protokollitakse ja 
avaldatakse vallavalitsuse sisevõrgus 2 (kahe) 
tööpäeva jooksul arvates komisjoni toimumi-
se päevast.

6.8.  Komisjoni otsused, protokollid ja muud amet-
likud materjalid on hoiul planeerimisametis.

6.9  Komisjoni töö on kinnine. 
7.  Komisjon lõpetab oma tegevuse vallavalitsu-

se otsuse alusel.
8. Rakendussätted
8.1.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval 

pärast avalikustamist Vallavalitsuse kantse-
leis.

8.2.  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes «Viim-
si Teataja».

Enn Sau, vallavanem 
Kristo Kallas, jurist vallasekretäri ülesannetes

27. mai 2005.a. nr 34
Tee nimetuse ja aadresside määramine Muuga 
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ning Viim-
si Vallavalitsuse  04.veebruari 2005.a korralduse 
nr 65 “Detailplaneeringu kehtestamine: Muuga kü-
las, Muuga sadama lääneosa” annab Viimsi Valla-
valitsus alljärgneva määruse:
Määrata Muuga sadamas tekkivatele maaüksuste-
le alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:
1.1. Lasti tee 1 krunt nr 74;
1.2. Lasti tee 3 krunt nr 75;
1.3. Lasti tee 7 krunt nr 80;
1.4. Lasti tee 16 krunt nr 1;
1.5. Lasti tee 16A krunt nr 2;
1.6. Lasti tee 16B  krunt nr 3;
1.7. Lasti tee 20A  krunt nr 7;
1.8. Lasti tee 20B krunt nr 53;
1.9. Lasti tee 20C  krunt nr 13;
1.10. Lasti tee 20E  krunt nr 4;
1.11. Lasti tee 20G  krunt nr 52;
1.12. Lasti tee 20/1  krunt nr 54;
1.13. Veose tn 13A krunt nr 79;
1.14. Õli tn 1  krunt nr 21;
1.15. Õli tn 3  krunt nr 20;
1.16. Õli tn 3A  krunt nr 18;
1.17. Õli tn 3A/1  krunt nr 78;
1.18. Õli tn 5  krunt nr 9;
1.19. Õli tn 6A  krunt nr 51;
1.20. Õli tn 6A/2  krunt nr 50;
1.21. Õli tn 7  krunt nr 10;
1.22. Koorma tn 2A  krunt nr 30;
1.23. Koorma tn 2C krunt nr 71;
1.24. Koorma tn 2D krunt nr 72;
1.25. Koorma tn 13C krunt nr 38;
1.26. Vilja tn 1 krunt nr 23;
1.27. Vilja tn 2A krunt nr 22;
1.28. Vilja tn 3  krunt nr 56;
1.29. Vilja tn 5A  krunt nr 52;
1.30. Vilja tn 7  krunt nr 57;
1.31. Vilja tn 8B krunt nr 27;
1.32. Vilja tn 10  krunt nr 81;
1.33. Vilja tn 12  krunt nr 26;
1.34. Vilja tn 12A krunt nr 25;
1.35. Virna tn 2A  krunt nr 73;
1.36. Virna tn 3  krunt nr 41;
1.37. Virna tn 4  krunt nr 43;
1.38. Virna tn 4A krunt nr 34;
1.39. Virna tn 6  krunt nr 44;
1.40. Virna tn 6B krunt nr 17;
1.41. Virna tn 8A krunt nr 47;
1.  Kommunaalametil tähistada teed vastava tähi-

sega 01.09.2005. aastaks.
2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähi-

sega 01.12.2005.aastaks.
3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem 
Kristo Kallas, jurist vallasekretäri ülesannetes

03. juuni 2005.a. nr 35
Viimsi Vallavalitsuse 15.10.1997.a. määruse nr 
18 «Tee nimetuse ja aadresside määramine 
Viimsi alevikus» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtes-
tatud «Kohanime määramise korra» annab Viim-
si Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1.  Muuta Viimsi Vallavalitsuse 15.10.1997.a. mää-

ruse nr 18 «Tee nimetuse ja aadresside määra-
mine Viimsi alevikus» punkti 1 ja sõnastada see 
uues redaktsioonis alljärgnevalt:

«1. Määrata Viimsi alevikus Pärnamäe II - VI maa-
üksustel elamukruntide aadressid vastavalt kehtes-
tatud detailplaneeringule alljärgnevalt:

Nelgi tee 30 maaüksus Pärnamäe VI
Orhidee tee 1 maaüksus Pärnamäe II
Orhidee tee 3 maaüksus Pärnamäe IV
Meelespea tee 2 maaüksus Pärnamäe III
Meelespea tee 4 maaüksus Pärnamäe V»
2.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem 

Kristo Kallas, jurist vallasekretäri ülesannetes

03. juuni 2005.a. nr 36
Aadresside määramine Püünsi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi 
Vallavalitsuse poolt 08.04.2005.a. korraldusega nr 
208 kehtestatud «Püünsi tee 14 ja 16» detailpla-
neeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva 
määruse:
1.  Määrata Püünsi tee 14 ja 16 maaüksustest tek-

kivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vas-
tavalt juurdelisatud plaanile:

1.1.  Püünsi küla, Pääsukese tee 2 krunt nr 4
1.2. Püünsi küla, Pääsukese tee 4 krunt nr 2
2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähi-

sega 01.01.2006.aastaks.
3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 

Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau, vallavanem 
Kristo Kallas, jurist vallasekretäri ülesannetes

03. juuni 2005.a. nr 37
Aadresside määramine Metsakasti küla
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavo-
likogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud «Kohanime määramise korra» ning vaja-
dusega määrata aadress annab Viimsi Vallavalit-
sus alljärgneva määruse:
1.  Määrata Metsakasti külas asuvale Riiasöödi maa-

üksusel aadressiks RANDVERE TEE 175 vas-
tavalt juurdelisatud plaanile.

2.  Maaomanikel tähistada aadress vastava tähise-
ga 01.12.2005.aastaks.

3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.

Enn Sau, vallavanem 
Kristo Kallas, jurist vallasekretäri ülesannetes

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
14.06.2005 ISTUNGI OTSUSED

nr 39  Isikliku kasutusõiguse seadmine munitsi-
paalomandis olevale kinnistule

nr 40  Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi 
valla üldiste ehitustingimuste määramine. 
Elamuehituse põhimõtted.» vastuvõtmine

nr 41  Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liini-
võrgu käivitamine pilootprojektina

nr 42  Hüvituse maksmine M.Seim’ile tagasisaa-
mata maa eest

14.06.2005  ISTUNGI OTSUSED

14. juuni 2005 nr 40
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehitu-
se põhimõtted.» vastuvõtmine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse § 22 lg 1 p 32, Planeerimisseaduse § 18 lg 1, 
Viimsi Vallavolikogu 12. aprilli määrusega nr. 19 
kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 5 ja 
arvestades, et planeeringule on saavutatud Harju 
Maavalitsuse 16.05.2005.a kirjaga, reg.nr. 2.1-13/
1352, määratud kooskõlastused ning planeeritava 
maa-ala naabrusse jäävate kohalike omavalitsuste 
kooskõlastused, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b: 
1.  Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule 

üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla 
üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehi-
tuse põhimõtted». 

2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-

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

Madis Saretok, volikogu esimees

14. juuni 2005 nr 41
Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõr-
gu käivitamine pilootprojektina
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 
1, Ühistranspordiseaduse § 5 lg 1, § 7 lg 3 ning 
Viimsi valla põhimääruse § 5 lg 1 alusel ning ar-
vestades MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus ju-
hatuse 26. mai 2005 otsust, Viimsi Vallavolikogu 

majanduskomisjoni seisukohta ja Vallavalitsuse et-
tepanekut, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.  Pidada vajalikuks luua Viimsi valla ja Tallinna 

linna ühistranspordi ühtne piletisüsteem ning lii-
nivõrk.

2.  Kiita põhimõtteliselt heaks MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeskus poolt esitatud pilootpro-
jekti käivitamine alates 25. augustist 2005.

3.  Anda ühistranspordiseaduse § 5 lõike 1 punkti-
des 1-3, 5-9, 11 ning 12 nimetatud ülesanded le-
pinguga üle MTÜ-le Harjumaa Ühistranspordi-
keskus.

4.  Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise 
õigusega) nimetatud lepingu sõlmimiseks ja 
muude toimingute teostamiseks, mis on vajali-
kud Viimsi valla ja Tallinna linna ühistranspor-
di ühtse piletisüsteemi ning liinivõrgu käivita-
miseks pilootprojektina alates 25. augustist 
2005.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Val-

lavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-
des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse 
Tallinna Halduskohtule halduskorralduse sea-
dustiku §-des 6-10 sätestatud korras.

Madis Saretok, Volikogu esimees

14.06.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

14. juuni 2005 nr 22
Viimsi valla 2004. aasta majandusaasta aruande 
kinnitamine 
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 1, § 39¹ lg 2, Valla- ja linnaeel-
arve seaduse § 26 ja Viimsi Vallavolikogu 
13.05.2003. a määrusega nr 18 kehtestatud ning 
09.11.2004. a määrusega nr 19 muudetud “Viimsi 
valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmi-
se ja täitmise kord” ning ära kuulanud raamatupi-
damisameti aruande Viimsi valla 2004. majandus-
aasta eelarve täitmise kohta, Viimsi Vallavoliko-
gu
määrab: 
1.  Kinnitada Viimsi valla 2004. aasta 
1.1.  koondbilanss summas 195 811 580.- (ükssa-

da üheksakümmend viis miljonit kaheksasa-
da üksteist tuhat viissada kaheksakümmend 
krooni) (lisa 1);

1.2.  eelarve täitmise aruanne (lisa 2) kogumahu-
ga: 

-  tulud 144 734 381.- (ükssada nelikümmend neli 
miljonit seitsesada kolmkümmend neli tuhat 
kolmsada kaheksakümmend üks krooni), 

-  kulud 116 784 934.- (ükssada kuusteist miljonit 
seitsesada kaheksakümmend neli tuhat üheksa-
sada kolmkümmend neli krooni),

-  finantseeringutehingud 27 949 447.- (kaksküm-
mend seitse miljonit üheksasada nelikümmend 
üheksa tuhat nelisada nelikümmend seitse kroo-
ni);

1.3.  vabade vahendite jääk eelarve aasta lõpuks 
summas 39 560 122.- (kolmkümmend ühek-
sa miljonit viissada kuuskümmend tuhat üks-
sada kakskümmend kaks krooni);

1.4.  reservfond 1 791 800 (üks miljon seitsesada 
üheksakümmend üks tuhat kaheksasada) kroo-
ni ja reservfondi kasutamine 1 757 736.50- 
(üks miljon seitsesada viiskümmend seitse tu-
hat seitsesada kolmkümmend kuus krooni ja 
50 senti) (lisa 3);

1.5.  tegevusaruanne (lisa 4).
2.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja.
3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avali-

kustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok, Volikogu esimees

14. juuni 2005 nr 23
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 3 
«Viimsi valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmi-
ne»,
(08.02.2005 määruse nr 5, 08.03.2005 määruse nr 
14 ja 12.04.2005 määruse nr 18 redaktsioonis) 
muutmine ja 2005. aasta II lisaeelarve kinnitami-
ne
Võttes aluseks Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 22 lg 1 p 1, Valla- ja linnaeelarve seadu-
se § 23 ja § 24 lg 3 ning Viimsi Vallavolikogu 13. 
mai 2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 09. no-
vembri 2004 määrusega nr 19 muudetud Viimsi 
valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmi-
se ja täitmise korra § 7 lg 1 ning arvestades Viim-
si Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavoliko-
gu  m ä ä r a b:
1.  Muuta Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 mää-

rusega nr 3 vastuvõetud Viimsi valla 2005. aas-
ta eelarvet (Viimsi Vallavolikogu 08.02.2005 
määruse nr 5, Viimsi Vallavolikogu 08.03.2005 
määruse nr 14 ja Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 
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määruse nr 18 redaktsioonis) ning võtta vastu 
Viimsi valla 2005. aasta II lisaeelarve vastavalt 
lisale nr. 1.

2.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viim-
si valla elektroonilisel kodulehel.

3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avali-
kustamist Vallavolikogu Kantseleis.

Madis Saretok, Volikogu esimees

L i s a  1
Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määrusele nr 23

VIIMSI VALLA 2005 AASTA  
II LISAEELARVE 

I. Suurendada tulusid 
3000 Tulumaks 3 000 000
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 11 000
3500 00 06  Sihtotstarbeline toetus 

Kultuuriministeerium 23 623
3500 00 09  Sihtotstarbelised toetused 

Rahandusministeerium 1 67 714
3500 00 14  Sihtotstarbeline toetus 

Harju Maavalitsus 14 500 
3500 03  Sihtotstarbeline toetus

Sihtasutustelt 88 231
352 03 Mitte sihtotstarbeline toetus 17 000
3238 Teenustasud 41 400
3528 Toetused muudelt residentidelt 18 000
3880 Trahvid 44 000
3882 Saastetasud 15 190
Kokku suurendatud tulusid 4 840 658

II. Vähendada tulusid
3220 Haridusasutuste omatulu 105 050

III. Suurendada kulusid
01 1121 Vallavalitsus 240 590
03 1002 Valveteenistus 300 000
04 740  Territoriaalne planeerimine 850 000
04 9001 Viimsi Saared 250 000
05 5201 Viimsi Saared - veetransport 1 780 114
05 2001 Kanalisatsiooni trasside ehitus 950 000
06 3001 Veetrasside ehitus 950 000
07 310  Haigla 100 000
08 2011 Valla raamatukogu 50 000
08 300 Viimsi Teataja 100 000
091101 MLA Viimsi Lasteaiad 94 950
09 2201 1 Viimsi Keskkool 80 459 
09 2121 1 Püünsi Põhikool 51 395
09 2122 1  Prangli Põhikool 20 000 
09 1104  OÜ Haabneeme Lasteaed 2 000 000
09 2202 Viimsi uus kool 2 123 600
10 702  Muu sotsiaalsete riskirühmade 

kaitse 14 500  
10 2013 Ühekordsed toetused eakatele 200 000
Kokku suurendatud kulusid 10 155 608

IV Vähendada kulusid
09 22011 Viimsi Keskkool 1 800 000
08 1053 Uus Muusikakool 1 000 000
05 5101  Teede ehitus-rekonstrueerimine- 

ja projekteerimine 2 000 000
06 400 Tänavavalgustus 900 000
08 1081 Huvi Maja 200 000
08 108 Huvikeskus 200 000
10 600  Eluasemetoetused sots. 

riskirühmadele 570 000
Kokku vähendatud kulusid 6 670 000

III. Finantseerimistehingud
Suurendada
1011 1 Aktsiate ja osade ost 1 250 000

14. juuni 2005 nr 24
Alkoholiga kauplemise aja piiramine
Võttes aluseks Alkoholiseaduse § 42 lg 1 p 2, Ko-
haliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 
1 ja Viimsi valla põhimääruse § 5 lg 5 p 1 ning ar-
vestades Vallavolikogu majanduskomisjoni ette-
panekut ning Viimsi Vallavolikogu Ühendfrakt-
siooni, Viimsi Vallavolikogu korrakaitsekomisjo-
ni ja Viimsi Vallavalitsuse seisukohti, Viimsi Val-
lavolikogu määrab: 
1.  Piirata alkohoolse joogiga kauplemise aega ning 

keelata alkoholi jaemüük Viimsi valla territoo-
riumil asuvates kauplustes, kioskites ja ränd-
kauplustes kella 23.00-st kuni 08.00-ni, ajava-
hemikul 20. juuni kuni 01. oktoober 2005.a.

2.  Keelata alkohoolse joogi jaemüük suletuna tar-
bijapakendisse toitlustusettevõttest ja majutus-
ettevõttest väljaviimiseks.

3.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja, Viim-
si valla elektroonilisel koduleheküljel ja Riigi 
Teataja elektroonilises andmekogus.

4.  Määrus jõustub 20. juunil 2005.a.
Madis Saretok, Volikogu esimees

14. juuni 2005 nr 25
Mäealuse maastikukaitseala kaitse alla võtmi-
ne ja kaitse-eeskirja kinnitamine

Tulenevalt looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 
4 lg 1 p 6, § 4 lg 7 ja § 7 on kohalikul omavalitsu-
sel õigus võtta kohaliku looduskaitse alla maastik, 
väärtuslik põllumaa, väärtuslik looduskooslus, 
maastiku üksikelement, park, haljasala või haljas-
tuse üksikelement, mida saab lugeda ohustatuks, 
haruldaseks, tüüpiliseks, teaduslikuks, ajaloolis-
kultuuriliselt või esteetiliselt väärtuslikuks või mil-
le kaitse alla võtmine tuleneb rahvusvahelisest le-
pingust. Kohaliku kaitse alla võtmise algatab   LKS 
§ 9 lg 2 tulenevalt kohalik omavalitsus ja § 10 lg 
7 kohaselt on loodusobjekti võimalik kohaliku kait-
se alla võtta üldplaneeringu või detailplaneeringu 
kehtestamisega või volikogu määrusega. 
LKS viidatud sätetest tuleneva loodusobjektide ko-
haliku kaitse alla võtmise õiguse eesmärgiks on 
LKS §-s 1 sätestatud eesmärgid: looduse kaitsmi-
ne selle mitmekesisuse säilitamise, looduslike elu-
paikade ning loodusliku loomastiku, taimestiku ja 
seenestiku liikide soodsa seisundi tagamisega; kul-
tuurilooliselt ja esteetiliselt väärtusliku looduskesk-
konna või selle elementide säilitamine; loodusva-
rade kasutamise säästlikkusele kaasa aitamine. Loo-
duskaitseseaduse eelnõu seletuskirja kohaselt on 
kohaliku omavalitsuse kaitse korraldamise võima-
luse taastamine vajalik, et anda võimalus omava-
litsustel kaitsta loodusobjekte, mille väärtus on eel-
kõige paikkondlik.
Plaanitava Mäealuse maastikukaitseala loodusob-
jektina kohaliku kaitse alla võtmiseks on olemas 
oluline avalik huvi. Tegemist on Viimsi vallas ai-
nulaadse maastikuga, mille säilimine võib edaspi-
di olla ohustatud. Kavandatava Mäealuse maasti-
kukaitseala kaitse alla võtmise eesmärk on säilita-
da Viimsi poolsaare väärtuslikke maastikuelemen-
te ning kooslusi, mille hulka kuuluvad miljööväär-
tuslik, pikka aega karjamaana ja heinamaana säi-
linud rohumaa, väärtuslikud soo- ja metsakooslu-
sed ning geoloogilised suurvormid.

Loodusobjekti kaitse alla võtmise eelduste selgi-
tamiseks on Viimsi vald vastavalt LKS § 8 lõike-
le 3 tellinud eksperthinnangud Tallinna Pedagoo-
gikaülikooli bioloogia õppetooli assistendilt Tõnu 
Ploompuult. Eksperthinnangus Soosepa raba koh-
ta on ekspert asunud seisukohale, et Soosepa raba 
on oluline roheala komponent ning selle säilitami-
ne on vajalik Viimsi poolsaare bioloogilise mitme-
kesisuse ja väärtuslike maastike säilitamise ees-
märgil. Eksperthinnangus Viimsi paekalda ja põl-
lumaa osas (Mäealuse) on ekspert märkinud, et 
klindimets on elupaigana unikaalne ja toonud väl-
ja selle väärtused; samuti on ekspert märkinud, et 
klindialune põllumaa moodustab klindiga ühtse 
terviku ja miljööväärtusliku maastiku. Lisaks nen-
dele eksperthinnangutele on Viimsi vald tellinud 
eksperthinnangu Mäealuse ja Soosepa kaitsealade 
projektile Piret Kiristajalt. P.Kiristaja eksperthin-
nangus märgitakse, et Mäealuse kaitseala peami-
seks loodusväärtuseks on pangaalused metsakoos-
lused ja pärandkultuurmaastik, Soosepa rabas esi-
nevad väärtuslikud soo- ja metsakooslused, alal on 
ainulaadne maastikuline ja esteetiline väärtus, mis 
tervikuna rikastab elukeskkonda. Kuna eksperthin-
nangud on põhjalikud, ei ole otstarbekas nendes 
esitatut käesoleva määruse motiveerivas osas esi-
tada ning eksperthinnanguid loetakse täies ulatu-
ses osaks määruse motivatsioonist, kuivõrd need 
sisaldavad põhjendusi kaitse alla võetavate alade 
väärtuse kohta.

Avalikku huvi toetab ka Viimsi valla arengukava 
aastani 2020 (Viimsi Vallavolikogu 12.10.2004. a 
määrus nr. 17) (edaspidi arengukava), milles on 
muuhulgas leitud, et oluline on säilitada mere, met-
sade ja mikroreljeefi kombineeritud mõjust tule-
nev bioloogiline mitmekesisus, ökosüsteemi koos-
kõla ja maastike taluvus ning seista vastu lausali-
sele inimkoormusele (lk 17). Arengukava üheks 
põhieesmärgiks on kvaliteetse elukeskkonna ja val-
laelanike kõrge keskkonnateadlikkuse saavutami-
ne, kusjuures on pandud paika, et  jõupingutused 
peavad olema suunatud looduse ja tehiskeskkon-
na tasakaalustamisele; valla looduskaitsealade, 
väärtuslike maastike, loodus- ja vaatamisväärsus-
te ning arhitektuuriobjektide kaitse on tagatud ja 
jätkub nende väärtustamine; eristatakse miljöö-
väärtuslikud piirkonnad, kus tagatakse iseloomu-
like pinnavormide säilimine, hoonete maastikku 
arvestav arhitektuurilahendus ja kõrghaljastus 
(arengukava lk 29). Arengukava lk 35 on paika 
pandud plaanitava tegevusena võtta arvele valla 
loodusväärtused ja laiendada looduskaitsealade süs-
teemi. Arengukava elluviimise tegevuskavas 2005-
2007 (Viimsi Vallavolikogu 12.10.2004. a määru-
se nr. 17 Lisa) on ühe tegevusena kavandatud ko-
haliku tasandi looduskaitseobjektide kaardistami-
ne ja kaitse alla võtmine. Olulise ohuna just plaa-
nitava kaitsealaga kaitstavatele väärtustele võib kä-
sitleda arengukavas välja toodud valglinnastumise 

ohtu, mis lähtub elamute, tootmise ja transpordi-
voogudega kaasnevast inimtegevuse koormuse kii-
rest kasvust, mille tulemusena hakkab vallas do-
mineerima tehiskeskkond (arengukava lk 42).
Avalikku huvi kõnealuse loodusobjekti kohaliku 
kaitse alla võtmiseks toetab ka asjaolu, et Harju 
maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja maaka-
sutust suunavad keskkonnatingimused“ on klindi-
alune ala määratud rohealade võrgustikku. Looda-
va kaitseala osa, millel on kasvav mets, on Viimsi 
valla üldplaneeringus määratud kaitsemetsaks 
(Viimsi Vallavolikogu 11.01.2000. a otsus nr. 1).
Viimsi Vallavolikogu on otsuse tegemisel põhjali-
kult kaalunud ka teisi asjassepuutuvaid huve. Puu-
dutatud isikute õiguste riivega seondub kavanda-
tava kaitseala kaitse alla võtmisel eelkõige oman-
diõiguse kitsendamise küsimus. Selgitamaks as-
jassepuutuvate kinnistuomanike huve ning võima-
likke vastuväiteid, on Viimsi vald vastavalt LKS 
§ 9 nõuetele korraldanud plaanitava kaitseala kait-
se-eeskirja eelnõu avaliku väljapaneku, teatades 
sellest ning kaitse-eeskirja eelnõule ettepanekute 
ja vastuväidete esitamise võimalustest nii Viimsi 
Teatajas (2004.a. juunikuu ja augustikuu numbri-
tes) kui ka kaitseala alale jääva 58 kinnistu oma-
nikele tähtkirjadega, millele vastas 16 maaomanik-
ku. 20. aprillil 2005. a toimus asja arutamise ava-
lik arutelu, millel osales 41 inimest. Vastuväidete 
põhisisu oli järgmine: viitamine kaitseala loomi-
sega tekkivatele omandiõiguse kitsendustele, ette-
panek maaüksuste väljaarvamiseks kavandatava 
maastikukaitseala piiridest. Ekspert Piret Kirista-
ja poolt on tehtud ettepanek piiride korrigeerimi-
se osas 28.04.2005. a, millest on Viimsi Vallava-
litsus oma Mäealuse maastikukaitseala piiriettepa-
neku tegemisel lähtunud.
Seega on Viimsi vald andnud huvitatud isikutele 
võimaluse oma huve kaitsta ning on piisava hool-
susega kogunud infot asjas esinevate põhjendatud 
huvide ja oluliste asjaolude kohta.
Seonduvalt kinnistuomanike õiguste võimaliku kit-
sendamisega peab Viimsi Vallavolikogu oluliseks, 
et kinnistutealuse maa looduskaitse alla võtmise-
ga ei toimu omandiõiguse niivõrd ulatuslikku kit-
sendamist, mis kaaluks üles avaliku huvi Mäealu-
se kaitseala loomiseks. Kaitsealale jäävate maaük-
suste sihtotstarbeks on enamalt jaolt maatulundus-
maa, elamumaa sihtotstarbega maaüksused hõlma-
vad vaid vanu talusüdameid, millel asuvad juba 
olemasolevad elamud. Praegustel maatulundus-
maa sihtotstarbega maaüksuste omanikel on vas-
tavalt maa sihtotstarbele võimalik kasutada oma 
maad põllumajandusmaana või metsamaana. See-
ga puudub praegustel kinnistuomanikel õiguspä-
rane ootus selles osas, et nad saaksid kinnistule ra-
jada uusi elamuid või kasutada oma kinnistuid töös-
tuslikuks tootmiseks. Samuti tuleb kinnistuomani-
ke õiguspärase ootuse mahtu hinnates arvestada 
sellega, et kohaliku väärtusega loodusobjektide 
kaitse alla võtmise võimaluse on andnud vastav 
muudatus seadusandluses (looduskaitseseaduse 
kehtestamine), mistõttu tuleb järeldada, et seadus-
andja on lugenud seadusemuudatuse nii oluliseks, 
et on kehtestanud selle hoolimata seadusemuuda-
tuse läbi tekkinud õiguskindluse ja õiguspärase 
ootuse printsiibi riivest.
Oluline on ka see, et kaitse-eeskirjas on enamik 
piiranguid sõltuvad kaitseala valitseja nõusolekust, 
mistõttu need ei ole absoluutsed (sh rohkem kui 
50 osalejaga rahvaürituste korraldamise keeld, toot-
misotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal paik-
neva kinnistu tarbeks, olemasolevate ehitiste hool-
dustööd, puu- ja põõsarinde harvendamine jne). 
Absoluutne keeld on seatud üksikute tegevuste 
jaoks ning sellise keelu vajaduse põhjenduste osas 
tugineb Vallavolikogu P.Kiristaja eksperthinnan-
gule, milles selgitatakse, et pärandkultuurmaasti-
ku kaitseks ja säilitamiseks peaks olema piisav pii-
ranguvööndi kui kõige leebema kaitsekorraga 
re˛iim, kuid et ala väärtuste hoidmiseks on siiski 
vajalik maaparanduse, maavarade ja maa-ainese 
kaevandamise, metsaraiete ja ehitiste rajamise re-
guleerimine. 
Maaomanike õiguste kitsendamise leevendami-
seks peab määruse jõustumisele järgnema kaitse-
ala piiresse jäävate maaüksuste maaomanikele loo-
dushoiutoetuse maksmise kord.
Viimsi Vallavolikogu leiab, et plaanitava Mäealu-
se maastikukaitseala kaitse alla võtmine on koha-
ne, vajalik ja proportsionaalne meede, saavutamaks 
taotletavat eesmärki – Viimsi vallas ainulaadse ja 
miljööväärtusliku maastiku kaitsmist 
valglinnastumise ja tehiskeskkonna domineerimi-
se eest. Ehkki ehituspiiranguid on vallal võimalik 
seada ka ehituslubade väljaandmise reguleerimi-
sel, tooks ala kaitse lahendamine iga üksiku kin-
nistu kaupa Viimsi vallale kaasa ebamõistliku hal-

duskoormuse, samuti ei ole ilma ala kaitse alla võt-
miseta piisavaid aluseid ehituslubade mitteandmi-
seks. Maastikukaitseala kaitse alla võtmine või-
maldab reguleerida korraga kogu kaitset vajava 
maa-ala kasutust ning on aluseks edasiste ehitus-
lubade väljaandmise korraldamisel.
Kavandatava kaitseala kaitse alla võtmisel on Viim-
si vald järginud vastavaid menetlusnõudeid. Loo-
dusobjekti kohaliku kaitse alla võtmine on algata-
tud Viimsi Vallavolikogu 08. juuni 2004. a otsuse-
ga nr 61 ja 17. augusti 2004. a otsusega nr 74. Ot-
sustest teavitati avalikkust Viimsi Teatajas (2004.
a. juuni ja augusti numbris). Vastavalt LKS § 8 lõi-
kele 3 telliti vastavatelt ekspertidelt (T.Ploompuu 
ja P.Kiristaja) eksperthinnangud loodusobjekti kait-
se alla võtmise põhjendatuse kohta. Kaitse-eeskir-
ja eelnõu tutvustamiseks korraldati avalik väljapa-
nek Viimsi Vallavalitsuses, mis kestis 21.03 - 
15.04.2004; avaliku väljapaneku kohta avaldati 
teade 24.03.2005. a Viimsi Teatajas ning selle koh-
ta saadeti tähitud kirjad 58 kinnistu omanikele. Et-
tepanekuid ja vastuväiteid esitanud 16 kinnistu-
omanikele saadeti tähitud kirjadega vastused. 20. 
aprillil 2004. a toimus kaitse-eeskirja eelnõu ava-
lik arutelu, mis on protokollitud ning Viimsi Val-
lavolikogu Keskkonnakomisjoni (04.05.2005) poolt 
kinnitatud. Protokoll on digitaalselt ja paberkand-
jal arhiveeritud. Protsessi kestel on kõigil asjast 
huvitatud isikutel olnud võimalus oma seisukohti 
esitada ning neile vastuseid saada.
Mäealuse maastikukaitseala kaitse-eeskirja eelnõu 
on kooskõlastanud ja heaks kiitnud Harjumaa Kesk-
konnateenistus.
Eeltoodud kaalutluste alusel on Viimsi Vallavoli-
kogu jõudnud seisukohale, et Mäealuse maastiku-
kaitseala kaitse alla võtmine on vajalik ja õigusta-
tud. 

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes LKS § 
10 lg 7 ja § 11, Kohaliku omavalitsuse korral-
duse seaduse § 6 lg 3 p 1, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1.  Võtta kaitse alla Mäealuse maastikukaitseala 

vastavalt lisatud piirikirjeldusele ning kaardile 
(määruse Lisa 1).

2.  Määrata Mäealuse maastikukaitseala kaitse-ees-
märgiks Viimsi vallas asuva Põhja-Eesti klindi, 
väärtuslike metsa- ja sookoosluste ning pärand-
kultuurmaastiku kaitse.

3.  Kinnitada ala piir (määruse Lisa 1).
4.  Kinnitada Mäealuse maastikukaitseala kaitse-

eeskiri (määruse Lisa 2).
5.  Mäealuse maastikukaitseala valitseja on Viimsi 

Vallavalitsus.
6.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, 

Viimsi valla elektroonilisel kodulehel ja Riigi 
Teataja elektroonilises andmekogus.

7.  Määrus jõustub 01. augustil 2005.a.
Madis Saretok, Volikogu esimees

L i s a  2

KINNITATUD
Viimsi Vallavolikogu 14. juuni 2005 määrusega 
nr 25

MÄEALUSE MAASTIKUKAITSEALA 
KAITSE-EESKIRI

1. PEATÜKK

ÜLDSÄTTED 
§ 1. Reguleerimisala 
(1)  Mäealuse maastikukaitseala (edaspidi kaitse-

ala) moodustatakse Viimsi vallas asuva Põhja-
Eesti klindi, väärtuslike metsa- ja sookooslus-
te, ning pärandkultuurmaastiku kaitseks. 

(2)  Kaitseala maa-ala jaguneb vastavalt kaitsekor-
ra eripärale ja majandustegevuse piiramise ast-
mele kaheks piiranguvööndiks. 

(3)  Kaitseala ja selle vööndite piirid kantakse Viim-
si valla üldplaneeringusse ja keskkonnaregist-
risse. 

§ 2. Kaitseala piir
Kaitseala välispiir (edaspidi piir) kulgeb Viimsi 
vallas Lubja külas Pärtle I (89001:010:0473) maa-
üksuse edelapiiri ja elektriliini lõikumiskohast möö-
da elektriliini trassi kagupiiri kuni Viimsi metskon-
na maatüki nr 83 (89001:003:0295) läänepiirini, 
edasi järgib piir Viimsi metskonna maatüki nr 83 
piire algul põhja, siis lääne suunas kuni Viimsi-
Randvere teeni ning seejärel järgib piir Viimsi mets-
konna maatüki nr 83 loode-, põhja-, kirde- ja ida-
piiri kuni Linnaku V maaüksuse (89001:003:0929) 
loodenurgani, sealt edasi mööda Linnaku V põh-
ja- ja kirdepiiri, mööda Viimsi metskonna maatü-
ki nr 83 ida- ja kagupiiri kuni kvartalit 64 läbiva 
ojani ja mööda seda kuni Männiku IV maaüksuse 
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(89001:010:0988) kagunurgani, edasi mööda Viim-
si metskonna maatüki nr 83 läänepiiri kuni Saha-
soo maaüksuse (89001:010:5180) kagunurgani, 
seejärel mööda Sahasoo maaüksuse lõunapiiri ku-
ni Männiku III (89001:010:0526) kirdenurgani ning 
mööda nimetatud maaüksuse idapiiri kuni selle ka-
gunurgani, piir jätkub mõttelise sirgena läbi Kün-
ka III maaüksuse (89001:010:0800) kuni selle maa-
üksuse edelanurgani, seejärel kulgeb piir lääne suu-
nas kuni klindiastangu servani, seejärel kulgeb piir 
mööda klindiastangut loode suunas läbi katastri-
üksuste Niine (89001:010:2221), Soasepa tee 59 
(89001:010:1723), Soasepa tee 57 
(89001:010:1722), Soasepa tee 55 (89001:010:1191), 
Soasepa II (89001:010:1336), Mäe 
(89001:010:0686), läbi kinnistamata maa, Pärna-
mäe tee 190 (89001:010:1445), Pärnamäe tee 192 
(89001:010:1446), Veere VIII (89001:010:7512) 
kuni Õilme-II (89001:010:5150) maaüksuse ida-
nurgani, edasi mööda maaüksuste Õilme-II, Õil-
me-I (89001:010:4950) ja Viievelle 
(89001:010:0599) kirdepiiri kuni Paju 
(89001:010:9530) maaüksuse kagupiirini ning 
mööda seda kirde suunas kuni klindiastangu ser-
vani, edasi kulgeb piir loode suunas mööda klin-
diastangu serva läbi maaüksuste Paju,  Vanatoa-III 
(89001:010:0004) kuni viimase läänepiirini, eda-
si kulgeb piir põhja suunas mööda Vanatoa-III maa-
üksuse läänepiiri, Vanatoa-IV (89001:010:0006) 
maaüksuse edelapiiri ja Pärtle I (89001:010:0473) 
maaüksuse edelapiiri kuni lõikumiseni elektriliini 
trassiga. 
Lahustükina kuulub kaitseala koosseisu Soosepa 
raba, mille piir kulgeb Pärnamäe külas Soosepa V 
maaüksuse (89001:010:0911) idanurgast mööda 
Soosepa raba piirdekraavi loode suunas läbi maa-
üksuste Soosepa (89001:010:1194), Soosepa II 
(89001:010:1338), Männiku II (89001:010:2329), 
Männiku I (89001:010:0634), Künka I 
(89001:010:0406), Heldri I (89001:010:2365), Uus-
Heldri (89001:010:2366), kinnistamata maa kuni  
Nelgi tee 29 (89001:010:1479)  põhjapiirini, eda-
si mööda piirdekraavi, mis on ühtlasi maaüksuste 
Nelgi tee 29, Nelgi tee 31 (89001:010:1481), Tuu-
lekivi V (89001:010:0822), Kasti-I 
(89001:010:9950), Uustalu III (89001:010:0547), 
Lepiku I (89001:010:2239), Madise 
(89001:010:0350), Andrese III (89001:010:1755), 
Kristjani-I (89001:010:9990) ja Praaga II 
(89001:010:9930)   kirdepiiriks, edasi kulgeb piir 
mööda raba piirdekraavi läbi kinnistamata maa ku-
ni Pärnamäe VIII maaüksuse (89001:010:1960) 
põhjapiirini, seejärel kulgeb piir mööda Pärnamäe 
VIII maaüksuse põhjapiiri kuni elektriliini trassi-
ni ja mööda selle loode- ja põhjapiiri läbi Pärna-
mäe VI maaüksuse (89001:010:0760) ja läbi kin-
nistamata maa kuni Soosepa raba piirdekraavini 
ning mööda seda loode suunas, maaüksuste Tam-
me I (89001:010:0505) ja Niine (89001:010:2222) 
kuni Soosepa V maaüksuse idanurgani.

§ 3. Kaitseala valitseja 
Mäealuse maastikukaitseala valitseja on Viimsi Val-
lavalitsus. 

2. PEATÜKK

KAITSEALA KAITSEKORD 

§ 4. Piiranguvööndi kirjeldus
(1)  Kaitsealal on kaks piiranguvööndit:
1)  Mäealuse piiranguvöönd;
2)  Soosepa piiranguvöönd.

§ 5. Piiranguvööndi kaitse-eesmärk
Mäealuse piiranguvööndi kaitse-eesmärk on pan-
ga all asuvate rusukallete koosluste, väärtuslike 
metsakoosluste ja maa kasutamisel väljakujune-
nud traditsioonilise pärandkultuuurmaastiku ilme 
säilitamine.
Soosepa piiranguvööndi kaitse-eesmärk on soo- ja 
metsakoosluste säilitamine.

§ 6. Lubatud tegevus
(1)  Inimestel on lubatud viibida, korjata marju, see-

ni ja muid metsa kõrvalsaadusi ning pidada jah-
ti kogu kaitsealal. Liikumine eramaal toimub 
vastavalt Asjaõigusseadusele ja Looduskaitse-
seadusele.

(2)  Telkimine ja lõkke tegemine riigimaal on lu-
batud ainult kaitseala valitseja nõusolekul sel-
leks ettevalmistatud ja tähistatud paikades. Tel-
kimine ja lõkke tegemine eramaal on lubatud 
omaniku loal.

(3)  Kaitsealal on lubatud kuni 50 osalejaga rahva-
ürituste korraldamine selleks ettevalmistama-
ta kohtades. Rohkem kui 50 osalejaga rahva-
ürituste korraldamine selleks ettevalmistama-
ta kohtades on lubatud üksnes kaitseala valit-
seja nõusolekul.

(4)  Kaitsealal on lubatud sõidukiga sõitmine tee-
del. Maastikusõidukiga sõitmine kaitsealal va-
litseja nõusolekul. Sõidukiga sõitmine väljas-
pool teid ja maastikusõidukiga sõitmine valit-
seja nõusolekuta on lubatud järelevalve- ja 
päästetöödel, selle kaitse-eeskirjaga lubatud 
töödel ning valitsemisega seotud töödel.

(5)  Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud:
1)  puu- ja põõsarinde harvendamine koosluste lii-

gilise ja vanuselise mitmekesisuse taastamise ja 
säilitamise ning vaadete avamise eesmärgil;

2)  veekogude veetaseme muutmine;
3)  tootmisotstarbeta ehitise püstitamine kaitsealal 

paikneva kinnistu või kaitseala tarbeks ja ole-
masolevate ehitiste hooldustööd;

4)  turberaie, kusjuures tuleb säilitada koosluse lii-
gilist ja vanuselist mitmekesisust; lisaks vahel-
duvate kooslustena arenevates (laane- ja sürja-
) metsades lageraie kitsa langina. 

§ 7. Keelatud tegevus
(1)  Kaitseala valitseja nõusolekuta on kaitsealal 

keelatud:
1)  muuta katastriüksuse kõlvikute piire ja kõlviku-

te sihtotstarvet;
2)  koostada maakorralduskava ja teha maakorral-

dustoiminguid;
3)  väljastada metsamajandamiskava;
4)  kinnitada metsateatist;
5)  kehtestada detailplaneeringut ja üldplaneerin-

gut;
6)  anda nõusolekut väikeehitise ehitamiseks;
7)  anda projekteerimistingimusi;
8)  anda ehitusluba.
(2) Kaitsealal on keelatud:
1)  puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinna-

sel;
2)  puhtpuistute kujundamine ja energiapuistute ra-

jamine;
3)  maavara ja maa-ainese kaevandamine, välja ar-

vatud Maapõueseaduse §-des 26 ja 62 sätesta-
tud juhtudel valitsejaga kooskõlastatud kohta-
des;

4)  biotsiidi ja taimekaitsevahendi kasutamine loo-
duslikul rohumaal ja metsamaal;

5)  uue maaparandussüsteemi rajamine. 

§ 8. Vajalik tegevus
(1)  Mäealuse piiranguvööndis on poollooduslike 

koosluste esinemisaladel nende ilme ja liigi-
koosseisu tagamiseks vajalik niitmine, karjata-
mine ning puu- ja põõsarinde kujundamine.

(2)  Soosepa piiranguvööndis on soo- ja metsakoos-
luste säilitamiseks ja taastamiseks vajalik puu- 
ja põõsarinde kujundamine. 

§ 9. Tegevuse kooskõlastamine
(1)  Kaitseala valitseja vaatab talle kooskõlastami-

seks esitatud metsateatise läbi ja annab kümne 
tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist met-
sakoosluse liikide ning vanuse mitmekesisuse 
säilitamise eesmärgist tulenevalt oma kirjaliku 
nõusoleku või seab vajaduse korral omapool-
seid tingimusi.

(2)  Kaitstava loodusobjekti valitseja ei kooskõlas-
ta tegevust, mis vajab kaitse-eeskirja kohaselt 
kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekut, 
kui see võib kahjustada kaitstava loodusobjek-
ti kaitse eesmärgi saavutamist või kaitstava loo-
dusobjekti seisundit. 

(3)  Kui tegevusi ei esitatud kaitstava loodusobjek-
ti valitsejale kooskõlastamiseks või tegevustes 
ei arvestatud kirjalikult seatud tingimusi, mil-
le täitmisel tegevus ei kahjusta kaitstava loo-
dusobjekti kaitse eesmärgi saavutamist või 
kaitstava loodusobjekti seisundit, ei teki isikul, 
kelle huvides nimetatud tegevus on, vastavalt 
haldusmenetluse seadusele õiguspärast ootust 
sellise tegevuse õiguspärasuse osas. 

Madis Saretok, Volikogu esimees

14. juuni 2005 nr 26
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse kor-
ralduse seaduse § 6 lg 1, § 8 p 2 ja § 22 lg 1 p 5 
ning Sotsiaalhoolekande seaduse § 9 lg 1 ja § 23 
lg 2 alusel.

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise 
kord

§ 1. Reguleerimisala
Määrus reguleerib Viimsi valla eelarvest 18-aasta-
se ja vanema raske või sügava puudega inimese 
hooldajale või eestkostjale hooldajatoetuse mää-
ramist ja maksmist.
§ 2. Põhimõisted
(1)  Hooldajatoetuse määramisel ja maksmisel ko-

haldatakse kohaliku omavalitsuse korralduse 
seadust, perekonnaseadust, puuetega inimeste 

sotsiaaltoetuste seadust ning hooldajatoetuse 
määramist ja maksmist käsitlevaid teisi Vaba-
riigi Valitsuse õigusakte.

(2)  Käesolevas korras kasutatakse mõisteid alljärg-
nevalt:

1)  raske puue on inimese anatoomilise, füüsilise 
või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus 
või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik kõr-
valabi, juhendamist või järelvalvet igal ööpäe-
val;

2)  sügav puue on inimese anatoomilise, füüsilise 
või psüühilise struktuuri või funktsiooni kaotus 
või kõrvalekalle, millest tingituna vajab isik pi-
devat kõrvalabi, juhendamist või järelvalvet öö-
päevaringselt;

3)  hooldaja on isik, kes vabatahtlikkuse ja vastas-
tikuse kokkuleppe alusel hooldab ja abistab sü-
gava või raske puudega isikut;

4)  hooldusvajaduse hindamine on raske või süga-
va puudega isiku funktsionaalse võimekuse hin-
damine temale kõrvalabi võimaldamiseks ja/või 
hooldusteenuste osutamiseks;

5)  hooldusteenus on isiku hooldusvajadusest sõl-
tuvalt tema isiklik pikaajaline abistamine mit-
temeditsiiniliste tegevuste ja protseduuride soo-
ritamisel (nt riietamine, ihu pesemine, toitmine, 
abistamine liikumisel jms);

6)  avahooldusteenus on oma loomulikus keskkon-
nas iseseisvalt või pere toetusel elava isiku kva-
lifitseeritud toetamine või abistamine;

7)  hooldamine hoolekandeasutuses on hooldustee-
nuse osutamine isikule, kes oma hooldusvaja-
duse tõttu ei ole suuteline iseseisvalt elama, sest 
vajab hooldamist ja abistamist ööpäevaring-
selt.

(3)  Hooldajatoetuse maksmise võib hooldusvaja-
duse hindamistulemustest lähtuvalt asendada 
sobiva avahoolduse või hoolekandeasutuses 
hooldamise korras. 

§ 3. Hooldajatoetuse taotlemine
(1)  Hooldajatoetust saab taotleda teovõimeline täis-

kasvanud isik, kes on perekonnaseaduse alusel 
määratud Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi val-
lavalitsus) korraldusega või kohtu poolt raske 
või sügava puudega, rahvastikutregistri and-
metel Viimsi vallas elava isiku eestkostjaks või 
hooldajaks ja kes tagab: 

1)  18-aastasele ja vanemale raske puudega inime-
sele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve igal 
ööpäeval. 

2)  18-aastasele ja vanemale sügava puudega ini-
mesele kõrvalabi, juhendamise või järelevalve 
ööpäevaringselt;

(2)  Hooldaja või eestkostja saab olla korraga kuni 
kahe raske või sügava puudega isiku hoolda-
jaks.

(3)  Hooldajatoetuse taotlemiseks esitab taotleja 
vallavalitsusele:

1)  vormikohase taotluse (Lisa 1);
2)  taotleja isikut tõendava dokumendi;
3)  kohaliku omavalitsuse korralduse hooldajaks 

määramise kohta või kohtuotsuse eestkoste sead-
mise kohta;

4)  arstliku ekspertiisi komisjoni või ekspertarsti ot-
suse hooldatava isiku puude raskusastme koh-
ta.

(4)  Hooldajatoetuse taotlemise päevaks loetakse 
taotluse ja sellele lisatud dokumentide vastu-
võtmise päev. Kui taotlus on saadetud posti teel, 
loetakse hooldajatoetuse taotlemise päevaks 
taotluse lähtekoha postitempli kuupäev.

(5)  Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke do-
kumente, teatab sotsiaalamet taotlejale kirjali-
kult esimesel võimalusel, millised dokumen-
did tuleb taotlejal hiljemalt ühe kuu jooksul 
täiendavalt esitada.

§ 4. Hooldajatoetuse määramine
(1)  Peale hooldajatoetuse taotluse ja kõigi vajali-

ke dokumentide vastuvõtmist hindab sotsiaal-
ameti töötaja 18-aastase ja vanema raske või 
sügava puudega inimese tegelikku hooldus- ja 
sotsiaalteenuste vajadust. Hindamine toimub 
Eesti gerontoloogia ja geriaatria assotsatsiooni 
(EGGA) poolt välja töötatud hindamisinstru-
mendi alusel.

(2)  Hooldajatoetuse määrab ja selle suuruse otsus-
tab vallavalitsus sotsiaalameti juhataja või te-
da asendava isiku ettepaneku alusel.

(3)  Hooldajatoetust hakatakse maksma vallavalit-
suse poolt hooldajatoetuse määramise otsuse 
tegemise kuust järgneva kuu 1. kuupäevast.

(4)  Hooldajatoetus määratakse arstliku ekspertiisi 
komisjoni või ekspertarsti otsuses märgitud 
puude raskusastme kehtivuse lõppemiseni.

(5)  Vallavalitsus teeb otsuse hooldajatoetuse mää-
ramise või määramata jätmise kohta hiljemalt 
14 päeva jooksul arvates taotluse ja täiendava-
te dokumentide, sh raske või sügava puudega 
isiku hooldusvajaduse hinnangu saamise päe-
vast. 

(6)  Hooldajatoetuse määramisest võib keelduda, 
kui:

1)  hooldajatoetuse taotleja on teadlikult esitanud 
valeandmeid;

2)  taotleja pole täitnud oma hooldajakohustusi; 
3)  raske või sügava puudega isiku hooldusvajadu-

se hinnangust ei tulene vajadus hooldaja mää-
ramiseks ega hooldajatoetuse maksmiseks hool-
dajale;

4)  puudega isikule sobivamaks hooldamise viisiks 
osutub hooldus- või avahooldusteenuse osuta-
mine.

5)  hooldajatoetuse taotlejale on määratud raske või 
sügav puue.

6)  hooldatava varaline seis võimaldab endale hool-
duse tagada.

(7)  Vallavalitsuse otsusega mittenõustumisel on 
taotlejal õigus esitada vaie Harju maavanema-
le või pöörduda halduskohtusse halduskohtu-
menetluse seaduses sätestatud korras.

§ 5. Hooldajatoetuse maksmine
(1)  Hooldajatoetust makstakse:
1)  ühele hooldajale või eestkostjale samaaegselt 

kuni kahe hooldatava hooldamise eest;
2)  raske või sügava puudega isiku mittetöötavale 

hooldajale;
3)  raske või sügava puudega isiku tööl käivale hool-

dajale, kui puudega isiku hooldusvajadus on osu-
tatud hoolduse näol täielikult kaetud.

(2)  Hooldajatoetust makstakse igakuiselt jooksva 
kuu eest.

(3)  Hooldajatoetus kantakse üle vastavalt isiku soo-
vile tema pangakontole või makstakse välja 
vallavalitsuse kassast hiljemalt jooksva kuu 25. 
kuupäevaks.

(4)  Vallavalitsus maksab sotsiaalhoolekande sea-
duse alusel hooldajatoetust saava isiku eest sot-
siaalmaksu kuni tema jõudmisena vanaduspen-
sioniikka.

§ 6. Hooldajatoetuse maksmise peatamine
(1)  Hooldajatoetuse maksmine peatatakse:
1)  toetuse saaja või hooldatava isiku teatise põh-

jal;
2)  kui hooldajatoetus on vallavalitsuse kassast väl-

ja võtmata vähemalt kaks kuud;
3)  kui toetuse saaja või hooldatav viibib järjest üle 

kahe kuu haiglaravil;
4)  kui hooldatav paigutatakse hoolekandeasutus-

se. 
§ 7. Hooldajatoetuse maksmise jätkamine
(1)  Hooldajatoetuse maksmise peatamise asjaolu-

de äralangemisel jätkatakse toetuse maksmist 
järgmise kuu 1. kuupäevast.

(2)  Vallavalitsuse kassast välja võtmata hooldaja-
toetus makstakse välja pärast vastava avaldu-
se esitamist, alates järgmise kuu 1. kuupäe-
vast.

§ 8. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine
(1)  Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse valla-

valitsuse korraldusega:
1)  seoses hooldatava või hooldaja surmaga;
2)  hooldusvajaduse lõppemisega;
3)  hooldajakohustuste mittetäitmise tõttu;
4)  hoolduse lõppemisega;
5)  hooldatava puudeastme muutumisega keskmi-

seks puudeks või puuudeastme mittemäärami-
sega arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse alu-
sel;

6)  muudel asjaoludel.
(2)  Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse hool-

dajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate as-
jaolude tekkimise kuule järgnevast kuust. 

§ 9. Teatamise kohustus
(1)  Hooldajatoetuse saaja on kohustatud teatama 

kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa toetu-
se maksmise peatamise või lõpetamise, küm-
ne päeva jooksul nende asjaolude tekkimise 
päevast.

(2)  Vallavalitsusel on õigus nõuda enammakstud 
toetuse summad tagasi toetuse saajalt, kui hool-
dajatoetuse saaja ei ole kirjalikult teatanud toe-
tuse maksmist takistavatest asjaoludest 10 päe-
va jooksul.

§ 10. Finantseerimine
(1)  Hooldajatoetuse maksmine raske või sügava 

puudega isikute hooldajatele finantseeritakse 
riigieelarvest kohaliku omavalitsuse eelarves-
se eraldatud vahenditest.

(2)  Hooldajatoetuse suuruse eelarve aastaks keh-
testab vallavalitsus korraldusega.

§ 11. Maksude tasumine
Hooldajatoetusega kaasnevad maksud tasub Val-
lavalitsus.
§ 12. Rakendussätted
(1)  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja 

Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
(2)  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast ava-

likustamist Viimsi Vallavolikogu Kantse-
leis.

Madis Saretok, Volikogu esimees
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PAULINE  BOBKOVA 15.07 90
LINDA  REISALU 18.07 90
VIKTOR  SEINAS 19.07 89
JOHANNES  LIIVALEHT 30.07 89
HELLE  HAMMER 01.07 85
HELENE  ARUNURM 17.07 85
SALME-ELISABETH  
IDAVAIN 24.07 84
ELLEN  MÄNDOJA 26.07 84
HJALMAR  KARIS 13.07 83
ANNA  MILVEK 15.07 83
ROSINE  LINHOLM 19.07 83
SILVIA  KAMM 27.07 83
AINO  KASEMETS 15.07 82
ASTRID  ETTI 18.07 82
OLGA  LOBZANOVA 27.07 82
MAIMU  LUIGE 12.07 81
SALME  MÄGI 15.07 81
HUGO  KARJAHERM 26.07 81
ERLI  KOTKAS 30.07 81
AINO  RAID 31.07 81
SILVIA  ROOSVE 05.07 75
VAIKE  LAUGMAA 06.07 75
ASTA  MILDER 12.07 75
TIIU  REINOJA 27.07 75
SAIMA  MÄRKS 28.07 75

LINDA  ZAIKINA 05.07 70
AHTO  TÕEMETS 06.07 70
ELVI  KRIVAN 15.07 70
TOIVO  MARK 19.07 70
LAINE  KLEESMENT 23.07 70
MANIVALD  VAIN 23.07 70
AINO  GROšEVA 25.07 70
GLAFIIRA  VILJASOO 29.07 70
LEIDA  MALMSTRÖM 04.07 65
MAILE  ILLAK 06.07 65
ENNO  KAUNA 11.07 65
MAIMU-REET  KAJARI 21.07 65
REIN  JULISSEN 24.07 65
AADE  KUUSKLA 26.07 65
LAINE  AASMÄE 30.07 65
PEETER  EHALA 31.07 65

ELVIINE  MIKIVER 19.08 96
ALIIDE  KIVISALU 09.08 92
MILVI  KOITNURM 14.08 92
ALEKSANDRA  NIILEND 05.08 90
ARNO  KIVI 15.08 89
ERIKA  KARIS 28.08 86
MALL  ELKEN 04.08 83
VIKTOR  VALLNER 07.08 83

ROSILDA  ILVES 17.08 83
SELMA  LEPIK 30.08 83
REINHOLD  SUBAN 02.08 82
ASTA  TAKENBERG 04.08 82
AINO  TAGAVÄLI 25.08 82
ASTA  PAVEL 13.08 80
LUULE  SILLA 02.08 75
ASTRID  BENNO 05.08 70
HEINO  HEINASSAAR 06.08 70
ARVED  LÄHEB 06.08 70
EVA-HELLA  RAUDSEPP 14.08 70
REIN  SAKK 14.08 70
ILME  KALVE 24.08 70
VILMA  TOMINGAS 25.08 70
HAROLD  LOIK 02.08 65
JAAK  ÖPIK 02.08 65
HELJO  VIRKEBAU 09.08 65
TOOMAS  VASSAR 10.08 65
MARE  OTS 23.08 65
REIN  VAIKRE 23.08 65
TIIU  RUMESSEN 24.08 65
SAIMA  TOONELA 25.08 65
RAIMO  HENRIKSON 27.08 65
ALEKSANDER  NILOV 28.08 65
VALENTINA  
VINOGRADOVA 28.08 65

Korraline hooldus: 
• auto üldise seisukorra kontroll
• õlivahetus, filtrite vahetus
• rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
• klaasipuhastusharjade vahetus
• akude kontroll, hooldus ja vahetus
• jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont
• pidurite kontroll ja remont
• sildade kontroll, 
 reguleerimine ja remont
• amortisaatorite 
 kontroll ja vahetamine
• vedrude kontroll ja vahetamine
• jõuülekande kontroll ja remont
• rehvide vahetus 
 ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont
• summutite kontroll ja vahetus
• katalüsaatorite kontroll ja vahetus

Tel 600 6295
Muuli tee 12, Viimsi vald

OÜ Arktik on kiirestiarenev jahutatud ja 
külmutatud toiduainete hulgimüügiga tegelev 
ettevõte

Tööd saavad:
LAOJUHATAJA ASETÄITJA JA LAOHOIDJA

Töö kirjeldus
igapäevane töö kaupadega, nende vastuvõtt, 
ladustamine, komplekteerimine ja väljastamine, 
laojuhataja asetäitjal ka laojuhataja abistamine ja 
vajadusel asendamine 

Nõudmised kandidaadile
mõlemad ametikohad sobivad töökale, aktiivsele ja 
positiivse ellusuhtumisega inimesele, laohoidja 
ametikoht füüsiliselt tugevale meesterahvale 

Ettevõte pakub
huvitavat tööd arenevas firmas ja konkurentsivõimelist 
palka 

Muu informatsioon
Töökoha asukoht: Tuulekivi tee 7, Miiduranna, Viimsi; 
külmladu

Lisainfo
Tööleasumise aeg:  nii pea kui võimalik
Töö tüüp:  täistööaeg, töötaja
Töö aeg:  E-R kell 8.00-16.45

Kontaktinfo
Kontaktisik:  Pille Lõugas
Aadress:  Veerenni 52, 11313, Tallinn
Kontakttelefon:  699 6780
Koduleht:  http://www.arktik.ee
Faks:  699 6781

Südamlikud õnnesoovid 
juuli- ja augustikuu hällilastele

TÄNATÄNAVVAKIVIDE PAKIVIDE PAIGALDAMINEAIGALDAMINE
Kogemused suured, hinnad soodsad,Kogemused suured, hinnad soodsad,

töö kiire ja kvaliteetne.töö kiire ja kvaliteetne.
Helista ja küsi pakkumist, Helista ja küsi pakkumist, 

see ei maksa midagi!see ei maksa midagi!
GSM: 5373 581GSM: 5373 5811, 524 86141, 524 8614
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Keila tervisekeskuse ka-
heksa rajaga ujulas kulges 
võistlus kiirelt ja ladusalt. 

Viimsi võistkonda kuulus 21 tublit uju-
jat. Veidi pärast kahe tunni möödumist 
võisid meie ujujad juba oma medalisaa-
gi üle uhkust tunda. 

Individuaalselt said 100 m läbimise 
eest kõige hinnalisema medalikoguse 
noormeestest Herol Marjak TOP Uju-
misklubist – vabalt (58,22), rinnuli 
(1.12,41) ja selili (1.02,88). Veteranide 
klassis oli võidukas Ene Kivet Tallinna 
U-klubist (vabalt 1.15,78, rinnuli 
1.31,57, selili 1.28,71). 

Kaks kuldmedalit võitis neidudest 
Kaja Masing SPA Viimsi Tervis ujumis-

klubist (vabalt 1.11,28, rinnuli 1.29,08). 
Tüdrukutest võitsid medaleid Mirjam 
Aasma (vabalt 1.10,59 – I ja selili 
1.23,56 – II ), Kathleen Hübner TOP 
Ujumisklubist (vabalt 1.11,96 – III, seli-
li 1.20,04 – I) ning Kirke Päss SPA Viim-
si Tervis ujumisklubist (rinnuli 1.36,42 
– II). Neidudest sai rinnuliujumises hõ-
bemedali Lagle Laidoja (1.32,48) TOP 
UK-st ja pronksmedali Kerttu Tammeri 
vabaltujumises (1.13,45) SPA Viimsi 
Tervisest. Noormeeste rinnuliujumises 
sai Sten Saar Viimsi SPA-st pronksmeda-
li rinnuliujumises ajaga 1.24,50. 

Naiste arvestuses võitis Kristiina 
Arusoo vabaltujumises pronksi (1.15,95) 
ja seliliujumises kuldmedali (1.23,89). 
Meestest võitis Fred Kangur (vabalt 
1.00,69, rinnuli 1.26,70, selili 1.19,11) 
kõigil kolmel üksikalal pronksmedali. 

4x50 m teateujumises võitis Viimsi I 

naiskond (Kaja Masing, Kerttu Tammeri, 
Kathleen Hübner, Mirjam Aasma) kulla 
ajaga 2.11,70 ja Viimsi II naiskond (Kris-
tiina Arusoo, Lagle Laidoja, Kirke Päss, 
Ene Kivet) hõbeda ajaga 2.17,19. Mees-
kondadest jäi Viimsi I (Fred Kangur, Ind-
rek Jaaksoo, Tõnis Türnpuu, Herol Mar-
jak) III kohale ajaga 1.54,94 ja II mees-
kond (Lembit Laht, Sten Saar, Sander 
Parts, Rein Ahven) 6. kohale ajaga 2.11,12. 

Taas olid võidukad meie veteranid. 
Lisaks Ene Kiveti tõusid pjedestaalile 
Milvi Vaiksaar rinnuliujumise II koha 
eest (ajaga 1.57,73), meestest Lembit 
Laht (vabalt 1.10,32 – II ja selili 1.27,76 
– I ) ning Aksel Luige (vabalt 1.19,46 – 
III ja rinnuli 1.25,59 – I), mõlemad Tal-
linna U-klubist. Hõbemedalile ujusid En-
no Lekk (rinnuli 1.35,62) ning Rein Ah-
ven (selili 1.34,35).

Tiia Tamm

Viimsi ujujad võidutsesid 
maakonna meistrivõistlustel

Viimsi keskkoolipoisid 
taas Harju meistrid
Harjumaa meistrivõistlustel noorte 
korvpallis tulid Viimsi keskkooli poi-
sid teist aastat järjest A-vanuseklassi 
meistriks. 

Põhiturniir võideti, kaotades vaid 
ühe mängu Keila korvpalliklubile. Fi-
naalmängu kohtumine Kose valla 
võistkonnaga algas närviliselt. Kose 
meeskonnal tõotas tulla hea päev – 
kaitse pidas ja kõik visked, mis korvi 
poole lendu saadeti, tabasid. Meie 
poistel, vastupidi, ei tahtnud pall kui-
dagi korvi minna, eksiti kaitses, laua-
palle ei saadud kätte. 

Poolaja meie noored kaotasid 
34:52, kuid ei murdunud, vaid jätka-
sid võitluslikult ja vahe hakkas vähe-
nema. Lõpuks saabus viik ning lõpu-
minutid kuulusid juba Viimsi noorte-
le. Võit tuli skooriga 81:76.

Võistkonnas mängisid Kaspar Kä-
gu, Martin Talvari, Siim Jõeväli, Ser-
gei Bondarev, Norman Leemets, Mikk 
ja Maanus Raud, Miko Kallas. 

C-vanuseklassi poiste arvestuses 
saavutas korvpalliklubi Viimsi  I 
võistkond koosseisus Gert Sarv, Mih-
kel Kokk, Rauno Mäepea, Rainar 
Vahtrik, Kalle Rohtmets, Andri Välja-
ots, Taavi Rebane, Riivo Kallas, Priit 
Valvar, Magnus Lepp ja Alar Piirisild 
treener Tanel Einaste juhendamisel 
III koha. Klubi teine koosseis tuli 
seitsmendaks. 

Rein Ruus

Mariann Järvela võitis 
Eesti noortemeistri tiitli
21. mail sõideti Elvas jalgratta maan-
teesõidu Eesti meistrivõistluste kol-
mas etapp. 

Kuni 14-aastaste tüdrukute seas 
saavutas nii etapil kui ka meistrivõist-
luste kokkuvõttes esikoha Viimsi 
keskkooli 5. klassi õpilane Mariann 
Järvela. Kalevi jalgrattakoolis kol-
mandat hooaega treeniva tüdruku 
saavutus on seda hinnatavam, et võis-
telda tuli endast aasta ja kaks vane-
mate rattasportlastega. (VT)

Korvpalliklubi Viimsi 
sai pronksi
Harjumaa meistrivõistluste turniir al-
gas KK Viimsi jaoks juba jaanuaris, 
kui Viimsi spordihallis toimus testtur-
niir selgitamaks kaht meeskonda, kes 
pääsevad lisaks neljale paremale 
võistkonnale mängima  põhiturniirile. 

Põhiturniiril mängisid kõik kuus 
meeskonda omavahel üheringilise tur-
niiri. Kui testturniiri mänguaeg oli 
2x10 min, siis siin juba täispikk 4x10 
minutit. Põhiturniiri mängude tule-
mused andsid meile Keila KoKo ja 
Kuusalu keskooli järel ning Keila KK 
ees alagrupis kolmanda koha, seega 
pääsu III ja IV koha medalimängule.

Kõikide vanusegruppide finaaltur-
niir toimus 21. aprillil Kristiine palli-
mängude majas. III koha mängus oli 
meie vastaseks Keila KK, keda varem 
olime kindlalt võitnud. Kuna mäng 
käis ikkagi medalile, siis oli seekord-
ses mängus rohkem pinget ja närvili-
sust. Keila hakkas tublisti vastu ja 
võrdsete mängu jätkus kuni poolajani, 
mille võitsime kuue punktiga. Kol-
mandal veerandil suutsime aga oma 
mängu lõplikult peale suruda ja lõpu-
vileks olid tablool turvalised edu-
numbrid 45:28.

Treener Tanel Einaste võistkonda 
kuulusid Magnus Lepp, Priit Valvar, 
Rauno Mäepea, Andri Väljaots, Riivo 
Kallas, Kalle Rohtmets, Mihkel Kokk, 
Gert Sarv, Rainar Vahtrik, Taavi Re-
bane ja Alar Piirisild.

SPORDIUUDISED

Viimsi tütarlapsed on hõivanud pjedestaalil kõrgemad kohad, naiste 4 x 50 teateujumises saavutati Harjumaa 
meistrivõistlustel topeltvõit.

Meistrivõistlusi laskmises 
aitas korraldada 
kaitsevägi
Valla meistrivõistlused laskmises toi-
musid tänavu Eesti Kaitseväe abiga. 

Nende poolt spordihalli üles pan-
dud simulatsioonitehnika seadeldis oli 
väike ja kompaktne, püss nagu  päris 
M16, ehkki pauku ei teinud. Kõrval-
olev arvuti kommenteeris, kus suunas 
ja mitu silma päästikulevajutus väärt 
oli. Võistluslaske oli 10 ja märklaud 
7 m kaugusel. 

Huvilisi oli parasjagu ja tahtmist 
järgmisel aastal uuesti proovida sama 
palju. Paremad tulemused  oma vanu-
seklassis saavutasid Jan Mururand 
(31 silma), Arles Laul (30), Mihkel 
Metus (13), Kristel Volt (11), Raimo 
Olup (74), Erol Kigaste (72), Harles 
Hekk (67), Meeri Lembinen (80), Tii-
na Veskioja (64), Tenu Arumägi (92), 
Riho Teder (91), Lembit Laul (86), 
Ingrid Roht (82), Terje Roht (79), 
Triinu Põlder (74), Mati Märtson 
(75), Arved Laul (68), Aleks 
Taurafeldt (64 silma). Teisi tulemusi 
näeb valla kodulehelt. 

Tänusõnad Viljar Kurele ja Antti 
Saarmale Eesti Kaitseväest!

Spordihallis peeti 
valla meistrivõistlused 
sulgpallis 
30. aprillil oli Viimsi spordihall tõsis-
te sulgpallilahingute päralt. 

Valla meistrivõistlustel sulgpallis 
tulid alla 13-aastastest tütarlastest 
medalile Gerli Tammiste, Marleen 
Leemet ja Helen Rosme. Sama vanus-
test poistest kuulusid esikolmikusse 
Georg Kaasik, Sven-Erich Tamm ja 
Mihkel Tults. 

Kuni 17-aastaste esikolmiku moo-
dustasid neidudest Susan Pahk, Maris 
Ollis ja Maria Hallaste, noormeestest 
Mattis Kirsipuu, Henry Siht ja Kert 
Karelson. Põhiklassis olid paremad 
naised Laura Vana, Annika Kaabel ja 
Marliis Reinberg, meestest Mark 
Pahk, Mart Kirsipuu ja Erko Karna. 

Veteranide klassi paremad naised 
üksikmängus olid Maire Tuul, Reet Va-
rik ja Jana Rebane. Paarismängus tu-
lid alates noorematest võitjaks Mar-
leen Leemet – Helen Rosme, Heino 
Perm – Sven-Erich Tamm, Susan Pahk 
– Gerly Tammiste, Mattis Kirsipuu – 
Georg Kaasik, Laura Vana – An nika 
Kaabel, Maire Tuul – Anne Haagen.            

Meistrivõistluste paremusjärjestus 
on üleval ka valla kodulehel. Läbivii-
mise eest suur tänu Viimsi sulgpalli-
klubile!

Tiia Tamm

Sulgpalliklubi korraldas 
perepäeva
Aprilli lõpus Viimsi sulgpalliklubi 
korraldatud perepäevale spordihallis 
tuli rohkem kui 30 noort sulgpalli-
mängijat koos vanematega, spordipe-
resid tervitasid treener Aigar Tõnus, 
vanameister Jüri Tarto ja tõusev täht 
Gert Künka. 

Meeleolukas treeningpäev algas 
lõbusate ja arendavate mängudega, 
kus võrdselt täiskasvanutega said 
kaasa lüüa 4–5-aastased tulevikuloo-
tused. Kui nahk juba soojaks tehtud, 
algas tõsine töö. Treenerid õpetasid 
huvilistele sulgpalli ABC-d, kuidas 
hoida reketit, kuidas palliga žonglee-
rida, palle vastu võtta, servida ja löö-
ke sooritada ning muid vajalikke nip-
pe. Teadmisi jagati ka mängureeglite 
ja sulgpalli ajaloo kohta. 

Tõhusat treeningu järel peeti ma-
ha koguni miniturniir, kus osavõtjaid 
auhinnati tõeliste sulgedest pallidega. 
Silmailu oli pakkumas ka rulluisuta-
mise spordiklubi Rullest oma meele-
oluka kava ja kirevate kostüümidega.

Kõik osavõtjad said mälestuseks 
tänukirja koos pisikese sulgpalliga au-
topeegli külge riputamiseks, tuleta-
maks meelde toredat üritust. Puudu-
jatel jääb üle vaid kahetsust tunda ja 
uut kevadet oodata!

Reet Varik

SPORDIUUDISED

XIX Viimsi jooks toimus 5. mail Haab-
neeme staadionil ja selle ümbruses. Tra-
ditsioonilistel distantsidel – tilludele 400 
m, poistele-tüdrukutele 0,9 km, noorte-
le 2,9 km, põhiklassile ja veteranidele 
6,6 km – mõõtis oma jalgade nobedust 
kokku 156 inimest. 

Igaüks sai teenitult kaela ilusa me-
dali ja pikemate jooksude parimad lisaks 
auhindu. Viimsi jooksjatest said kolmik-
võidu  kõige nooremad poisid Sten Erik 
Sõmera (1.45), Joosep Laul (1.53) ja 
Uku Õunapuu (2.01), tüdrukutest said 
teise koha Mary Dimitrenko (1.51) ja 
kolmanda Seliin Marii Maranik (2.33).  

0,9 km jooksjaist olid parimad Sven 

Nuutmann (2.47,2) ja Mark Mittal 
(2.54), tüdrukutest sai kolmanda koha 
Merilin Vihmaru (3.16).  C-vanuseklas-
si tütarlaste 2,9 km oli teine Kelly Lepik 
(13.00) ja B-vanuseklassis Lagle Laidoja 
(12.16). A-vanuseklassi oli noortest kol-
mas Sergei Bondarev (9.30), esikoha sai 
Sandra Tross (11.14). 

Vanemad jooksjad seekord Viimsi 
kanti esikolmikusse kohti ei toonud. 
Jooksu korraldaja spordiselts Marathon 
tänab Rein Raspeli suu läbi kõiki toeta-
jaid, kelleks olid Milstrand, Miiduranna 
Sadam, Reebok ja Viimsi vallavalitsus. 

Tiia Tamm

Viimsi jooks oli rahvarohke

XIX Viimsi jooksu 2,9 km distantsi 
võitjat Sandra Trossi õnnitleb te-
ma treener ja jooksu korraldaja 
Rein Raspel.
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Müüa tsingitud metallist kilekasvu-
hoone kaarjas karkass kahe uksega. 
Mõõdud 3,2x6 m, kogupindala 20 
m2. Harja kõrgus 2,5 m. Kasvuhoo-
net on võimalik vaadata kohapeal 
ülespanduna. Asukoht Püünsi küla, 
tel 672 4338 ja 523 5816. Müüa 
soodsalt.

Müüa loomasõnnikut 700-800 kroo-
ni, 15 tonni – 1300 krooni koos koha-
leveoga. Tel 515 8433 või 670 1290.

Müüa mulda 15 tonni 1900 krooni 
koos kohaleveoga. Tel 515 8439 või 
6701 2890.

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

Pikemaks ajaks anda üürile kanaliga 
garaaž Aiandi teel. Tel 518 5886.

Üle on mururull. Pikkus 100 cm, lä-
bimõõt 45 cm. Tel 516 3256.

Pakun tööd vanemale meesterahvale 
Viimsis, kes oleks aus, kohusetundlik 
ja sooviks teenida pensionile lisa. Tel 
515 1935 või tiiatedrema@hot.ee

Üürile anda garaaž Katlamaja teel, 
Viimsis. 500 krooni kuus. 
Tel 501 3167.

Soovin osta 1-2 toalist korterit Viim-
si valla piires. Pakkumisi ootan 
tel 5661 3456 või 634 3186.

Müüa garaažiboks Viimsis Katlamaja 
teel. Tel 503 4302.

Teen rullmaterjalist lamekatuseid. 
Materjal soodsalt. Tel 5646 9698.

Müüa firmariideid naistele (lastele), 
väga vähe kasutatud. Hind 65-80 
krooni/ kg, tingi! Info tel 501 5080.

Vajatakse 
klaasplastist toodete 

valmistajat
Väljaõppe võimalus, väljaõppe 

ajal palk 4000 krooni.
Töökoht Haabneemes.

Info tel 601 6607 
tööpäeviti 9-11, 

e-post: balleeg@hot.ee

PIIRDEAEDADE ja 
VÄRAVATE MÜÜK 
NING PAIGALDUS

Aiacentrum OÜ

Tel 52 67 320

e-post: HEIDMETS@HOT.EE

Ilusalong
(Kaluri tee 5) 

Ootab oma endisi ja 
uusi kliente

• juuksurid
• kosmeetik
•  maniküürija-küünetehnik 

(geelküüned, kangas-
küüned)

• pediküürija
• tselluliidiravi

Tel 601 6784

Conture Make Up
püsiv looduslik meik

Info tel 56 678 344

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

Müügil Schwarzkopf 
juuksehooldustooted

Paigaldame soodsalt 
TV-antenne

Garantii meie poolt
tel 5569 3858

6 309 470 • 527 1223

mare.saksa@bpe.ee

www.bpe.ee

PUIT JA PUITALUMIINIUM AKNAD

KOOS PAIGALDUSEGA !

tel , ; tel ,50 264 15 50 590 09 martin@akno.eevahur@akno.ee

akende tootmise oü

Avaldame kaastunnet arvukale 
perele ja kõigile lähedastele 

Miiduranna küla vanima elaniku

ARTUR PAPPELi
13.01.1911 – 25.06.2005

surma puhul 

perekond Liigend, perekond Külm-
saar, perekond Hallikivi, perekond 
Raja, perekond Koppel, perekond 
Kärginen, Aare Lillevarsi perekond, 

Uno Tuulase perekond, Tõnu Tuu lase 
perekond ja Rein Sardi perekond

Kahekuused 
dalmaatsia koera kutsikad 

otsivad toredat kodu 

Lisainfot küsi telefonil 517 4330 või 641 4088. 
e-post: leelo@solo.delfi.ee

Vaata ka kodulehte www.dalmatians.ee

Autokool 
Laplar

korraldab B-kategooria
autojuhtimiskursused

algus 16. juulil

Asume Viimsi vallas, 
Kaluri tee 5, II korrus

Vastuvõtt T ja N 
kl 15-18.30

Tel 661 0577 ja 
5647 2390

www.laplar.ee

 Müügil kaunid eestimaised liiliad
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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.


