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Vallavanem Enn Sau:
«Lähitulevikus saab Viimsi
hariduskeskuseks uus keskkoolihoone Haabneemes,
kuid väiksemate algkoolide ehitamist näeb valla
arengukava ette ka mujale, nt Randveresse.»

Uue koolihoone ehitusest loe lk 3

VIIMSI TEATAJA

Sügis toob esiplaanile tubased tööd ja harrastused. Viimsi huvikeskuse direktor
Ita-Riina Pedanik
tutvustab valla sügishooaja kultuurikalendrit ja huviringide võimalusi.

Loe lk 11 ja 13

TEATED

UUDISED

Sügisene töömalev
tegutseb koolivaheajal
Viimsi õpilasmaleva suvi oli tegus,
kahes vahetuses töötas kokku 115
noort. «Põhjalikke korrastustöid tegime Randvere kiriku ümbruses ja
Viimsi vabaõhumuuseumis, tööd andis
ka Viimsi metskond,» ütles valla heakorraspetsialist Anne Talvari. Tavapäraselt tegid noored heakorratöid ka
Laidoneri pargis, Haabneeme rannas,
Piilupesa lasteaias jm.
Maleva kolmas vahetus toimub
sügisesel koolivaheajal, 24.-28. oktoobrini. Kogunemine 24. oktoobril
kell 8.45 Laidoneri mõisa õues.
Malevasse registreerimine on senisest mugavam, soovijad saavad ennast
kirja panna Viimsi noortekeskuses igal
tööpäeval kella 14-20. Samas sõlmitakse tööleping. Maleva kolmandas
vahetuses saab tööd 35 noort. (VT)

Viimsi vaal saab poja
Viimsi valla autasu Viimsi vaal on
volikogu otsusega saanud järeltulija
– Viimsi vaalapoja, mis antakse välja
igal aastal eriliselt silma paistnud
kuni 26-aastastele noortele.
Arvesse lähevad tulemused kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, samuti ootab valla autasu põhikooli ja
gümnaasiumi ning huvikoolide parimaid lõpetajaid. Vaalapoeg võidakse
välja anda ka ühekordse silmapaistva
saavutuse eest. (VT)

Prangli saar sai oma
tuletõrjemeeskonna
Päästeameti, Viimsi valla ja Prangli
Saarte Seltsi koostöös alustas saarel
tegevust tuletõrje- ja päästemeeskond,
kes tagab operatiivse abi tulekahju
või muu õnnetusjuhtumi korral.
Päästeteenistuse Pranglil tagab
kolmepoolne koostööleping. Päästeamet kannab hoolt tehnika ja väljaõppe eest, Viimsi vald annab raha ning
ja Prangli Saarte Selts tagab saareelanikest päästemeeskonnaga ööpäeva- ja aastaringse päästeteenistuse.
«Saarele on hangitud tuletõrjeauto, tuletõrje- ja päästemeeskond on
läbinud esmase väljaõppekursuse,»
ütles Prangli Saarte Seltsi esimees
Vambola Kahro. «Selts loodab Prangli saare arendamisel ka edaspidi heale
koostööle Viimsi vallavalitsuse ja teiste riiklike institutsioonidega.»

EELKOOL

järgmisel õppeaastal
kooliteed alustavatele
lastele algab
kolmapäeval,
5. oktoobril kell 14
õpetaja Virve Meresma
klassis nr 204.

Eralasteaedades käivate
laste toetus võrdsustus

Päikeseratta lasteaia ja Randvere tee vaheline lage plats sai septembri keskel tublisti looduslähedasemaks –
valla kommunaalameti juhendamisel istutasid vallamaja rahvas, volikogu liikmed, lasteaia töötajad ja lapsevanemad sinna üheskoos hulgaliselt rohelisi, punaseid ja kollaseid puid-põõsaid.

Kaitstavad rohealad saavad
lähemal ajal täiendust
Viimsi vallavolikogu algatas 13. septembri istungil
Lubja ja Pringi külas asuva
Krillimäe metsamassiivi kohaliku kaitse alla võtmise
menetluse.
Volikogu on oma otsuses lähtunud valla
arengukava ühest prioriteedist – seista
Viimsi tasakaalustatud arengu eest. Krillimäe metsaala esindab poolsaare rannikumadalikul säilinud ulatuslikku loodusmaastikku, seega on tal kogu poolsaare
jaoks suur tähtsus tehiskeskkonna mõju
tasakaalustava rohealana. Otsuse algatada Krillimäe kaitseala asutamine võttis volikogu vastu üksmeelselt – 16 pooltja ühe erapooletu häälega.

KAITSEALAD VIIMSIS
Asutatud 2005:
• Mäealuse kaitseala
Volikogu on algatanud menetluse:
• Randvere tee äärne klindiastang
• Pandju laiu linnukaitseala
Ettevalmistamisel (ekspertiiside tegemine) on:
• Krillimäe kaitseala
• Leppneeme metsaala
• Metsakasti metsaala

Krillimäe metsamassiiv on metsade
tüpoloogilise mitmekesisuse ja elustiku
(eriti lindude ja selgrootute loomade)
paopaigaks ümbritseva tehismaastiku
taustal.

Eksperthinnangu koostanud Tartu
Ülikooli vanemteadur prof Jaanus Paali hinnangul leidub neis metsades arvukalt vääriselupaiku (murdunud tüvetüükaid, lamapuitu, suuri kände, ojaniresid, üksikuid vanu puid), mis on olulisteks elupaikadeks paljudele loomadele
ning lindudele.
Soome lahe rannikumadalikul laiuva maastiku eripära tuleneb selle kujunemisest mitmesugustel jää- ja merekuhjelistel pinnavormidel.
Vaatamata inimtegevuse kohatisele
tugevale mõjule (kuivendus, raied, ehitused) on Krillimäe piirkonna metsade
tüübirikkus suur. Metsad moodustavad
katkematu ja küllalt suure massiivi, mis
veelgi tõstab tulevase kaitseala väärtust.

Sigrid Rajangu,

keskkonnaameti juhataja

Nii valla piires kui ka väljaspool seda
eralasteaedades käivaid lapsi toetab
vald volikogu otsusega nüüd võrdselt
3000 krooniga kuus, seda tagasiulatuvalt alates 1. septembrist sel aastal.
«Eesmärk on kohelda kõiki eralasteaedades käivaid valla lapsi võrdselt,» sõnas abivallavanem Jaan
Alver. Varem oli väljaspool valda
eralasteaias käiva lapse toetus 1800
krooni kuus.(VT)

Viimsi
pensionäride
ühenduse

juhatus korraldab oma
liikmetele traditsioonilise
iga-aastase

mardi-kadri peo
29. oktoobril kell 12
Viimsi huvikeskuses
(Nelgi tee 1)

Pakume kultuurilist meelelahutust, meeldivaks olemiseks kohvi ja suupisteid.
On võimalus maksta liikmemaksu, selleks palume kaasa võtta oma liikmekaart.
Mälumäng VPÜ korraldamisel toimub 8. novembril
kell 11 VPÜ toas.
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KUUJUTT

Eda Ilves
Viimsi valla
valimiskomisjoni
esimees

Hääletamiseks
on võimalusi
senisest enam

K

ohaliku omavalitsuse valimisteks seadsid meie vallas oma
kandidaadid üles kuus erakonda ja kolm valimisliitu, kes esitasid registreerimiseks kokku 195
kandidaati.
Võrreldes 2002. aasta valimistega lisandus kaks uut valimisliitu
ja esitatud kandidaatide arv suurenes 62 võrra. Seega kandideerib
21-liikmelise volikogu igale kohale
ligikaudu üheksa kandidaati.
Möödunud kolme aasta jooksul
on Viimsi vallas tunduvalt suurenenud elanike ja seega ka valijate arv.
2002. aastal oli valijate nimekirjas
6624 inimest, käesoleval aastal
ulatub see arv juba 8500ni.
Et Viimsi vald areneks ka järgnevatel aastatel sama edukalt, väldiks aga samal ajal liigset linnastumist ning säilitaks Viimsile omase
loodusläheduse, on vaja, et valitav
volikogu oleks viimsilaste probleemide lahendamisel igati töö- ja teotahteline.
Volikogu koosseisu määrab aga
otseselt ära teie valimisaktiivsus,
kallid viimsilased. On heameel
märkida, et teie valimisaktiivsus on
olnud vabariigi ja maakonna vastavate näitajatega võrreldes tunduvalt suurem.

K

ohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kolm aastat tagasi olime oma 69,04%-ga
Harjumaa kõrgeima valimisaktiivsusega vald (maakonna keskmine
56,33%). Kuid samas näeme, et ligi kolmandik elanikest on ükskõiksed, soovimata omaltpoolt mõjutada valla elu.
Kuna võimalus hääletamiseks
on nii eelvalimiste päevadel, valimispäeval kui ka elektrooniliselt,
peaks igaüks leidma endale sobiva
aja ja viisi, vaja on vaid head tahtmist ja soovi osaleda oma koduvalla edasise tegevuse suunamisel.
Valla valimiskomisjoni nimel kutsun kõiki viimsilasi aktiivselt osalema Viimsi vallavolikogu valimistel!

Tammneeme – meeleolukas teelõik ja sellelt avanev vaade merele.

Vald määratleb rohealad
V

iimsi vallas on veel alles palju
väärtuslikku: kauneid vaateid,
maastikku järgivaid elamusrikkaid teid, mõnusaid puhkealasid. Siin
on huvitavat reljeefi ja metsa, kuhu jalutama minna. Praeguseks on tehtud nn
rohealade eelvalik ehk määratletud üle
70 rohelise ala. Edasise töö käigus konstrueeritakse neist ühtne süsteem – valla
roheline võrgustik.
Aastal 2003 koostati Harju maakonnaplaneeringu teemaplaneering «Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused», mis määratles rohelise
võrgustiku tuumalad ja koridorid. Teemaplaneeringu teine osa analüüsis kultuurmaastikke ja selgitas neist väärtuslikumad. Viimsi vallavolikogu algatas
mullu 17. augustil üldplaneeringu teemaplaneeringu, mille ülesanne on täpsustada ja vajadusel korrigeerida maakonnaplaneeringut valla tasandile sobivamaks.
Valmiv teemaplaneering käsitleb
koondnimetusena «miljööväärtuslikud
alad» nii maastikke kui ka seal paiknevaid hooneid ja rajatisi. Kuna Viimsi vallas on ajaloolist väärtust omava hoonestuse osakaal suhteliselt väike, käsitleb

teemaplaneering hooneid ja maastikku
ühe tervikuna. Planeeringu konsultandiks on valitud AS Entec. Tööd viivad läbi maastikuarhitektid Kerttu Kõll ja Tuuli Veersalu, vallapoolne koordinaator on
keskkonnaameti
juhataja
Sigrid
Rajangu.

Ka tiheasustus vajab haljasalasid
Suve jooksul on Viimsi poolsaar läbi uuritud. Käidud fotoaparaadi ja kaardiga metsas ning külavahel, tutvutud
valla asustuse kujunemise asjaoludega,
sh varasemate planeeringutega, peetud
mitmeid nõupidamisi valla ametnikega.
Nüüdseks on planeeringu koostamisega jõudnud enam-vähem poole peale.
Senise töö põhjal saab välja tuua mõningaid järeldusi, millele tuginedes planeeringut edasi arendada.
Viimsi vald on järjest rohkem linnastuv. Maalähedase elulaadi ning traditsioonilise miljööga alasid (kalurikülad,
rannaniidud, põllud) jääb hoogsa kinnisvaraarenduse tulemusel järjest vähemaks. Muutunud on inimeste tegevusvaldkonnad. Kunagised traditsioonilised
tegevused nagu põllumajandus ja kalapüük on kadumas. Mõnel pool vallas on

veel säilinud iseloomulik hoonestuslaad
või külamiljöö. Ehitustegevuse intensiivne jätkumine viiks aga selleni, et Viimsi
valda võiks varsti nimetada Tallinna linnaosaks. Eriti rikub hoonestusstruktuuri liiga väikeste kruntide moodustamine
ning hoonete üksteisele väga lähedale
ehitamine. Häirivad ka pinnalt tagasihoidlikul maa-alal maksimaalselt varieeruvad arhitektuurilised lähenemised.
Paljude roheliste alade kohta on laekunud ettepanekuid võtta nad kohaliku
kaitse alla. Praegu on käimas tiheasustuses paiknevate olemasolevate ja võimalike uute väiksemate haljas- ja pargialade väljaselgitamine.

Teemaplaneeringu ettepanek
suunatakse avalikule väljapanekule
Välja on selgitatud miljööväärtustega alad, kus ehitus- ja arendustegevus
juba toimub või hakkab toimuma kindlate reeglite kohaselt. Valitud aladeks on
Viimsi mõisahoonete ansambel koos
metsapargiga, Randvere kalmistu koos
kirikuga, Rohuneeme kalmistu, vabaõhumuuseumi kompleks, Leppneeme
sadama piirkond, Mäealuse piirkond ja
Tammneeme piirkond.

KIRJAD
VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame hiljemalt kümme
päeva enne ilmumist e-posti
aadressil kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressil 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.
Peatoimetaja Kai Maran
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Enn Sau, Madis Saretok,
Jaan Alver, Leelo Tiisvelt,
Eino Pedanik.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 5500.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Häid mõtteid Randverest
Meie Eestimaa vaheldusrikka ilmastikuga suvi on möödas. Puhkused läbi, lapsed lasteaias või koolis. Aeg meenutada.
Sel suvel oli vaja üht nelja-aastast
sünnipäevalast peoga meeles pidada.
Viimsi Põnnipesa andis selleks soodsa
võimaluse. Kenad ruumid, palju mänguasju. Olin seal minagi. Istusin ja mõtlesin – kui teisteski valdades oleks palju selliseid noori perekondi! Siis ei oleks
vaja haliseda eestlaste arvukuse pärast.
Seitse noort perekonda – emadisad, igaühel kaks last ja mõnel kolmgi. Kui ilusad ja terved nad kõik paistsid. Olin rõõmus meie kodumaa tuleviku pärast.
Riigil ja valdadel on kohustus nende olevikul ja tulevikul silm peal hoida. Seda meie kandis ka tehakse: plaanitakse uusi lasteaedu ja koole. Ehk
võtavad vana kooliga äritsejad mõistuse pähe ega keela lastele uut kooli õigeks ajaks valmis ehitada.
Olin seal kui vanaema. Viimsis elab
kindlasti palju vanaemasid-vanaisasid
koos oma peredega. Siit järgmine mõt-

Edasine eesmärk planeeringu koostamisel on sellise ruumistruktuuri kavandamine, mille väärtus (sh materiaalne väärtus kinnisvara ja maade hindade
näol) ühiselt kokku lepitud kasutustingimuste jt vajalike meetmete rakendumise korral aja jooksul ei kahaneks, vaid
kasvaks keskkonda säästval viisil. Võib
ka öelda, et Viimsi valla maastikes peaksid säilima nii mineviku väärtused kui
ka tuleviku võimalused.
Teemaplaneeringu koostamine toimub vastavalt planeerimisseadusele.
Oma ettepanekuid saab esitada kirjalikult kogu planeeringuprotsessi vältel
Viimsi vallavalitsusele. Oodatud on kõigi vallaelanike aktiivne osavõtt.
Valminud planeeringuettepanek
suunatakse avalikule väljapanekule, mille käigus saavad huvilised esitada ettepanekuid ja märkusi.
Teemaplaneeringu
protseduuri
etappidest (sh arutelude toimumise
ajad ja kohad, avaliku väljapaneku toimumise aeg jms) teavitame valla lehes.

Tuuli Veersalu ja Kerttu Kõll,

maastikuarhitektid

kai@viimsivv.ee
teviiv – meil Randveres tuli sel suvel
kokku oma kuuskümmend inimest, et
luua kohalik külaselts. Eks ikka selleks,
et meie noortele ja nende vanematele
kokkusaamiskoht ehitada. Muidu
peaksime pidama koosolekuid veel
pikka aega Randvere kirikus, nagu see
oli paar aastat tagasi külavanemat valides. Ja meie noorukid istuvad õhtuti
Hansunõmme bussipeatuse paviljonis,
et tuule ja vihma eest veidigi varju leida, kui tahavad lihtsalt koos olla. Arvame, et vallal on meid kergem toetada,
kui oleme üks väike juriidiline üksus.
Viimsi vald on jõukas, siia tahetakse elama tulla. Meid on järjest rohkem,
lisandub noori peresid, põllud on uusi
maju täis. Vanemaid inimesi aga kaob
igaviku teele. Ega neid nii palju enam
olegi. Sestap suur tänu meie mõistlikule osale vallavalitsusest, kes lubab üle
65-aastastel pensionäridel selle aasta
lõpuni tasuta bussiga sõita. Küllap kestab see soodustus kauemgi. Sest ega
siis Viimsi vald kehvem ole kui Tallinna linn! Oleme neist loodussõbralikumad, lasterikkamad ja jõukamadki.
HELLE METS

Ka Piilupesa lasteaed
vajab korralikku
mänguväljakut
Piilupesa ei ole ju eralasteaed, miks
siis ei võiks vald kompenseerida lasteaiale korraliku mänguväljaku rajamist,
mis oleks lastele nii tähtis.
Lausa jube on vaadata, millised
nõukogudeaegsed rauast ja suisa eluohtlikud ronimisredelid seal on. Terve
lasteaia peale ei ole ühtegi korralikku
kiike, samuti puuduvad korralikud liivakasti ääred. Lapsed peavad istuma
külma kivi peal. Tahaks loota, et vald
mõtleb ka oma lasteaias käivate laste
heaolu peale.
PIILUPESA LASTEAIA LAPSEVANEM

Vastab valla haridus- ja noorsooameti juhataja Kadi Bruus:
Kahjuks ei kuulu Piilupesa lasteaia
hoone Viimsi vallale, vaid AS-le Esmar.
Käesoleval ajal on MLA Viimsi Lasteaiad koosseisus kaks uut hoonet – Pargi ja Leppneeme lasteaiad.

Viimsi vallavalitsus on sõlminud
AS-ga Esmar lepingu, mille järgi tasume Piilupesa lasteaia rendikulud ja remondime hoonet 500 000 krooni eest
aastas. Vallavalitsus tasub samuti lasteaia kommunaalkulud. 2004. a on vald
uuendanud ka Piilupesa mänguväljakuid. Valmis uus ronimiskompleks,
ehitati õuemaja, kolmeosaline ronimiskompleks, auto- ja nukumaja ning paigaldati vedrukiik. Liivakast on rajatud
küll betoonalusele, kuid äär on siiski
puidust.
Lapsed ja noored on Viimsi vallavalitsuses pidevalt üks põhiteemasid, kuna vallaelanike arvu suurenemisel on
oluliselt kasvanud just laste arv. See
tingib vajaduse ehitada uusi lasteaedu
ja koole, et tagada meie lastele võimalus omandada kvaliteetne haridus
kaasaegses õpikeskkonnas. Samuti on
tähtis, et lähiajal saaksid kõik soovijad
lasteaiakoha. Viimsi valla arengukava
näebki lähiajal ette mitme uue lasteaia
ehituse valda.
Koostöös eralasteaedadega oleme
likvideerinud 3,5-7-aastaste laste lasteaiajärjekorra.
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Viimsi noortevolikogu
kutsub valla elus kaasa
rääkima

Eesti Raadio pikendab
olemuslugude konkursi
tähtaega

Valla noori ja noorsootöötajaid koondav Viimsi noortevolikogu on sel aastal korraldanud mitmeid huvitavaid
ettevõtmisi nii koduvallas kui ka kaugemal.
Viimsi
Teataja kaudu on jõudnud lugejani
info noorte
korraldatud
maastikumängust, rannavollest, saalibändi
turniirist, lastekaitsepäeva tähistamisest jt üritustest. Järjekordne
maastikumäng «Viimsi IV maastik»
Viimsi noortele ja täiskasvanutele
toimus 29. septembril Tädu rajal.
Noortevolikogu liikmed on aktiivselt sõna võtnud uue kooli ehituse,
ühistransporti ja teisi noori puudutavatel teemadel. Viimsi noortevolikogu aktiviste teatakse ka väljaspool
valda. Sel aastal korraldati Viimsis
teine multilateraalne noorsoovahetus, kus osalesid viie maa noored. Lisaks sellele on meie noortel olnud
võimalus saada rahvusvaheline kogemus Prantsusmaal, Venemaal, Portugalis, Gröönimaal, Itaalias ja Soomes korraldatud noorsoovahetusprojektides.
Viimsi noortevolikogu kutsub aktiivseid noori ja neid, kes soovivad
kaasa rääkida valla noorsootöö mitmekesistamisel, osalema noortevolikogu ümarlaudades.

Eesti Raadio pikendab juunikuus välja
kuulutatud olemuslugude konkursi
tähtaega 1. oktoobrini 2005.
Ootame värskeid ideid tõsielul põhinevate raadiosaadete tegemiseks, sõnas ER turundusjuht Tiina Leedu. Idee
lühikirjeldus (kuni üks lehekülg) koos
autori visiooniga saate tegemisest on
oodatud 1. oktoobriks aadressil: Eesti
Raadio, Gonsiori 21, 15020, Tallinn,
märgusõna «Olemuslugude konkurss»,
või elektronposti aadressil laura.
teder@er.ee
Ühe saate pikkus on 45 minutit.
Kandideerijalt eeldame süvitsiminevat
teemakäsitlust, mainis Leedu. Väljavalitud ideede autoritega jätkatakse tööd
täpsema stsenaariumi tegemiseks ja
tehnilise teostuseni jõudmiseks Eesti
Raadios. (VT)

Vallavanem Enn Sau: koolimaja ehitus jätkub määratud tempos, hoone kõrgus on võimla kandekonstruktsioonide rajamisega käes.

Kadi Bruus,

haridus- ja noorsooameti juhataja

Uus koolimaja kerkib siiski
Viimsi
vabaõhumuuseumis
pühitseti kivilabürint
Viimsi vabaõhumuuseumis pühitsesid
Loit Jõekalda ja Urmas Sisask 27.
augusti õhtul kivilabürindi, samas tähistati muinastulede ööd. Veljo Tormise ja Cyrillus Kreegi loomingut
esitas Kuldjala Lauluselts.
Viimsi vabaõhumuuseumi kivilabürindi taastas Loit Jõekalda, kes
sulatas kokku Soome rannikuala ja
Aksi saare labürintide põhiplaanid.
Kivilabürindid on rituaalse tähendusega paigad, mil usuti olevat
oma energiaväli, selgitas Jõekalda.
Põhjamaades leidub mitmeid kivilabürinte, sh on neid ka Eesti saartel
Aegnal, Aksil, Hiiumaal. Tänapäevaseid labürinte võib leida mujaltki,
sest igaüks võib luua oma kiviringi ja
sellele põhjenduse leida. Labürintide
vanust pole kerge määrata, joonistena leidub neid juba kiviaegsetes kaljujoonistes ning eri labürindi vorme
võib leida paljudel mandritel.
Vanimad kirjalikud andmed tuledega teadete edastamisest meie regioonis pärinevad viikingiajast. Siis
toimis Rootsi ja Soome ranniku laevateede ääres juba ühtne, ulgumerelt
kuni sisemaani ulatuv valvesüsteem.
Muistsete märgutulede taaselustamise algatas Turumaa Kultuurinõukogu
ja 1992. aastal süüdati esimesed
muinastuled Soomes.
Sellest ajast peale süttivad lõkked igal aastal augustikuu viimase
laupäeva õhtul kell 21.30. Muinastulede kett on liikunud üle Botnia lahe
Ahvenamaa kaudu Rootsi, lõkkeid
süüdatakse Läti, Leedu, Poola, Saksamaa ja Taani randades, Eestis
Läänemere ääres ja ka sisemaal.
(IML Rahvuskultuuri Ühendus)

Tallinna ringkonnakohus
jättis 6. septembril rahuldamata AS-i Esmar apellatsioonkaebuse Viimsi uue
keskkoolihoone ehitusloa
tühistamiseks. AS Merko
Ehitus jätkab koolihoone
ehitamist varasemate plaanide järgi ja tahab tööd lõpetada juulis 2006.
Kohus leidis, et kooli ehitamist võimaldav detailplaneering on seaduslik ja ehitusluba on välja antud planeeringumenetlust järgides. AS-i Esmar taotluse kooli ehitus peatada on varem põhjendamatuks tunnistanud Tallinna halduskohus.
«Kui vaadata Esmari käitumist sündmuste kogumis, siis on ilmselgelt tegemist klassikalise väljapressimisega, mille käigus üritatakse panna Eesti ühe kiiremini kasvava valla elanike elukvaliteeti sõltuvusse erafirma suvast. Viimsis on
Esmar aga käitunud just niimoodi, üritades järjest enam elanikele nende elutingimusi dikteerida,» ütles Viimsi vallavanem Enn Sau.
Praegu tegutseb Viimsi keskkool

Esmarile kuuluvas hoones, mis on jäänud lootusetult kitsaks ja vajab pidevat
hooldusremonti. Viimsi vallast käib iga
päev Tallinna kooli 800 last ja uue koolimaja tähtaegne valmimine 1. septembriks 2006 on eluliselt tähtis kõigile vallaelanikele, mainis Sau.

Uue sajandi koolihoone
Arhitektid Raul Järg, Priit Pent, Eero
Endjärv ja Illimar Truverk on kavandanud kõike muud kui tüüpilise koolimaja. Päikeseratta-koolimaja, mis esmapilgul näib täiesti ebakorrapärane ehitis,
on tegelikult allutatud kindlatele reeglitele, mis arvestavad looduse rütme ja
Päikese liikumist.
Maja põhistruktuuri moodustab neli omaette hoonetiiba, mida ühendab
valgusruum – siseaatrium. Nii on igal vanuseastmel oma õpikeskkond, omaette
tiib ehk «pesa», selgitavad projekti autorid. See on eriti tähtis just noorematele
õpilastele, kes koolimajja sisenedes ei satu kohe suure rahvahulga sisse ning kelle üleminek kodukeskkonnast kooli on
tänu sellele sujuv. Samas jääb gümnaasiumi õpirütm väiksemate saginast puutumata. Suuri ja väikesi ühendab aatriumi- ja aulaplokk, omaette hoonetiivas on
spordisaalid ujulaga.
Kõige eredam päike ei paista otse
klassiruumidesse ega spordikompleksi,
õhtupäike paneb sillerdama basseini.

Algklasside majaosa koos hooviga on
kõige päikeselisem. Üks uuendusi teiste
keskkoolihoonetega võrreldes on samuti suur kunstiklass kaldpõrandaga, mis
võimaldab paremat vaadet maalitavale
objektile, ning lavatorniga aula, märkis
Endjärv. Mitmekesiste võimalustega on
tööõpetuse plokk, arvutiklasse peaks piisama kõigi vajaduste jaoks.

Vallaelanikele avatud
Paljud koolimaja ruumid – ujula,
spordiväljakud, võimla, aeroobikasaalid
– on õhtuti vallarahva käsutuses. Hoone
ette tuleb tiik, mida talvel saab kasutada
liuväljana. Kavandatud on ka rulaväljak,
hoonet ümbritsevad teed lahendatakse
nii, et neil saab rulluiskudega sõita.
Aula suunaga õhtupäikesesse on
kaunite kunstide, sh teatrietenduste päralt. Sellesse plokki on kätketud rohkem
emotsionaalsust ja lavastuslikkust kui
ülejäänud hoonesse – kaldus pinnad ja
mahud, valgust immitsevad aknad ja
õhuke veepeegel. Aulaplokis paiknevad
samuti muusikaõpetuse klassid ja ruumid huvitegevuseks.
Ühe- kuni kolmekorruseline keskkoolihoone kerkib Haabneeme alevikku
Randvere tee äärde. Koolimaja ehitust
korraldab valla ainuomandis olev OÜ
Viimsi Haldus ja rahastab AS SEB Ühisliising.

Kai Maran

Judoklubi alustab Jaapani
võitluskunsti treeninguid
Spordiklubi Viimsi Judo kutsub 6-14aastasi poisse ja tüdrukuid judotrenni,
mis toimuvad Püünsi põhikoolis kolmapäeval ja reedel algusega kell 17.
Treeninguid viib läbi Eesti meister
Tõnu Malsub. Tema sõnul on judotrenn
hea koht, kus üleliigne energia ära kulutada. Lapsed õpivad Jaapani võitluskunsti harrastades jaapani keelt ja
kombeid, kukkuma, heiteid tegema ja
ennast kaitsma.
Täpsem info ja registreerimine tel
50 60 960 või tonumalsub@hotmail.
com (VT)

VIIMSI
VALLAVALITSUS
TEATAB,
et on võtnud peremehetu
varana arvele Viimsi vallas
Leppneeme külas asuva
Lepatriinu tee.
Kõiki isikuid, kellel on vastuväiteid eelpool nimetatud ehitise
peremehetuks tunnistamise kohta, palutakse need esitada dokumentaalselt tõestatuna Viimsi
vallavalitsusele hiljemalt 4. novembriks 2005. Aadress Nelgi
tee 1, Viimsi alevik 74001,
Viimsi vald.

Raamatukogu pidas avamispidu

V

alla raamatukogu avas uksed
uutes renoveeritud ruumides Rannapere pansionaadi teisel korrusel 9. septembril. Raamatukogu käsutuses on nüüd 560 m2 pinda, kuhu mahuvad laenutus- ja perioodikasaal, teabetuba, avalik internetipunkt ning konverentsisaal. Lisaks kontoriruumid ja hoidla.
Tänapäevase moodsa sisseseade
juurde kuulub ka tasuta internetipunkt.
«Läksime üle elektroonilisele laenutusele ning seetõttu peaks lugeja arvestama
sellega, et elektrooniline lugejapilet
maksab täiskasvanule 20 krooni, õpilastele ja pensionäridele 10 krooni,» selgitas Eevi Kiling.

VALLA RAAMATUKOGU
Avatud: E–R kella 10-17
L kella 10-15
Aadress: Haabneeme, Kesk tee 1
Info: laenutusosakond tel 606 6936
avalik internetipunkt tel 6066935
e-post: raamatukogu@viimsivald.ee

Raamatukogu endistes ruumides samas majas saab oma tegevust laiendada
Rannapere päevakeskus.

Avapäeval aitasid linti lõigata väikesed ja suured külastajad. Pildil keskel vallavanem Enn Sau (paremal), raamatukogu juhataja Eevi Kiling ja
abivallavanem Jaan Alver.
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Viimsi noored avastavad maailma
Augustis osales rühm Viimsi noori Venemaal Samaras
(Volga jõe ääres) kümnepäevases rahvusvahelises
noorteprojektis nimega
«Laienenud Euroopa ja
uued Euroopa piirid: noorte
seisukoht».

Laidoneri
jooksu kiiremad
olid kaitsejõud

Ühtekokku 40 noort Eestist, Itaaliast,
Ukrainast ja Venemaalt rääkisid omavahel laienenud Euroopa Liidust, sellega
kaasnenud uutest võimalustest ja noorte osast ühiskonnas. Eestit esindasid
teiste hulgas viimsilased Eva Maran,
Jarmo Lindsaar, Timo Vaarmann ja
Kristo Kallas.
Kohtusid väga erineva taustaga riigid: vana EL liikmesriik (Itaalia), uus EL
liikmesriik (Eesti), liikmestaatust sooviv
riik (Ukraina) ning riik, kellel puudub
selge seisukoht oma positsioonist (Venemaa). Kuna kokkusaamine toimus ida
pool laienenud Euroopa Liidu piire, andis see selge võimaluse käsitleda Euroopat ja selle taju eri seisukohtadest. Euroopa teema on seotud märksõnadega
«avardunud võimalused», «võrdsed võimalused», «noorte mõju tänapäeva ühiskonnas», «noor kui aktiivne kodanik».
Teemasid käsitleti läbi mitmete kaasavate meetodite: rühmatöö, rollimängud,
simulatsioonimäng jm. Projekti toetas
EL haridusprogramm Euroopa Noored,
Viimsi noorte osalemist Viimsi vallavalitsus ja Viimsi noortevolikogu.
Miks üldse osaleda rahvusvahelistes
noorteprojektides? Põhjuseid on kindlasti mitmeid. Ühelt poolt annab osalemine palju uusi ja huvitavaid tutvusi,
teadmisi ja kogemusi. Kõige üllatavamalt on see aga tekitanud patriotismi.
Eestis olles ei mõtle me paljudele asjadele. Mis on Eesti ja kes me ise üldse
oleme? Me ei mõtle siin just tihti oma
kultuurile ega rahvuslikele väärtustele.
Suheldes aga inimestega teistest rahvustest ning tutvustades neile oma rahvast
ja kultuuri, veendume taas, et eestlane
olla on uhke ja hää.
Viimsi noortevolikogu on tänavu talvel moodustatud mitteformaalne organisatsioon, mis koondab aktiivseid Viimsi noori ning noortega tegelejaid.

Kristo Kallas,

Viimsi noortevolikogu

Kuus aastat tagasi sai alguse huvitav spordivõistlus – kindral Johan Laidoneri olümpiateatejooks.
Võistkonda kuulub kümme sportlast, kellest igaühel tuleb joosta u
600 m. Nii läbitakse marsruut Viimsist Laidoneri mõisa eest kuni Pirita
olümpiapurjespordikeskuseni. Võisteldakse kuues rühmas: Eesti Kaitsejõudude üksused, põhikoolid, gümnaasiumid, noorkotkad-kodutütredskaudid-gaidid, spordiklubid-kõrgkoolid ja firmad.
Tänavune jooks toimus 17. septembril ja esimest korda rahvusvahelise olümpiakomitee egiidi all,
kuuludes ülemaailmsesse olümpiajooksu programmi. Peakorraldaja oli
Eesti Spordiselts Kalev, peasponsor
juba aastakümneid olümpialiikumist
toetanud Samsung Electronics.

Mootorrattur tõrvikuga

Jukos’e kontorihoone on üks uhkemaid ehitisi tänases Samaras.

Ühise projektiga aidsiohu vastu
Rahvusvahelise noorsooprojekti mõte tekkis sügisel
pärast Portugalis toimunud
noorsoovahetust. Kogemus
oli väga positiivne ja mõtlesime teha oma projekti,
seekord Eestis.
Kust tuli projekti teema idee? Kuna Eestis on HIV tõsine probleem, millega ei tegelda piisavalt, siis mõtlesime, et meie
projekt sobib suurepäraselt teadlikkuse
suurendamiseks. Lootsime, et inimesed
hakkavad teemale rohkem mõtlema, kui
seda kajastavad tavalised aktiivsed noored, mitte aidsi ennetuskeskus.
«Stop Aids – life with HIV» põhieesmärk oli teavitada inimesi HI-viiruse
plahvatuslikust levikust ja viirusega
kaasnevatest probleemidest. HI-viirus levib üüratu kiirusega üle kogu maailma,
sh Eestis. Eriti tõsiseks probleemiks on
see noorte seas. Soov oli samuti suurendada tolerantsi viirusekandjate suhtes.
Nad on suurepärased isiksused nagu
kõik teisedki. Lisaks polnud selleteemalist noorsoovahetust Euroopa Noorte
kaudu Eestis varem tehtud. Idee oli olemas, see tuli vaid realiseerida.
Partnergruppideks olid noored Lee-

dust, Luksemburgist, Küproselt ja Rumeeniast. Koos eestlastega tuli kokku 30
aktiivset noort, kes otsisid seiklusi ning
uusi kogemusi, tahtsid tundma õppida
eri kultuure ja inimesi ning mis kõige
tähtsam, aidata kaasa projekti õnnestumisel.
Tegevusi jagus: käisime ekskursioonil vanalinnas ja Viimsis, ronisime Rohuneeme suure kivirahnu otsa, külastasime aidsi ennetuskeskust, pidasime maha ranna- ja saunaõhtu, mängisime
sportmänge ning muidugi nägime ränka vaeva oma projekti lõppeesmärgi täitmisega.
Nädalaga tehtud töö esitlus leidis
aset Tammsaare pargis performance ’i
näol. Levitasime saadud teadmisi, kuidas hoiduda viirusest, jagasime kondoome ning õpetasime õigesti turvaseksi vahendeid kasutama, näitasime ühiselt
tehtud videod ning etendasime näidendi «HIV», mille autoriks on Viimsi keskkooli abiturient Jüri Tiidus.
Poleks ealeski uskunud, et projekt õnnestub nii hästi. Kõik sujus suurepäraselt.
Leidsime palju uusi sõpru, tundus, nagu
tunneks kõiki juba aastaid. Fantastilise
projekti õnnestumise eest täname oma
sponsoreid – Viimsi vallavalitsus, Euroopa Noored, Durex, Saku Õlletehas, Hotell Athena ning AS Eesti AGA.

Triin Rebane,

Viimsi noortevolikogu liige

Parimatele koolivõistkondadele
pani auhinnaraamatud välja Tallinna haridusamet. Avamisel said sõna
Laidoneri seltsi esimees Trivimi
Velliste, Laidoneri muuseumi direktor Indrek Tarand, Eesti Olümpiakomitee esimees Mart Siimann ja kaitseväe juhataja viitseadmiral Tarmo
Kõuts. Lipukandja-mootorrattur asus
tõrvikuga teele, tema järel bussidega oma teatevahetusse teiste etappide jooksjad. Ootusärevalt jäi stardipauku ootama 32 esimese vahetuse
jooksjat. Täpselt kell 12 võeti suund
Pirita poole.
Finišis võis kiita meie ajateenijate head vormi, sest neli esimest kohta hõivasid kaitsejõud. Kõige esimesena ületas lõpujoone sidepataljoni
I võistkond ( aeg 17,33). Esimese nn
tsiviilvõistkonnana jõudis viiendana
finišisse spordiseltsi Marathon
meeskond, kes ajaga 18,28 tuli võitjaks spordiklubide arvestuses.

Tore ja kaasahaarav

Eesti grupp tööhoos.

Keskkoolide-gümnaasiumide arvestuses sai esikoha üldjärjestuses
seitsmendaks jäänud Mustamäe Humanitaargümnaasium ajaga 18,32.
Viimsi keskkool sai ajaga 21,49 selles grupis 4. koha ja jäi üldjärjestuses 26. kohale. Põhikoolide vanuseklassis tuli võitjaks ja üldarvestuse
17. kohale Tallinna Saksa gümnaasiumi võistkond ajaga 19,42. Viimsi
keskkooli 5. klass jäi ajaga 27,29
selles grupis 4. kohale ning pälvis
üldarvestuses 30. koha.
Noorkotkaste-kodutütarde, skautide-gaidide grupis tuli ajaga 19,07
võitjaks ning üldarvestuses 14. kohale võistkond Kulter I. Samas grupis on eelmistel aastatel visalt võistelnud ka Püünsi kooli noored, seekord neid aga ei olnud. Firmade neljast võistkonnast laabus kõige paremini jooks Sampo Panga AS võistkonnal, saades ajaga 20,23 üldjärjestuses 19. koha.
Kokkuvõttes oli tegu – nagu teatevõistluse puhul ikka – toreda ja
haarava jooksuga. Korraldajate mõtted liiguvad aga juba laiema ürituse suunas, mida tasub järgmisel aastal kaema tulla või enda jalgades
tunda.

Tiia Tamm
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Ohud meie
ümber

UUDISED
Viimsi keskkool vallaja väikelinnakoolide
parimate seas

S

elleteemalise rubriigi kirjutamise mõte tekkis vestlusringis
Viimsi vallavalitsuses. Oma sõna võiksid siin päästetöötajate kõrval
öelda ka Viimsi valla ohtlike ettevõtete avalike suhete korraldajad, tutvustamaks lähipiirkonna elanikele ettevõttest tulenevaid ohte ja tegutsemisjuhiseid hädaolukorras. Oodatud
on ka vallaelanike poolt tõstatatud
teemad ja küsimused.
Hädaolukordi põhjustavad lisaks
loodusnähtustele (üleujutused, tormid, tornaadod jm) ka tööstuslikud
materjalid, mida kasutab keemia- ja
naftatööstus. Näiteks vinüülkloriidi
kasutatakse sünteetilise plastmassi,
polüvinüülkloriidi (PVC) valmistamiseks. Vinüülkloriid on väga kergesti
süttiv aine, millega seonduvad tõsised põlengu- ja plahvatusohud.
See on üks näide ainetest, mis on
saanud tuntuks üldnimetuse all ohtlikud ained. Viimatinimetatuid on tuhandeid ning neid võib leiduda mitmel
pool, isegi kodus. Mõned sissehingatavas õhus, teised isegi toidus ja vees.
Meil kehtib küll hulk riiklikke seadusi ohtlike ainete käitlemise kohta,
mis peavad tagama rahva ohutuse,
kuid liigne pole ka inimesel endal teada üht-teist omaenda ja lähedaste tervise huvides. Peamiselt kuuluvad ohtlike ainete hulka kemikaalid, mis on
põhjustanud suuri õnnetusi nii tootmisprotsessis, transportimisel, hoidmisel kui kasutamisel. Seda arvestab
ka seadusandlus.

E

estis kehtib 1998. aastast kemikaaliseadus, mille kohaselt
peab ohtliku kemikaaliga kaasas käima eestikeelne ohutuskaart.
Selle on kohustatud koostama kemikaali valmistaja või importija (maaletooja). Kaart tuleb edastada käitlejale enne kemikaali üleandmist.
Eestikeelset teavet selle kohta
leiab päästeameti koduleheküljelt
www.rescue.ee Näiteks võib Viimsi
valla territooriumil sagedamini kohata märgistusi: 1203/33 - ülisüttiv vedelik bensiin, 1202/30 - süttiv vedelik diiselkütus, 1075/22 - veeldatud gaas,
1075/23 - kergestisüttiv gaas, 1075/
223 - kergestisüttiv vedelgaas.
Tulekahju korral puutume me
kokku suitsuga. Paljud põlevained sisaldavad oma koostises süsinikku
(puit, plastid, kütused jm). Täielikul
põlemisel tekib süsihappegaas, õhuhapniku vaegusel aga vingugaas. Vingugaas seob vere hemoglobiini väga
püsivaks ühendiks, põhjustades seega kudede hapnikunälga. Juba vingugaasi 0,1% sisaldus õhus on 20 minuti jooksul inimesele surmav. Süsihappegaasi puhul tasub meeles pidada, et selle tihedus õhu suhtes on 1,5.
Oht on sügavates kaevudes töötamisel (hapnikuvaegus).

A

mmoniaak on kasutusel külmutusseadmetes, mistõttu võib
tekkida ohtlik olukord külmhoonete lähiümbruse elanikele. Ohu
allikaks võib olla ka balloonigaas, st
veeldatud propaan, butaan või nende
segu. Gaasilekke korral kogunevad
nad madalamatesse kohtadesse (majades keldrid), moodustades õhuga
plahvatusvõimelisi segusid.
Ohtlikud olukorrad võivad tekkida
tulekahjude korral terminalides Miidurannas ja Muugal. Lähtudes põlemisel
tekkivate ainete lubatud piirkontsentratsioonist õhus, võib tekkida vajadus
elanike evakueerimiseks kuni 2 km
ulatuses allatuult. Raudteeavarii korral (juhul kui süttib üks tsistern) võib
ohustatud ala piirduda 800 meetriga.
Esmasoovitused hädaolukorra puhul: ohtlikust olukorrast teatage numbril 112 ja informeerige ohust ka naabreid. Varjuge kiirelt hoonesse, sulgege
uksed ja aknad, lülitage välja ventilatsioon. Sellega saate vältida mürgiste
gaaside kiiret sattumist eluruumidesse.

Professor Andres Talvari

Sisekaitseakadeemia päästekolledzi
rakenduskeemia õppetooli juhataja
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Viimsi keskkool on ajaloo, inglise
keele ja geograafia riigieksamite tulemustega Eesti valla- ja väikelinnakoolide paremate hulgas, sõnas õppedirektor Hille Eek 20. septembril
toimunud kooli lastevanemate üldkoosolekul.
Enamikes ainetes ületasid vabariigi keskmise ka põhikooli lõpueksami tulemused, lisas ta. (VT)

Viimsi keskkool
plaanib esinduslikku
huvitegevuse messi

Uued bussipaviljonid kerkisid septembri algul vallas mitmel pool, neist suurima panid töömehed paika liinide
keskpunktis Viimsi haigla vastas.

Uus transpordikorraldus
õpib kogemustest
29. augustil käivitus ühtne
piletisüsteem Viimsi ja Tallinna vahel. Tegemist on
Harjumaa ühistranspordikeskuse pilootprojektiga,
millest edaspidi teha järeldused kogu maakonda katva ühtse süsteemi loomiseks.
Aasta algusest peaks pilootprojekti nö
häälestamisperiood läbi saama ja hakkama toimima optimaalne ühistranspordi
võrk. Nelja kuu kestel soovitakse vastuseid mitmetele küsimustele. «Kuidas
ühilduvad valla ühistranspordi kolm siseliini Tallinna omaga, kas liinid vastavad inimeste liiklusharjumustele, kuidas
ühildatavat liinivõrku edaspidi rahastada,» loetles abivallavanem Rein Frolov.
Praegu võib juba öelda, et tihendamist vajab valla liin nr 2 ning parendamist hommikused väljumised liinil nr 1,
mainis ta. Probleemiks on kujunenud
hommikused ummikud, mis ei võimalda 1A bussil püsida Tallinna suunal sõidugraafikus. Sõitjate vähesuse üle ei saa
liin 1A küll kurta, juba uue sõidugraafiku esimestel päevadel oli buss reisijaid
täis nii hommikusel kui ka päevasel
ajal.
Esialgu jäid sõidusoodustuste saaja-

Avamispäeval: Maare Kaarlepp
tunneb muret pensionäride sõidusoodustuste pärast.
te hulgast välja valla pensionärid, kuid
see viga sai kiiresti parandatud. Viimsi
vallavalitsuse 2. septembri otsuse kohaselt saavad valla pensionärid Viimsi bussiliinidel mitmeid soodustusi. Neile maksab valla siseliinidel üksikpilet viis krooni (tavapilet 10 krooni) ja 30 päeva
elektrooniline sooduskaart (ID-pilet) 65
krooni (tavahind 180) ning Tallinna ja
Viimsi valla ühine 30 päeva elektrooniline sooduskaart (ID-pilet) 110 krooni
(tavahind 300). Liinidel 1A ja 38 saavad
kõik 65-aastased ja vanemad aasta lõpu-

ni sõita tasuta. Augusti lõpus ja septembri alguses täishinnaga ostetud elektroonilised kuukaardid ostis Harjumaa ühistranspordikeskus kuni 12. septembrini
pensionäridelt täissummas tagasi.
Uus transpordikorraldus oli kõneaineks ka 20. septembril toimunud Viimsi
keskkooli lastevanemate üldkoosolekul,
kus paljud lapsevanemad nõudsid koolibussi taastamist. Lastevanematele uut
transpordikorraldust tutvustanud ühistranspordikeskuse tegevdirektor Pärt
Põldemaa andis koosolekul ka lubaduse
muuta koolitundide algus- ja lõpuaegadel liikuvate busside marsruute nii, et
need sõidaksid läbi nii Viimsi kui ka
Püünsi kooli juurest. Vajadusel on võimalik käima panna lisabuss. Põldemaa
sõnul muutuvad valla busside sõidugraafikud juba oktoobris.
Õpitakse ka põhjanaabrite kogemustest. Septembri keskel rakendus ühtse
piletisüsteemi arendamiseks paralleelselt rahvusvaheline projekt, kus osalevad Tallinna transpordiamet, MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskus, Soome
pealinna regiooni koostöökogu ning
juhtpartnerina MTÜ Helsinki-Tallinn
Euregio.
5. oktoobril kell 17 on kõik Viimsi
valla ühistranspordi käekäigust huvitatud inimesed oodatud vallamajja vastavasiusulisele arutelule. Küsimustele vastavad ühistranspordikeskuse ja valla juhid.

Kai Maran

Järgmise õppeaasta alguses on meil
plaanis korraldada kogu valla spordija huvitegevust hõlmav mess, kuhu
kutsume lisaks laste ja noorte huviringidele ka täiskasvanutele mõeldud
kollektiivide esindajad, teatas kooli
direktor Leelo Tiisvelt (pildil).
Vaba aja sisuka veetmise võimaluste kohta jagasid 20. septembril
koolis teavet ühtekokku 43 Viimsi
keskkooli ning valla huviringi ja
spordiklubi esindajat. «Lastevanemate huvi oli suur ning enamik neist tõdes, et lastele
ja noortele pakutava õppetöövälise tegevuse vähesuse
üle meie vallas
küll kurta ei
saa,» ütles
Tiisvelt.
Õppeaasta
alul alustas
koolis tööd ka
tugikeskus.
Keskuse juhataja Lemme Randma sõnul on selle
eesmärk aidata lastel, ka erivajadustega õpilastel, koolielus kohaneda ja
leida igaühele parim tee oma eesmärgi saavutamiseks. Tugikeskuses
töötavad ühise meeskonnana sotsiaalpedagoog, psühholoog, logopeed, kooliõde, noortejuht ja õpetajad. Täiendav teave kooli kodulehel
www.edu.ee (VT)

Kõrgema
kategooria kirurg,
meditsiinikandidaat

HUBERT POOLA
Kirurgi konsultatsioonid
Kojukutsed
Registreerimine
tel 56 455 251
Rannakaare tee 12, Pringi

Traadita internet
laieneb Viimsisse

V

allavalitsus peab kodumaise telekommunikatsiooniettevõtega AS
Norby Telecom läbirääkimisi traadita interneti leviala laiendamiseks meie
valla territooriumile, sõnas abivallavanem Jaan Alver.
Esimese taolise leviala Baltimaades
avas ettevõte septembri alguses Harku
vallas Tabasalus. «Tabasalu pilootprojekti tagasiside on olnud igati positiivne,»
märkis AS Norby Telecom juhatuse esimees Oleg Shvaikovsky. Praegu hindab
ettevõte olemasolevate sideliinide olukorda ning saatjate võimalikke asukohti Viimsis.
Norby WiMax võrk on mõeldud eelkõige nendesse piirkondadesse, kus kaabelinternet ei ole tarbijatele kättesaadav.
Viimsi valla puhul tähendab see mitmeid suvilaühistuid, kus valdav osa elanikest elab aasta ringi, ja piirkondi, ku-

Jaan Alver

WiMax võrk võimaldab eelkäija WiFi asemel traadita internetiühendust kümnete kilomeetrite tagant.

hu ei ole veel telefonikaablit paigaldatud. Tehniliselt võimaldaks Norby
WiMax leviala pakkuda kiiret traadita
internetiühendust terve valla territooriumil, märkis Shvaikovsky. Seda
litsenseeritud, 3.5 GHz läbilaskevõime-

ga sagedusel, mis kindlustab kõrge sidekvaliteedi.
WiMax võimaldab mõnekümne
meetri suuruse leviala asemel traadita
internetiühendust kümnete kilomeetrite
tagant, mille kvaliteet ei lange andme-

mahtude ja klientide arvu kasvades. Võrgu vastuvõtuseadmed ei nõua saatjaga
otsenähtavust, mis avardab ka teenuse
pakkumise piirkonda, lisas Shvaikovsky.
Stabiilne sidekvaliteet võimaldab samuti kvaliteetset telefoniühendust. (VT)
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16. oktoober – kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
Viimsi vallas asub kolm
valimisjaoskonda nagu
eelmistelgi valimistel

Rohuneeme, Püünsi, Pringi, Kelvingi küla
ja Naissaare elanikele)

Valimisjaoskond nr 3
Prangli põhikoolis Kelnase külas (Prangli
saare elanikele)

Valimisjaoskond nr 1
Viimsi vallamajas Nelgi tee 1 (Viimsi
aleviku, Miiduranna, Muuga, Äigrumäe,
Pärnamäe, Lubja, Randvere, Laiaküla ja
Metsakasti küla elanikele ning nendele,
kelle elukohaandmed Viimsi vallas on
rahvastikuregistris valla täpsusega)

Valimisjaoskond nr 2
Viimsi keskkoolis Männi tee 2 (Haabneeme aleviku, Tammneeme, Leppneeme,

Eelhääletamine
• 3.–7. oktoobrini toimub eelhääletamine maakonna valimiskomisjoni määratud valimisjaoskonnas, kus võivad hääletada kõik valijad, sealhulgas ka need,
kellele see valimisjaoskond on elukohajärgne valimisjaoskond.
• 10.–12. oktoobrini toimub eelhääletamine elukohajärgselt kõigis valimisjaos-

kondades. Väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda eelhääletamiseks on
Viimsi vallas määratud valimisjaoskond
nr 1 Viimsi vallamajas Nelgi tee 1.
• Eelhääletamise päevadel on valimisjaoskonnad avatud kell 12–20
• 10.–12. oktoobrini eelhääletamise
ajal saab hääletada ka elektrooniliselt.
Elektrooniline hääletamine algab 10.
oktoobril kell 9 ja kestab ööpäevaringselt kuni eelhääletamise lõpuni 12. oktoobril kell 20.
Kui väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda hääletada sooviv valija oma
terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas
asuvas hääletamisruumis, võib ta esitada

Viimsi vallavalitsusele või valimisjaoskonnale nr 1 kirjaliku taotluse asukohas
(sh haiglas) hääletamiseks. Taotlusi saab
esitada eelvalimiste viimase päeva kella
16-ni.

Hääletamine valimispäeval
Hääletamine valimispäeval 16. oktoobril
algab kell 9 ja lõpeb kell 20. Valimispäeval saab valija hääletada ainult selles valimisjaoskonnas, mille valijate nimekirja
ta on kantud.
Kui valija oma terviseseisundi või
mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa
hääletada valimisjaoskonnas asuvas hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus

hääletamist, esitades Viimsi vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjaliku
taotluse, kus on märgitud ka põhjus.
Taotlusi saab esitada kuni valimispäeva
kella 16-ni.
Vajalikku informatsiooni saavad valijad nii jaoskonnakomisjonidelt kui Viimsi
valla valimiskomisjonilt.

Valla valimiskomisjoni
vastuvõtuajad kuni valimisteni on:
• E kell 14–18
• T–R kell 9–12
• 10.–12. ja 16. oktoobril kell 9–20
Viimsi valla valimiskomisjon

VIIMSI VALD. VALIMISRINGKOND NR 1. KANDIDAATIDE KOONDNIMEKIRI

ERAKOND RES PUBLICA
nr 101 Toivo Kratt
nr 102 Marko Mihkelson
nr 103 Ardi Paul
nr 104 Rein Madissoon
nr 105 Andres Kask
nr 106 Jaanus Lember

nr 107 Tarmo Paju
nr 108 Krista Puusepp
nr 109 Helle Mets
nr 110 Armir Kulman
nr 111 Valjo Lutsoja
nr 112 Helle Karumaa

nr 113 Raivo Piirsalu
nr 114 Sander Laanemaa
nr 115 Kaido Nurk
nr 116 Ants Kuusk
nr 117 Katrin Joon
nr 118 Jelena Smõšljaeva

nr 119 Märt Osula
nr 120 Kalju Tuulik
nr 121 Arvi Piirsalu
nr 122 Merje Haug
nr 123 Alar Mik
nr 124 Tarvo Tendal

nr 125 Egon Piht
nr 126 Iris Murrut
nr 127 Elmar Kotkas
nr 128 Karmen Paul
nr 129 Jaan Kuningas
nr 130 Georg Oldekop

nr 137 Leelo Tiisvelt
nr 138 Aare Ets
nr 139 Kadi Bruus
nr 140 Jaak Salumets
nr 141 Vallo Palvadre
nr 142 Jüri Tõnts

nr 143 Tõnu Tuulas
nr 144 Sulev Jaanus
nr 145 Ain Pinnonen
nr 146 Ants Savest
nr 147 Illar Hallaste
nr 148 Rünno Karna

nr 149 Are Leht
nr 150 Olev Mihkelson
nr 151 Tiit Orissaar
nr 152 Toomas Rais(Raist)
nr 153 Ivo Saarma
nr 154 Sirje Saks

nr 155 Enn Teimann
nr 156 Vello Vallaste
nr 157 Lauri Viikna
nr 158 Ralf Õng
nr 159 Roland Õunapuu

nr 164 Raivo Tomingas
nr 165 Helgi Klasberg
nr 166 Rein Rebane
nr 167 Tiit Rebane

nr 168 Lembit Allingu
nr 169 Tiit Tammvee
nr 170 Raivo Koik
nr 171 Vanda Raja

nr 172 Aivar Paju
nr 173 Kristi Ruusmaa
nr 174 Kalle Leppik
nr 175 Aivi Velleste

nr 176 Merike Ivask
nr 177 Aime Estna
nr 178 Helju Põõsaste

nr 188 Kaljo Alaküla
nr 189 Helve Kask
nr 190 Arvo Saat
nr 191 Toomas Proos
nr 192 Raivo Sikemäe
nr 193 Eda Anton
nr 194 Mati Süld
nr 195 Janek Nugis
nr 196 Vambola Kahro

nr 197 Darvy Kõdar
nr 198 Raivo Kaare
nr 199 Toomas Daum
nr 200 Kalev Aasmaa
nr 201 Toomas Voore
nr 202 Raimond Maasik
nr 203 Urmas Mererand
nr 204 Ivar Mändsalu
nr 205 Uno Lüüs

nr 206 Riho Peets
nr 207 Arnold Sikkar
nr 208 Avo Jaaksoo
nr 209 Jaan Troost
nr 210 Juhan Konks
nr 211 Raimo Tann
nr 212 Toivo Tutt
nr 213 Merike Raid
nr 214 Andrus Põldra

nr 215 Elmo Puidet
nr 216 Marko Meetua
nr 217 Meelis Saluneem
nr 218 Veiko Saluste
nr 219 Margus Sild
nr 220 Hannes Arro
nr 221 Ilve Pallon
nr 222 Andres Remmel
nr 223 Alar Valge

nr 228 Hedy Öpik
nr 229 Urmas Hallika
nr 230 Madis Saretok
nr 231 Henn Põlluste

nr 232 Kaido Metsma
nr 233 Elle Kristlepp
nr 234 Aavo Mägi
nr 235 Ain Laidoja

nr 236 Toomas Kull
nr 237 Heidy Helde
nr 238 Mati Raal
nr 239 Madis Talijärv

nr 240 Marika Verev
nr 242 Liina Vaher
nr 243 Elviira Lill
nr 244 Indrek Luide
nr 245 Toomas Kirotar

nr 247 Raivo Stoltsen

nr 248 Luule Madise

nr 249 Gaili Parts

nr 250 Kristo Lepik

nr 256 Ants Juske
nr 257 Aivar Sirelpuu
nr 258 Erkki Juhandi
nr 259 Sulev Ennomäe
nr 260 Andrus Kalvet

nr 261 Haldo Oravas
nr 262 Anne Velliste
nr 263 Gunnar Kobin
nr 264 Peeter Oja
nr 265 Mare Nõmm

nr 266 Raul Ukareda
nr 267 Veiko Biene
nr 268 Tarmo Männasalu
nr 269 Rein Annusver
nr 270 Kairi Uuk

nr 271 Merje Männik
nr 272 Almar Proos
nr 273 Ado Viik
nr 274 Vello Väinsalu

nr 278 Ake Andressoo
nr 279 Heino Junolainen
nr 280 Hillar Pappel

nr 281 Kaido Püüsalu
nr 282 Manuela Pihlap
nr 283 Martin Kadak

nr 284 Jüri Polli
nr 285 Kalev Salvet
nr 286 Alar Urm

nr 287 Ats Tamm
nr 288 Jüri Tiitus
nr 289 Daisy Tuulas

nr 292 Urmas Lilleorg

nr 293 Toivo Kukk

nr 294 Jaanus Tärk
nr 295 Henrik Põder

EESTI REFORMIERAKOND
nr 131 Enn Sau
nr 132 Jaan Alver
nr 133 Reet Järv
nr 134 Rein Frolov
nr 135 Kristo Kallas
nr 136 Teet Margna

EESTI KESKERAKOND
nr 160 Enno Selirand
nr 161 Jüri Martin
nr 162 Ants-Hembo Lindemann
nr 163 Madis Kaasik

VIIMSI ETTEVÕTJATE LIIT
nr 179 Sven Arop
nr 180 Viiu Nurmela
nr 181 Priit Post
nr 182 Helja Aas
nr 183 Aarne Jõgimaa
nr 184 Cathy Tullkvist
nr 185 Rein Ottoson
nr 186 Marek Kiisa
nr 187 Ene Raidmets

ROHELINE VIIMSI
nr 224 Kaido Ehasoo
nr 225 Tiit Maran
nr 226 Raivo Aavisto
nr 227 Ene Lill

SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
nr 246 Anne Vahemäe

ERAKOND ISAMAALIIT
nr 251 Mari-Ann Kelam
nr 252 Urmas Arumäe
nr 253 Peeter Kukk
nr 254 Ingrid Tõniste
nr 255 Alvar Ild

EESTIMAA RAHVALIIT
nr 275 Aleksander Stern
nr 276 Reet Polli
nr 277 Tõnis Kaasik

KOOS ROHELISE LOODUSE EEST
nr 290 Arne Laur

nr 291 Argo Friimel
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
16.august 2005.a. nr 44
Aadresside määramine Laiaküla külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja
Viimsi Vallavalitsuse 30.06.2003.a. korralduse
nr 500 «Ehituslubade väljastamine» ning arvestades Indrek Heinamäe poolt 11.08.2005.a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Tagakäära tee 1 maaüksusele ehitatava kahe korteriga elamule alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Laiaküla küla, Tagakäära tee 1-1 plaanil korter nr 1
1.2. Laiaküla küla, Tagakäära tee 1-2 plaanil korter nr 2
2. Korterite omanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
16.august 2005.a. nr 45
Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2002.a. määruse
nr 45 «Aadresside määramine Pärnamäe külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning
vajadusega korrigeerida topelt esinevaid aadresse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 28.05.2002.a.
määruse nr 45 «Aadresside määramine Pärnamäe külas» punkti 1 ridasid:
« Lageda tee 27 elamukrunt nr 7
Lageda tee 29 elamukrunt nr 6»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Väike-Kaare tee 32 katastriüksus 89001:010:1421
Väike-Kaare tee 34 katastriüksus 89001:010:1422»
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
16.august 2005.a. nr 46
Viimsi Vallavalitsuse 02.04.2004.a. määruse
nr 17 « Teede nimede ja aadressi määramine
Lubja külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning
Viimsi Vallavalitsuse 28.06.2005.a. korralduse
nr 384 «Detailplaneeringu kehtestamine Anijärve
tee 14 ja Anijärve tee 16 « annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 02.04.2004.a.
määruse nr 17 «Teede nimede ja aadresside
määramine Lubja külas» punkti 1 ridasid:
«Anijärve tee 14 elamukrunt nr 42
Anijärve tee 16 elamukrunt nr 43»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Anijärve tee 14 elamukrunt nr 1
Anijärve tee 16 elamukrunt nr 2
Anijärve tee 16a elamukrunt nr 3»
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
16.august 2005.a. nr 47
Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2003.a. määruse
nr 51 «Aadressi määramine Haabneeme alevikus» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 31.10.2003.a.
määruse nr 51 «Aadresside määramine Haabneeme alevikus» punkti 1 ridasid:
« Kase tee 2 reserv
Kase tee 4 reserv»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Kase tee 4 katastriüksusele 89001:010:2587»
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär

16.august 2005.a. nr 48
Viimsi Vallavalitsuse 30.03.1999.a. määruse
nr 10 «Tee nimetuse ja aadresside määramine Haabneeme alevikus» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 30.03.1999.a.
määruse nr 10 «Tee nimetuse ja aadresside
määramine Haabneeme alevikus» punkti 1 rida:
«Vardi tee 13 elamukrunt nr 1»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Vardi tee 15A katastriüksus 89001:010:1393»
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär

23.august 2005.a. nr 52
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja
Viimsi Vallavalitsuse poolt 28.06.2005.a. korraldusega nr 385 kehtestatud «Pihlaka-III, Leppneeme küla» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
3. Määrata Pihlaka-III maaüksusel tekkivatele
kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt
juurdelisatud plaanile:
1.1. Leppneeme küla, Pihlapuu tee 10 krunt nr 1
1.2. Leppneeme küla, Pihlapuu tee 12 krunt nr 2
4. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU
13.09.2005 ISTUNGI OTSUSED
nr 52 Koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruse kinnitamine
nr 53 Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste
ostmine
nr 54 Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II
nr 55 Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse alla võtmise menetluse algatamine
nr 56 Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks välismaalase poolt: EVGENY
PETRUSEV
nr 57 Viimsi valla jaoskonnakomisjonide moodustamine
13.09.2005 ISTUNGI OTSUSED

16.august 2005.a. nr 49
Viimsi Vallavalitsuse 19.03.2002.a. määruse
nr 26 «Tee nimede ja aadresside määramine
Randvere külas» muutmine
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 19.03.2002.a.
määruse nr 26 «Tee nimede ja aadresside määramine Randvere külas» punkti 1 rida:
«Viirpuu tee 1 ärimaa nr 75»
ja sõnastada see uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«Tülli tee 24 katastriüksus 89001:010:2111»
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
23.august 2005.a. nr 50
Tee nime ja aadressi määramine Randvere
külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja
Aali Luige poolt 04.08.2005.a. esitatud avalduse annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Randvere külas asuvale teele, mis algab Muuga teelt ja suundub mere poole nimeks Niinepuu tee vastavalt juurdelisatud
plaanile.
2. Määrata Kordoni maaüksusele alljärgnev aadress vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Randvere küla, Niinepuu tee 13 katastritunnus 89001:010:0245
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
23.august 2005.a. nr 51
Aadresside määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22
kehtestatud «Kohanime määramise korra», Toomas Mänd poolt 10.08.2005.a. esitatud avalduse ning Viimsi Vallavalitsuse poolt 10.06.2005.
a. korraldusega nr 334 kehtestatud «Leppneeme küla, Leppneeme tee 110» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Leppneeme tee 110 maaüksusest tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Leppneeme küla, Leppneeme tee 110 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
1.2. Leppneeme küla, Leppneeme tee 112 detailplaneeringu järgne krunt nr 3
1.3. Leppneeme küla, Võsa tee 2A detailplaneeringu järgne krunt nr 4
2. Määrata Leppneeme tee ääres asuva Põldmäe
I maaüksusele aadress alljärgnevalt:
2.1. Leppneeme küla, Leppneeme tee 102B
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär

23. august 2005 nr 54
Viimsi Vallavalitsuse 01.07.2005 määruse nr
41 «Loodushoiutoetuse maksmise kord ja
määrad Mäealuse maastikukaitseala rohumaale jäävate maaüksuste omanikele aastal
2005» muutmine
Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 määruse nr 25
ja Viimsi Vallavalitsuse 23.08.2005 protokolli
otsuse (pkp. 4.8) alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse:
1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 01.07.2005 määruse nr 41 «Loodushoiutoetuse maksmise kord
ja määrad Mäealuse maastikukaitseala rohumaale jäävate maaüksuste omanikele aastal
2005» punkti 1 «Toetuse määrad» alapunkti
1.1.1 ja sõnastada see alljärgnevalt:
«1.1.1. kariloomade karjatamine (min 1 loomühik hektari kohta) suve- ja sügisperioodil - 650
kr/ha;».
2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
02. september 2005 nr 55
Viimsi Vallavalitsuse 12.08.2005 määruse nr
42 «Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas» muutmine
Ühistranspordiseaduse § 5 ja Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005 otsuse nr 41 alusel annab Viimsi Vallavalitsus määruse:
1. Täiendada Viimsi Vallavalitsuse 12.08.2005
määrust nr 42 «Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumise kord ja
sõiduõiguse hind Viimsi vallas» alljärgnevate punktidega:
2.1. Täiendada p. 3 «Sõidusoodustused» alapunktiga 3.2.2 sõnastuses:
«3.2.2. pensionäridele tähtajaga kuni
31.12.2005.»
2.2. Täiendada p. 4 «Sõidusoodustuste õigust
tõendavad dokumendid» alapunktiga 4.2.2
sõnastuses:
«4.2.2. pensionitunnistus»
2.3. Täiendada p. 6 «Rakendussätted» alapunktiga 6.2 sõnastuses:
«6.2. 65- aastased ja vanemad isikud saavad liinide
1A ja 38 kogupikkuses sõita kuni 31.12.2005 tasuta.»
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär
09.september 2005.a. nr 56
Aadresside määramine Lubja külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ning Viimsi
Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr
22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
1. Määrata Nurme tee 30 maaüksuse jagamisel
tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid
vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Lubja küla, Nurme tee 30
1.2. Lubja küla, Nurme tee 30A
2. Määrata Nurme tee 21 maaüksuse jagamisel
tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid
vastavalt juurdelisatud plaanile:
2.1. Lubja küla, Nurme tee 21
2.2. Lubja küla, Nurme tee 21a
3. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.01.2006.aastaks.
4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Enn Sau,
Eda Ilves
vallavanem
vallasekretär

13. september 2005 nr 52
Koolieelse eralasteasutuse toetuse suuruse
kinnitamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 22 lg 1 p 5, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 10, Viimsi Vallavolikogu
11.03.2003. a määrusega nr 11 kinnitatud ja
13.09.2005. a määrusega nr 29 muudetud «Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord» punktist 1.4 ning Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002.
a määrusega nr 11 kinnitatud ja Vallavolikogu
15.04.2003. a määrusega nr 16 muudetud «Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste arengukavast
aastateks 2002-2003», arvestades Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
08.08.2005. a seisukohta ning Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kinnitada koolieelsete eralasteasutuste toetuse suuruseks alates 01. septembrist 2005. a.
3000.- krooni kuus ühe lapse kohta.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
a. Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 54
Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme külas, maaüksus Põldmäe II
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lg 1 p 33, Planeerimisseaduse § 24 lg 5, Viimsi
Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse § 2 p 7 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus, ära kuulanud abivallavanem - peaarhitekt Haldo Oravas’e informatsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 09.10.2001.
a otsusega nr 203 algatatud Tammneeme külas asuva maaüksuse Põldmäe II detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 55
Kohaliku looduskaitse objekti looduskaitse
alla võtmise menetluse algatamine
Vastavalt «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 22 lg 1 p 37, «Looduskaitse seaduse» § 9 lg 2 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada loodusobjekti kaitse alla võtmise
menetlus Viimsi vallas, Pringi ja Lubja külas,
Krillimäe metsaala kohaliku omavalitsuse
kaitse alla võtmiseks, vastavalt juurdelisatud
plaanile.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest.
3. Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide
Viimsi Vallavolikogule Haldusmenetluse sea-
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duse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
b. Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 57
Viimsi valla jaoskonnakomisjonide moodustamine
Vastavalt «Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse» § 21 lg 1, 2 ja 3, arvestades vallasekretär Eda Ilves’e ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Moodustada Viimsi alevikus asuv jaoskonnakomisjon nr 1 järgmises koosseisus:
• Anne Talvari - esimees
• Heino Veldi - liige
• Eldi Pärdi - liige
• Virve Lillevars - liige
• Merit Saar - liige
• Maret Pärn - liige (Valimisliit Viimsi Ettevõtjate Liit ettepanekul)
• Ülle Preitof - liige (Erakond Isamaaliit ettepanekul)
• Irja Roots - liige
• Asendusliikmed: Heili Tomingas, Silvi
Kübard
2. Moodustada Haabneeme alevikus asuv
jaoskonnakomisjon nr 2 järgmises koosseisus:
• Hille Eek - esimees
• Kersti Ojassalu - liige
• Tiina Sard - liige
• Triinu Pappel - liige
• Ivi Kivi - liige
• Eva Link - liige
• Ande Kahl - liige (Valimisliit Roheline Viimsi ettepanekul)
• Mario-Markus Hallaste - liige (Eesti Reformierakond ettepanekul)
• Mai Alt - liige (Eesti Keskerakond ettepanekul)
• Asendusliikmed: Krista Eek, Kirsi Rannaste
3. Moodustada Prangli saarel asuv jaoskonnakomisjon nr 3 järgmises koosseisus:
• Tiina Piirisaar - esimees
• Helju Pärnamaa - liige
• Maime Linholm - liige
• Asendusliikmed: Õie Leppmets, Astra Piirisaar
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi
Vallavolikogule vaide Haldusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kaebuse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 6-10 sätestatud korras.
c. Madis Saretok, volikogu esimees
13.09.2005 ISTUNGI MÄÄRUSED
13. september 2005 nr 27
Viimsi Valla arengukava muudatuste vastuvõtmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Viimsi valla
põhimääruse § 114 lg 5, arvestades Viimsi Vallavolikogu 16.08.2005. a otsusega nr 44 moodustatud ajutise komisjoni Viimsi valla arengukava menetlemiseks ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 12. veebruari
2002 määrusega nr 4 vastuvõetud ning Viimsi Vallavolikogu 11. novembri 2003 määrusega nr 32 ja Viimsi Vallavolikogu 12. oktoobri 2004 määrusega nr 17 muudetud «Viimsi
valla arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2005 - 2007» uus redaktsioon
(juurde lisatud).
1.1. Viimsi Vallavolikogu 12. oktoobri 2004
määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla
arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2005 - 2007» kaotab kehtivuse ja
«Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2005 - 2008» jõustub
01. jaanuari 2006. a seisuga.
2. Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Madis Saretok, volikogu esimees
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13. september 2005 nr 28
Viimsi Vallavolikogu 17.08.2004 määrusega
nr 14 kehtestatud ja 18.01.2005 määrusega
nr 2 muudetud «Põhikooli-, gümnaasiumi- ja
kutsekooli õpilaste sõidusoodustuste tasumise kord» kehtetuks tunnistamine
Tuginedes «Haldusmenetluse seaduse» § 64-70
ning arvestades Viimsi Vallavolikogu 14.06.2005.
a otsusega nr 41 vastuvõetud ja Vallavolikogu
16.08.2005. a otsusega nr 50 muudetud «Ühistranspordi ühtse piletisüsteemi ja liinivõrgu käivitamine pilootprojektina», Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
17. augusti 2004. a määrusega nr 14 kehtestatud ja Viimsi Vallavolikogu 18. jaanuari
2005. a määrusega nr 2 muudetud «Põhikooli-, gümnaasiumi- ja kutsekooli õpilaste sõidusoodustuste tasumise kord».
2. Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 29
«Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord»
muutmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 22 lg 1 p 5, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 10, Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1. Viimsi Vallavolikogu 11. märtsi 2003 määrusega nr 11 kinnitatud «Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord» punkti 1.4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
1.1. «1.4. Toetuse suuruse kinnitab Viimsi Vallavolikogu.»
2. Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
d. Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 30
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 9, § 58
ja «Püsiasustusega väikesaarte seaduse» § 5
alusel.
Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 määruse
nr 24
«Viimsi valla põhimäärus» muutmine
1. Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 määrusega nr 24 (KO 2003, 88, 1778) kehtestatud
«Viimsi valla põhimäärust» muudetakse järgmiselt:
1.1. Paragrahvi 14 lõikes 1 lisatakse pärast sõnu «Viimsi valla vaal» sõnad: «autasu
«Viimsi vaalapoeg».
1.2. Paragrahvis 11 lisatakse lõiked 6 ja 7 järgmises sõnastuses:
1.2.1. «(6) Aleviku- või küla koosolekul võidakse valida aleviku- või külavanem, kelle
valimise korra, õigused ja kohustused kehtestab Vallavolikogu aleviku- või külavanema statuudis»;
1.2.2. «(7) Väikesaare üldkogu valib saarevanema, kelle valimise korra ja üldkogu reglemendi kehtestab Vallavolikogu valla põhimääruse lisana (lisa)».
2. Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja», Viimsi valla elektroonilisel kodulehel ja
Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
3. Määrus jõustub kümnendal päeval pärast avalikustamist ajalehes «Viimsi Teataja».
e. Madis Saretok, volikogu esimees

on vähemalt 18-aastane aus, sõnapidaja ja
aktiivne püsiasustusega saareelanik, kes
kaitseb ja esindab saareelanike huve.
1.2. Vanema kulude kompenseerimise korra kinnitab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus).
1.3. Vallavalitsuse ülesannete täitmine Vanema
poolt sätestatakse Vanema ja Vallavalitsuse
vahelise lepinguga.
1.4. Vanema ning tema asendaja kohuseid võib
täita ainult sellel saarel oma elukoha registreerinud isik.
1.5. Vanema äraolekul kauemaks kui 3 kuuks
määrab Vanema asendaja, Vanema ettepanekul, Vallavalitsus.
1.6. Vanema volitused lõpevad:
1.6.1. uue Vanema valimisel;
1.6.2. Vanema suhtes süüdimõistva kohtuotsuse jõustumisel kriminaalasjas;
1.6.3. Vanema loobumisel ametist;
1.6.4. Vanema elama asumisel teise asukohta;
1.6.5. Vanema nimetamisel Vallavalitsuse ametnikuks;
1.6.6. Vanema surma korral.
2. Vanema kohustused
2.1. Korraldada infovahetust Viimsi Vallavolikogu (edaspidi - Vallavolikogu), Vallavalitsuse ning saareelanike vahel.
2.2. Esitada kirjalikult probleemid ja küsimused
Vallavolikogule või -valitsusele arutamiseks.
2.3. Teavitada Vallavalitsust saarel elavatest abivajajatest ning võimalusel korraldada nende abistamist.
2.4. Olla saareelanikele ja Vallavalitsusele alati
sidevahendite kaudu kättesaadav.
2.5. Näidata üles aktiivsust ja propageerida saareelanike omaalgatusvõimet, organiseerida
saarel üritusi ja ühistegevust.
2.6. Olla kursis valla, maakondlike ja üleriigiliste saarte ja kodukandi liikumist puudutavate õigusaktide, päevakajaliste probleemide ja üritustega.
2.7. Koostada saare arengukava projekti või esitada arengukava muudatused Vallavalitsusele läbivaatamiseks hiljemalt iga aasta 01.
aprilliks.
2.8. Jälgida Viimsi valla avaliku korra eeskirjast, heakorra eeskirjast ning koerte ja kasside pidamise eeskirjast kinnipidamist ning
korraldada heakorratöid saarel.
2.9. Teatada saarel ilmsiks tulnud korrarikkumistest ja kuritegudest valla konstaablile
ning toimunud olulistest sündmustest vallavanemale või abivallavanematele.
2.10. Toimetada isikutele kätte teateid koormiste määramise kohta.
2.11. Kutsuda üks kord aastas kokku saare üldkogu Vanema tööaruande ärakuulamiseks.
2.12. Teavitada eelnevalt Vallavalitsust oma kavatsusest asuda elama teise asukohta vähemalt kaks kuud ette.
2.13. Vanema kohalt tagasi astumisel kutsuda
kokku üldkogu uue Vanema valimiseks.
2.14. Läbi vaadata saarel asuvate munitsipaalasutuste eelarveprojektid ja anda oma seisukohad Vallavalitsusele hiljemalt iga aasta 15. augustiks.
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3. Vanema õigused
3.1. Osaleda sõnaõigusega Vallavolikogu istungitel. Osaleda Vallavalitsuse istungitel, Vallavolikogu komisjonide koosolekutel ning
nõupidamistel, kus arutatakse ja otsustatakse saare, mille Vanem ta on, eluolu ja arengut oluliselt puudutavaid küsimusi, sealhulgas valla arengukava koostamises.
3.2. Saada ning vahendada Vallavolikogult ja valitsuselt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni.
3.3. Esitada Vallavolikogule (sh. Vallavolikogu
komisjonidele) ja -valitsusele kirjalikke järelepärimisi, millele Vallavolikogu (sh. Vallavolikogu komisjonid) ja -valitsus on kohustatud vastama õigusaktides sätestatud
korras.
3.4. Kutsuda kokku saare üldkogu.
3.5. Korraldada saare ajaloo jäädvustamist.
3.6. Teha ettepanekuid valla eelarve projekti
koostamise käigus antud saart, mille Vanem
ta on, puudutavate probleemide lahendamisele orienteeritud projektide rahastamiseks,
vastavalt saare arengukavale.

1. Üldsätted
1.1. Viimsi valla saarevanem (edaspidi - Vanem)

4. Vanema ametimärk
4.1. Ametikohuste täitmisel kannab Vanem või

LISA
Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 määrusega
nr 30 muudetud
«Viimsi valla põhimäärusele»
Käesolev «Viimsi valla põhimääruse» lisa kehtestatakse «Püsiasustusega väikesaarte seaduse»
§ 5 lg 3 alusel.
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tema asendaja ametimärki.
4.2. Ametimärk antakse välja Vanema ja Vallavalitsuse vahel lepingu sõlmimisel.
4.3. Vanem võib ametimärki kanda ainult oma
volituste kehtivuse ajal.
4.4. Volituste lõppemise korral, kui need kestavad vähemalt 3 aastat, Vanem ametimärki
ei tagasta.
4.5. Volituste kestuse korral alla 3 aasta peab Vanem ametimärgi tagastama Vallavalitsusele.
5. Vanema vastutus
5.1. Vanem vastutab isiklikult oma ametikohustuste täitmise eest, mis on käesolevas korras ette nähtud.
5.2. Vanem kannab vastutust süütegude eest õigusaktides sätestatud korras.
6. Vanema valimine
6.1. Vanem valitakse demokraatlikul viisil saare üldkogul 3 aastaks.
6.2. Üldkogu kokkukutsumisi korraldab Vallavalitsus.
6.3. Üldkogu on Rahvastikuregistris oma elukoha antud saarel registreerinud hääleõiguslike isikute üldkoosolek.
6.4. Vanema kandidaadiks võib olla iga antud
saare aadressil registreeritud hääleõiguslik
isik, kes vastab käesolevas statuudis toodud
tingimustele. Vanema kandidaadiks ei saa
esitada Vallavalitsuse ametnikku.
6.5. Vanemaks kandideerija peab andma enne
valimistel kandideerimist Vallavalitsusele
kirjaliku nõusoleku kandideerimise kohta.
6.6. Vanema kandidaadid registreeritakse Vallavalitsuses, kandidaatide registreerimine lõpeb 1 (üks) nädal enne üldkogu toimumist.
6.7. Kandidaatide nimekiri avaldatakse vastava
saare teadetetahvlil ja muudes avalikes kohtades ning Viimsi valla elektroonilisel kodulehel 1 (üks) nädal enne valimiste toimumist.
6.8. Vanema valimised viib läbi vähemalt 5-liikmeline komisjon, kes valitakse saare üldkogul vahetult enne Vanema valimiste algust.
6.9. Vanema valimiste tulemused fikseeritakse
protokollis ja sellele lisatakse üldkogul osalenute registreerimisleht ning esitatakse Vallavalitsusele 10 (kümne) kalendripäeva
jooksul, arvates koosoleku toimumise päevast.
6.10. Protokolli ja üldkogul osalenute registreerimislehe esitab Vallavalitsusele saarevanema valimise komisjon.
6.11. Vanema valimisi jälgib Vallavolikogu esimees või tema poolt määratud isik ja üks
Vallavalitsuse liige.
7. Vanema umbusaldusmenetlus
7.1. Vanema umbusaldamise algatamiseks on
tarvis vähemalt 20% vastava saare täisealiste elanike kirjalik nõusolek.
7.3. Umbusalduse avaldamine Vanemale peab
olema motiveeritud, vormistatud kirjalikult
ja allkirjastatud umbusaldajate poolt.
7.4. Umbusalduse avaldamise algatamise kirjalik ettepanek esitatakse Vallavalitsusele.
7.5. Vanema umbusaldamiseks kutsub Vanem
kokku üldkogu ning lisab umbusaldamise
üldkogu päevakorda.
7.6. Vanem loetakse umbusaldatuks, kui selle
poolt on vähemalt 2/3 üldkogul osalenutest,
kusjuures mitte vähem, kui 40% vastava
saare elanikest.
8. Saareelanike üldkogu
8.1. Saareelanike üldkogul arutatakse saare seisukohalt olulisi küsimusi, samuti kuulatakse 1 (üks) kord aastas Vanema tööaruannet
ja vajadusel avaldatakse umbusaldust Vanemale ning valitakse uus Vanem.
8.2. Saareelanike üldkogu toimumise aeg, koht
ja päevakorrapunktid peavad olema ette teatatud vähemalt 1 (üks) kuu.
8.3. Koosoleku toimumise aja, koha ja päevakorrapunktid teatab Vallavalitsusele antud
saare Vanem või tema asendaja ning Vallavalitsus korraldab vastava info avaldamise
ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla
elektroonilisel koduleheküljel.
8.4. Päevakorda saab punkte lisada kuni 1 (üks)
kuu enne koosoleku toimumist ning päevakorrast saab punkte maha võtta kuni koosoleku toimumiseni.
8.5. Saare üldkogu otsus on vastuvõetud, kui sel-
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le poolt on vähemalt 50% + 1 koosolekul
osalenutest, kusjuures mitte vähem kui 20%
antud saare täisealistest elanikest.
9. Rakendussätted
9.1. Saarevanema valimise päevast alates lõpevad saarel valitud küla (külade) vanema volitused.
9.2. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes
«Viimsi Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
9.3 Käesolev määrus jõustub 10. päeval pärast
avaldamist ajalehes «Viimsi Teataja».
f. Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 31
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu
10. juuni 2003 määruse nr. 24 «Viimsi valla
põhimäärus» § 14 lg 6 alusel.

VIIMSI VALLA AUTASU
«VIIMSI VAALAPOEG» STATUUT
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Käesoleva statuudiga kehtestatakse Viimsi
valla autasu «Viimsi vaalapoeg» (edaspidi
– «Vaalapoeg») andmise alused ja kord.
1.2. «Vaalapoeg» on väikeskulptuur, mille dolomiidist valmistatud alusele on paigutatud
pronksist valmistatud vaalapoja kuju. Väikeskulptuuri dolomiidist aluse küljele kinnitatakse tahvel, millele kirjutatakse autasu
saaja nimi ja andmise aasta. 1.3. «Vaalapoeg» antakse välja igal aastal Viimsi valla
kuni 26-aastastele noortele, kes on eriliselt
silma paistnud kultuuri, spordi ja noorsootöö alal, valla iga üldhariduskooli parimatele põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele
ning iga huvikooli parimale lõpetajale.
1.4. «Vaalapoeg» võidakse välja anda ka ühekordse silmapaistva saavutuse või teo eest.
2. TAOTLUSE ESITAMINE
2.1. Taotlusi «Vaalapoja» andmiseks kultuuri,
spordi ja noorsootöö eest ning ühekordse
silmapaistva saavutuse või teo eest on õigus esitada Viimsi Vallavolikogu (edaspidi
- Vallavolikogu) komisjonidel, Vallavolikogu liikmetel, Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi - Vallavalitsuse) liikmetel ja Viimsi valla hallatavate asutuste juhtidel iga aasta 01.
detsembriks.
2.2. Taotlusi »Vaalapoja» andmiseks parimatele põhikooli ja gümnaasiumi ning huvikoolide lõpetajatele on õigus esitada vastavate
koolide direktoritel iga aasta 01. juuniks.
2.3. Taotlused esitatakse Vallavalitsusele.
2.2. Käesoleva määruse punktis 2.1 nimetatud
ametiisikud esitavad «Vaalapoja» andmise
vormikohase taotluse (Lisa) Vallavalitsuse
kantseleile.
2.3. Vallasekretär korraldab taotluse arutamise
Vallavalitsuse istungil, nõudes vajaduse korral taotluse esitajalt täiendavaid kirjalikke
selgitusi ja põhjendusi.
2.4. Pärast Vallavalitsuse positiivset otsust korraldab vallasekretär ettevalmistused «Vaalapoja» kätteandmiseks.
3. «VAALAPOJA» KÄTTEANDMINE
3.1. «Vaalapoeg» antakse autasustatavale kätte
valla pidulikul üritusel:
3.1.1. kultuuri, spordi ja noorsootöö eest ning
ühekordse silmapaistva saavutuse või teo
eest Viimsi valla aastapäeva pidulikul aktusel;
3.1.2. parimatele põhikooli ja gümnaasiumi ning
huvikoolide lõpetajatele vastavate koolide lõpuaktustel.
3.2. «Vaalapojaga» koos antakse üle vastav tänukiri, millele kirjutavad alla vallavanem ja
vallasekretär. Allkirjad kinnitatakse Vallavalitsuse vapipitsatiga.
3.3. «Vaalapoja» koos tänukirjaga annab kätte
vallavanem, Vallavalitsuse liige, vallasekretär või nende poolt volitatud isik.
3.4. «Vaalapojaga» autasustatute nimed koos teenete kirjeldusega kantakse Vallavalitsuse
korralduse alusel «Vaalapojaga» autasustatute registrisse.
3.5. «Vaalapojaga» autasustatute nimed koos teenete kirjeldusega avaldatakse ajalehes
»Viimsi Teataja».
4. RAKENDUSSÄTTED
4.1. Käesolev määrus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla elektroonilisel ko-

dulehel.
4.2. Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval
pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu
kantseleis.
g. Madis Saretok, volikogu esimees
13. september 2005 nr 32
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi
valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted.» kehtestamine
Käesoleva määruse kehtestamisel on aluseks
võetud Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31, Planeerimisseaduse § 24 lg
3, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega
nr. 19 kehtestatud Viimsi valla ehitusmääruse §
2 p 6 ning eelnevalt saadud kehtestatavale planeeringule Harju Maavanema heakskiit. Arvestades, et tulenevalt uute elamupiirkondade laiaulatuslikust ehitamisest Viimsi valda ja detailplaneeringute kaudu kavandatud uute elamualade väljaehitamisest tingitud elanikkonna kasvust
on lisaks senisele üldplaneeringule ning ehitusmäärusele vajadus ehitustegevust täpsemalt reguleerida üldplaneeringute tekstilise osa täiendamisega. Teemaplaneering viidi läbi, et tagada
Viimsi valla elanike elukvaliteedi püsimine kasvava elanikkonna puhul. Teemaplaneeringu kehtestamine võimaldab Vallavalitsusel esitada detailplaneeringute ja projektide koostajatele selgeid nõudmisi edasiseks planeerimiseks ja projekteerimiseks.
Arvestades ülaltoodut ning käesolevale määrusele lisatud seletuskirjas toodud muid selgitusi,
Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003. a
otsusega nr 45 algatatud ja 14.06.2005. a otsusega nr 40 vastuvõetud üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted» (töö
nr. 563/04, koostatud AS Entec poolt).
Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja»
ja Viimsi valla elektroonilisel kodulehel.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Vallavolikogu kantseleis.
h. Madis Saretok, volikogu esimees
SELETUSKIRI
Viimsi Vallavolikogu 13.09.2005 määruse nr
32 «Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine.
Elamuehituse põhimõtted» kehtestamine»
juurde
Üldplaneeringu teemaplaneering hõlmab kogu
Viimsi valla territooriumi. Teemaplaneeringu
«Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted» (edaspidi Teemaplaneering) koostamisel lähtuti 11.01.2002.a kehtestatud «Viimsi valla mandriosa üldplaneeringust», 10.06.1997.a kehtestatud «Naissaare üldplaneeringust» ja 10.10.2000.a kehtestatud
«Prangli saare üldplaneeringust». Teemaplaneeringu juurde kaardimaterjali ei koostatud ja see
täpsustab ja täiendab seni kehtinud üldplaneeringute seletuskirju ning kehtib koos nendega.
Teemaplaneeringu ja varem kehtestatud üldplaneeringu vastuolu korral tuleb edaspidi lähtuda
üldplaneeringuid täiendavast ja täpsustavast Teemaplaneeringu tekstist. Teemaplaneeringus toodud krundi minimaalseid suurusi määrav skeem
«Elamuehituse piirkonnad» kehtib koos «Viimsi valla mandriosa üldplaneeringuga».
Teemaplaneeringu juurde kaardi koostamisest
loobuti, sest kehtivates üldplaneeringutes määratud maakasutuse muutmine ei olnud eesmärk.
Selliselt talitamise peamine kaalutlus oli tagada
valla edasise arengu püsimine kehtivate üldplaneeringutega määratud maakasutuse raamides.
Üldplaneeringu maa-alade üldiseid kasutamistingimusi ei olnud otstarbekas muuta lähtuvalt
avalikust huvist tagada Viimsi valla rohealade
säilimine ja vajadustest, mis on toodud Teemaplaneeringu seletuskirja ptk 3.
Üldplaneeringute tekstiliste osade täiendamise
vajadus tulenes elamupiirkondade laiaulatuslikust ehitamisest Viimsi valda ja detailplaneeringute kaudu kavandatud uute elamualade väljaehitamisest tingitud elanikkonna kasvust. Elanikkonna kasv ja selle prognoos kajastuvad Teemaplaneeringu seletuskirja ptk 2.2.3; väljastatud ehituslubade arvu kajastab Teemaplaneeringu tabel 7, millest selgub, et aastatel 1995-2002
on Viimsi Vallavalitsuse Ehitusamet menetlenud

sama palju elamute ehituslubasid kui 01.01.200301.11.2004. Teemaplaneering viidi läbi, et tagada Viimsi valla elanike elukvaliteedi püsimine
kasvava elanikkonna puhul.
Üldplaneeringu teemaplaneeringuga seatavate
reeglite, piirangute ja kitsenduste põhjused on
motiveeritud planeeringu seletuskirja ptk 3
«Asustuse suunamise vajaduste põhjendused».
Teemaplaneering tugineb 12. oktoobri 2004.a
volikogu määrusega nr 17 kinnitatud arengukava strateegilistele arengueesmärkidele nagu kajastatud teemaplaneeringu ptk 2.1.1. Teemaplaneeringuga seatav olulisim piirang on elamu ehitamiseks lubatavate kruntide minimaalsete suuruste määramine erinevates valla osades vastavalt skeemile «Elamuehituse piirkonnad» ja ptk
4.2 sätestatud tingimustele ning kortermajade
ehituse keelamine väljaspool Haabneeme ja
Viimsi alevikke. Krundi suuruse ja kortermajade asukoha piirangud on seatud, et tagada optimaalne keskkonnakoormus, pidurdada kontrollimatut rahvastiku kasvu üle prognoositud piiride ning võimaldada tagada piirkonna ühtne miljöö ja elukeskkonna kvaliteet. Kõik teemaplaneeringuga toodud piirangud on kajastatud Teemaplaneeringu seletuskirja ptk 4 ja nende eesmärk on planeerimis- ja ehitustegevuseks üheselt mõistetavate ja avalikkuse poolt aktsepteeritud reeglite määramine.
Teemaplaneeringu algatamise kavatsusest teavitati avalikkust läbi Eesti Päevalehe
(18.03.2003). Teemaplaneering on algatatud
15.04.2003.a ning vastu võetud 14.07.2005.a
Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 45. Algatamisest teavitati avalikkust Viimsi Teatajas
(24.03.2003). Planeeringu koostamiseks sõlmiti leping AS-iga ENTEC. Teemaplaneeringu
koostamisel on järgitud planeerimisseaduse järgseid menetlusprotseduure: toimunud on
23.02.2005 avalik arutelu ja 27.06-01.08.2005
avalik väljapanek, dokumendid selle tõestuseks
on lisatud planeeringu kausta. Avalikul arutelul
ja avalikul väljapanekul Teemaplaneeringu kohta märkusi ja vastuväiteid ei esitatud. Avaliku
väljapaneku tulemusi tutvustati avalikkusele
17.08.2005 läbi viidud avalikul arutelul.
Teemaplaneeringu on kooskõlastanud Harju
Maavanema poolt nõutud ametkonnad: Keskkonnaministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Raudteeinspektsioon, Maanteeamet, Põhja-Regionaalne Maanteeamet, Tallinna Terviskaitsetalitus, Harjumaa Päästeteenistus, Harju Maaparandusbüroo ja Eesti Kiirguskeskus. Vastavalt planeerimisseaduse § 17 lg 2
on Teemaplaneering kooskõlastatud planeeritava maa-ala naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega s.t Jõelähtme valla, Maardu linna ja
Tallinna linnaga ning Harjumaa Keskkonnateenistusega ja Muinsuskaitseametiga. Rohkemate
ametkondadega kooskõlastamist Viimsi Vallavalitsus vajalikuks ei pidanud. Kooskõlastustes
nõutud muudatused on Teemaplaneeringusse sisse viidud enne planeeringu vastuvõtmist vallavolikogu poolt 14.07.2005. Kooskõlastajad, kes
ei esitanud oma seisukohta planeerimisseaduse
§ 17 lg 5 toodud tähtaja möödumisel, said vaikiva nõusoleku andmise kohta valla poolt kirjad, mis saadeti välja 02.06.2005.
Avalikustamise järel teostas Teemaplaneeringu
üle järelevalvet Harju Maavanem. Maavanema
heakskiitev otsus on lisatud planeeringu kausta.
Kaalutlemise tulemusel on otstarbekas Teemaplaneering kehtestada, sest see võimaldab tagada arengukava ja üleplaneeringute elluviimise
ning võimaldab Vallavalitsusel esitada detailplaneeringute ja projektide koostajatele selgeid
nõudmisi edasiseks planeerimiseks ja projekteerimiseks. Teemaplaneeringus toodud mõisted ja
Teemaplaneering on kooskõlas Viimsi valla ehitusmäärusega.
Teemaplaneeringu ptk 4 elluviimisel tuleb Vallavalitsusel arvestada üldplaneeringu teemaplaneeringu ruumilise arengu mõjude hindamise tulemustega, mis kajastuvad ptk 5. Vallavalitsusel
tuleb samuti tagada elanikkonna informeerimine ohualadest, mis kajastuvad Teemaplaneeringu ptk 4.6. Ohualadest ülevaate saamiseks tuleb
Vallavalitsusel koostöös Päästeteenistusega tagada kodanikele võimalus tutvuda «Harjumaa
riskianalüüsiga» ja «Viimsi riskianalüüsiga».
Haldo Oravas, abivallavanem - peaarhitekt
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MITTETULUNDUSÜHINGU
RANDVERE KÜLASELTS
PÕHIKIRI
I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi Ühing) nimi on Mittetulundusühing RANDVERE
KÜLASELTS.
1.2. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud
füüsiliste ja juriidiliste isikute iseseisev
ühendus, mis tegutseb kohaliku elu edendamiseks ja muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.
1.3. Ühing on kasumit mittetaotlev organisatsioon. Ühing kasutab oma tulusid üksnes
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.4. Ühingu asukoht on juhatuse asukoht, mis
on Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond.
II ÜHINGU TEGEVUSALAD
2 .1. Ühingu tegevuse eesmärk on Randvere külaelu korraldamine ja edendamine ning heakorrale ja infrastruktuuride arendamisele
kaasaaitamine.
2.2. Püstitatud eesmärkide saavutamiseks
Ühing:
2.2.1. korraldab kohaliku elu edendamiseks üritusi, seminare ja kokkutulekuid;
2.2.2. koostab fondidele ja programmidele projektitaotlusi;
2.2.3. esindab ja kaitseb Ühingu liikmete ühishuve riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse organites, suhetes teiste juriidiliste ja
füüsiliste isikutega.
III ÜHINGU LIIKMESKOND
3.1. Ühingu liige võib olla iga teovõimeline füüsiline või juriidiline isik, kes tunnistab Ühingu põhikirja ja soovib osaleda Ühingu
töös.
3.2. Ühingu liikmeks võetakse vastu Ühingu juhatusele esitatava kirjaliku sooviavalduse
alusel. Avaldajat loetakse Ühingu liikmeks
Ühingu juhatuse vastavasisulise otsuse tegemise päevast alates.
3.3. Ühingust väljaastumine toimub kirjaliku
sooviavalduse alusel, mis esitatakse Ühingu juhatusele. Ühingu liige loetakse Ühingust väljaastunuks juhatuse otsuse alusel.
3.4. Ühingust väljaarvamine toimub juhul, kui
Ühingu liige on rikkunud Ühingu põhikirja nõudeid või ei ole kolme aasta jooksul
osalenud Ühingu tegevuses.
3.5. Ühing ei kanna vastutust oma liikme varaliste kohustuste eest, Ühingu liikmed ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest,
samuti ei ole Ühingu liikmel õigust Ühingu
varale ja Ühingul ei ole õigust Ühingu liikme varale.
3.6. Ühingu liikmel on õigus:
3.6.1. valida ja olla valitud Ühingu juht- ja kontrollorganitesse;
3.6.2. osaleda tema Ühingus tegutsemist puudutavate küsimuste arutamisel Ühingu organites;
3.6.3. teha ettepanekuid ja taotlusi kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
3.6.4. võtta osa Ühingu poolt korraldatavatest
üritustest;
3.6.5. saada informatsiooni Ühingu tegevuse
kohta;
3.6.6. astuda Ühingust välja.
3.7. Ühingu liige on kohustatud:
3.7.1. täitma Ühingu põhikirjas sätestatud nõudeid ja Ühingu juhtorganite otsuseid Ühingu põhikirja raames;
3.7.2. aktiivselt osa võtma Ühingu tegevusest;
3.7.3. tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
3.7.4. suhtuma hoole ja heaperemehelikkusega
Ühingu varasse;
3.7.5. hoidma ja kaitsma Ühingu head nime ja
mainet.
IV ÜHINGU JUHTIMINE
4.1. Ühingu kõrgeimaks juhtimisorganiks on
Ühingu liikmete üldkoosolek (edaspidi Üldkoosolek). Üldkoosolek on korraline ja erakorraline. Ühingu Üldkoosolek on pädev otsustama kõikide Ühingu tegevust puudutavate küsimuste üle. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub:
4.1.1. Ühingu eesmärkide kindlaksmääramine
ja muutmine;
4.1.2. Ühingu Juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine;
4.1.3. Ühingu põhikirjas muudatuste tegemine
ja Ühingu uue põhikirja kinnitamine;
4.1.4. Ühingu tegevuskava, eelarve ja revisjonikomisjoni aruannete kinnitamine;
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4.1.5. Juhatuse poolt esitatud järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine;
4.1.6. Ühingu kõikide maksete suuruse kindlaksmääramine;
4.1.7. Ühingu palgaliste töötajate arvu, nende tööülesannete ja nende töö tasustamise põhimõtete ja korra kindlaksmääramine;
4.1.8. Ühingu auliikmete nimetamine juhatuse
ettepanekul;
4.1.9. Ühingu tegevuse lõpetamise ja Ühingu reorganiseerimise küsimuse otsustamine.
4.2. Korraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt vähemalt üks kord igal järjekordsel kalendriaastal.
4.3. Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku
Juhatuse otsusega, aga samuti juhul, kui seda nõuavad Ühingu liikmed, kes kokku moodustavad vähemalt 1/3 Ühingu liikmete üldarvust, või revisjonikomisjon. Taotlus Üldkoosoleku kokkukutsumiseks tuleb Juhatusele esitada kirjalikult arutusele tulevate küsimuste äramärkimisega. Juhatus peab erakorralise koosoleku kokku kutsuma hiljemalt
ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamisest.
Kutsed erakorralisele Üldkoosolekule saadab Juhatus kirjalikult kõigile Ühingu liikmetele vähemalt kaks nädalat enne koosoleku läbiviimise kuupäeva koos arutusele tulevate küsimustega.
4.4. Kui korraliseks Üldkoosolekuks ei ole kohale ilmunud käesoleva põhikirja punktis 4.5.
nõutud osa liikmeskonnast, kutsutakse samal
päeval kokku Erakorraline Üldkoosolek. Juhatus teavitab käesolevas punktis sätestatud
võimalusest Korralise Üldkoosoleku kokku
kutsumise teates.
4.5. Korraline Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Ühingu liikmetest. Erakorralisel Üldkoosolekul otsustusvõime piirangut ei ole.
4.6. Otsused võetakse Üldkoosolekul vastu lihthäälteenamusega Üldkoosolekul esindatud
häältest. Üldkoosoleku käik ja vastuvõetud
otsused kantakse Üldkoosoleku protokolli.
Hääletamise protseduur Üldkoosolekul otsustatakse iga päevakorrapunkti kohta eraldi.
Hääletamine toimub kinniselt, kui Üldkoosolek seda otsustab. Üldkoosoleku protokolli
õigsust kinnitavad Üldkoosoleku juhataja ning
sekretär, kes valitakse Üldkoosolekust osavõtvate Ühingu liikmete hulgast.
Üldkoosoleku juhatajal ei ole õigust muuta Üldkoosoleku päevakorda. Üldkoosoleku otsused on
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kohustuslikud kõigile Ühingu liikmetele, sealhulgas ka neile, kes Üldkoosolekul ei osalenud.
4.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib Ühingu
tegevust kolme kuni seitsme liikmeline Juhatus, mis valitakse Ühingu Üldkoosoleku
poolt kolmeks aastaks.
4.8. Juhatusse kuulub mittevalitava liikmena
Randvere külavanem. Külavanem võib olla
valitud juhatuse esimeheks.
4.9. Ühingu Juhatuse pädevusse kuulub:
4.9.1. liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine Ühingust;
4.9.2. Ühingu liikmete üle arvestuse pidamine;
4.9.3. Ühingu rahaliste ja muude vahendite kasutamise otsustamine;
4.9.4. Ühingu raamatupidamise korraldamine;
4.9.5. tegevuskava ettevalmistamine;
4.9.6. Põhikirja punktis 2.2.2. nimetatud projektitaotluste koostamise korraldamine;
4.9.7. Ühingu jooksva asjaajamise korraldamine;
4.9.8. Juhatuse esimehe ja aseesimehe valimine.
4.10. Juhatuse tööd juhib ja koordineerib Juhatuse esimees, tema äraolekul aseesimees.
4.11. Juhatuse koosolekud viiakse läbi esimehe
kutsel vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kvartalis. Kutsed Juhatuse koosolekule saadab esimees kõigile
Juhatuse liikmetele hiljemalt üks nädal enne koosoleku läbiviimise kuupäeva koos
asutusele tulevate küsimustega.
4.12. Igal Juhatuse liikmel on Juhatuse koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
4.13. Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline,
kui koosolekust võtab osa vähemalt 2/3 Juhatuse liikmetest.
4.14. Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla Juhatuse esimees, tema
puudumisel aseesimees, ja sekretär, kes
määratakse Juhatuse poolt.
4.15. Ühingut võib esindada kaks Juhatuse liiget
ühiselt, kellest üks peab olema Randvere
külavanem, või Juhatuse esimees üksinda.
4.16. Ühingul võivad olla auliikmed, kes võivad
täita Ühingu esindamisfunktsioone, kuid
kellel ei ole Ühingu nimel allkirjaõigust.
V ÜHINGU MAJANDUSTEGEVUSE
ALUSED
5.1. Ühingu vara võib tekkida:
5.1.1. sisseastumis- ja liikmemaksudest;
5.1.2. annetustest ja sponsorsummadest;

5.1.3. sihtotstarbelistest eraldistest;
5.1.4. muust tulust, mis saadakse põhikirjalise tegevuse arendamisel.
5.2. Mittetulundusühingu liikmed on kohustatud
tasuma sisseastumismaksu ja liikmemaksu.
Sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse
määrab Üldkoosolek Juhatuse ettepanekul.
Liikmemaks tasutakse kord aastas kas sularahas või pangaülekandega mittetulundusühingu arvelduskontole.
5.3. Ühingu varasid kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.4. Majandustegevuses juhindub Ühing oma põhikirjast ja Eesti Vabariigi seadusandlusest.
5.5. Ühingu finants-majandusliku tegevuse kontrollimise eesmärgil valib Üldkoosolek igaks
järgnevaks kahe-aastaseks perioodiks 3-liikmelise revisjonikomisjoni. Revisjonikomisjon viib vähemalt üks kord aastas läbi revisjoni ja on aruandekohustuslik Üldkoosoleku
ees.
5.6. Revisjonikomisjonil on õigus nõuda Ühingu Juhatuselt raamatupidamisaruannet ja
kontrollida tegevuskava ning finantsdistsipliini täitmist.
VI ÜHINGU TEGEVUSE LÕPETAMINE,
ÜHINGU ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE
6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine või tegevuse lõpetamine toimub Üldkoosoleku otsuse
alusel ja muudel seadusandlusega ettenähtud juhtudel.
6.2. Üldkoosolek valib vähemalt kolmeliikmelise likvideerimiskomisjoni ja määrab aja, millal toimub Ühingu viimane Üldkoosolek.
6.3. Ühingu tegevus lõpetatakse Ühingu viimase Üldkoosoleku otsuse alusel, millega kinnitatakse ka likvideerimiskomisjoni lõppakt.
6.4. Ühingu Juhatus saadab Ühingu tegevuse kohta teate kolme tööpäeva jooksul lõppakti kinnitamisest riikliku registri pidajale ja põhikirja registreerinud asutusele Ühingu registrist kustutamiseks.
6.5. Ühingu likvideerimise kulud kaetakse Ühingu arvel. Pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist jaotab likvideerimiskomisjon allesjäänud vara vastavalt kehtivatele seadustele.
Põhikirjas sätestamata küsimused lahendatakse
mittetulundusühingute seaduse ja selle seaduse
põhjal väljaantud õigusaktide alusel.
Põhikiri on kinnitatud 19.mail 2005.a. sõlmitud
asutamislepinguga.

KONKURSI
«VIIMSI KAUNEIM
KODU 2005»
JUHEND
1. EESMÄRK
Kodu kaunistamise traditsioonide
jätkamine ja arendamine, elukeskkonna puhtamaks ja kaunimaks
muutmine.
Viimsi valla heakorra edendamine.
Kaunimate kodude väljaselgitamine,
tutvustamine ja autasustamine.
2. OSAVÕTUTINGIMUSED
Kandidaatide esitamise aeg konkursil osalemiseks on 19. septembrist
kuni 29. septembrini. Ettepanekud
tuleb edastada Viimsi vallavalitsusele kas postiaadressile, e-maili teel
aadressil info@viimsivv.ee või tuua
kohale sekretäri kätte.
Ettepanekuid võivad esitada kõik
kodanikud, korteriühistud, külavanemad.
Konkursile võib esitada Viimsi
vallas asuvaid kodusid kahes kategoorias:
• eramu, suvila
• korterelamu, ridaelamu
3. HINDAMISKRITEERIUMID
Hinnatakse:
1. krundi üldist heakorda
2. krundi üldist planeeringut
3. objekti välishooldust, sobivust
maastikuga
4. hoonete arhitektuuri ja õue piirdeid
5. õueaeda ja haljastust (puud, põõsad hekid jne.)
6. hoonete korrastatust, värvilahendusi
7. lipumasti olemasolu, riigilipu väljapaneku võimalust
8. jäätmeveo korraldust
9. dekoratiivelementide eksponeerimist (sepised, skulptuurid, välikaminad, postkast jms.)
10. heakorda väljaspool krundi piiret.
Hindamine toimub 10 palli süsteemis.
4. KONKURSI TÄHTAJAD
• Ettepanekute laekumise tähtaeg
29.09. 2005
• Kodude hindamine 30.09. 2005
• Pidulik auhindade üleandmine
5.10. 2005
5. HINDAMISKOMISJON
Konkursi hindamiskomisjon on
kuueliikmeline.
Hindamiskomisjon vaatab üle esitatud ettepanekud, selgitab välja objektide vastavuse konkursi tingimustele ja fikseerib kandidaatide
lõpliku nimekirja.
6. PARIMATE SELGITAMINE JA
AUTASUSTAMINE
Konkursi hindamiskomisjoni iga liige hindab kandidaate 10 palli süsteemis.
Kummaski grupis selgitatakse välja
kolm paremat, keda autasustatakse.
Komisjoni otsusega ja kooskõlastatult Vallavalitsusega võib komisjon
anda välja ka eripreemiaid.
7. AUHINNAFOND
Auhinnafondi suurus on
30 000 krooni.

Küünte Salong

Geelküünte paigaldus
Geelküünte hooldus
Oma küünte katmine geeliga
Akrüülküüned
Küünemaalingud
Rohuneeme tee 2

(Hotell Athena vastas, vana moeateljee maja)

Tel. 53 934 651 Ajad kokkuleppel
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TANTSUHUVILISED!
Alates 23. septembrist igal reedel kella 17–18.30
huvikeskuse tantsusaalis HIP-HOP’i TREENINGUD
kahe noore ja entusiastliku juhendajaga!
Vanusepiirangut pole.
KÕIK ON OODATUD!

HEI, MEISTERDAMISHUVILISED!
Viimsi noortekeskuses tegutseb alates 19. septembrist taas
LOOVRING ehk meisterdamine.
Lapsed ja noored saavad praktilisi ja toredaid asju meisterdada
igal esmaspäeval kella 18–20 juhendaja juhtimisel.
Kogu tegevus on TASUTA!
JÄÄME SIND OOTAMA!

VIIMSI NOORTEKESKUSE 4. SÜNNIPÄEVA ÜRITUSED:
6.oktoobril kell 17
GRAFFITY WORKSHOP Viimsi noortekeskuses
Rosa ja Medley räägivad ajaloost, tervisekaitsevahenditest, annavad
näpunäiteid.
KÕIK SAAVAD ISE PROOVIDA!
Osalemine eelregistreerimisega aadressil viimsink@huvikeskus.ee
kuni 4. oktoobrini
7. oktoobril kella 19–22
CAFÉ NIGHT ehk noortekohvik elava muusikaga!
Tule kohale, naudi head muusikat ja kohvikumõnusid!
Ja sõbrad võta ka kindlasti kaasa!
KÕIGILE KÜLASTAJATELE ÜLLATUS!

SÜGISENE KOOLIVAHEAEG VIIMSI NOORTEKESKUSES:
Teisipäev, 25. oktoober
MATK PALDISKISSE
Tutvume Paldiski linna ajalooliselt huvipakkuvate objektidega ja teeme väikese matka Pakri poolsaarel.
Vanusepiirangut pole! Kui jaksad natuke kõndida, siis oled oodatud!
Kaasa võtta väike amps lõunaks.
Buss Paldiskisse väljub noortekeskuse juurest kell 11,
tagasi jõutakse umbes kell 17.
Osalustasu 30 kr (maksta matkapäeval)
Osalemine eelregistreerimisega kuni 18. oktoobrini.

Valla-alune ja Viira Eesti lipu all.

Viimsi huvikeskus viis
Eesti rahvakultuuri
rahvusvahelisele festivalile
Juulikuu viimastel päevadel pakkisid huvikeskuse
rahvatantsijad ja -muusikud kohvrid ja pillid ning
sõitsid Kesk-Soome, et viia
osake Eesti rahvakultuurist folkloorifestivalile
«Teuvan Spelit 2005».
Tegemist on Kesk-Soome suurima festivaliga. Esinejate seas ei olnud ainult
eheda folkloori esindajad, vaid ka popartistid, kes esitavad stiliseeritud rahvamuusikat. Toimusid mitmesugused
seminarid, kogunesid töörühmad, esi-

tati näidendeid ning iga välisriigi külalisesinejail oli võimalus õpetada kohalikele elanikele ja teistele osalejatele
oma riigi tantse. Siinkohal ei saa jätta
mainimata, et kuigi kontserdid toimusid eri esinemispaikades üheaegselt, jagus publikut igale poole nii palju, et viimasel hetkel saabujad olid sunnitud
püsti seisma. Lisaks eestlastele osalesid
festivalil külalised Saksamaalt, Rootsist, Poolast, Sardiiniast, Norrast ja Belgiast.
Viimsi huvikeskuse rahvatantsurühma Valla-alune oli kutsunud külla
Teuva rühm Kiepsut. Kaasa võeti ka lasterühm Viira. Pärast seiklusrikast kohalesõitu katkise bussiga ootas meid üllatus. Juba esimesel õhtul oli rühmadel
esinemine 60 km kaugusel Teuvast.
Eestlase hing on visa ja see teade ei hei-

dutanud kedagi. Eriline kiitus lastele,
kes pärast pikka ja väsitavat reisi säravate silmadega tantsisid ja publiku suure imetluse ära teenisid.
Seitse päeva möödus linnulennul,
täis paljusid esinemisi nii Teuvas kui ka
ümbruskonna külades, pidulikul festivali avamisel, neljatunnisel maratonkontserdil, rongkäikudel, pidulikul jumalateenistusel. Viimasel päeval tänasid korraldajad kõiki esinejaid vahva
sportliku päevaga. Kepikõnd kohalikel
terviseradadel oli kõike muud kui kerge – ikka mäest üles ja alla. Järgnesid
rühmadevahelised võistlusmängud ja
grillipidu.
Koju jõudes olid kõik väsinud, kuid
õnnelikud ja täis positiivset energiat.

Heli Tohver ja Inga Petuhhov

VIIMSI HUVIKESKUSE TARBEKUNSTI TÖÖTOAD SÜGISHOOAJAL
Töötoad on mõeldud täiskasvanutele. Osavõtumaks 75 krooni ühe korra eest (kõik materjalid on hinna sees).
N 6. oktoober

18.30–20.30

Nahkehistöö – ehted: käevõru, pross, kaelakee

N 20. oktoober

18.30–20.30

Nahkehistöö – karbid

N 3. november

18.30–20.30

Pärlipunumine – käepaelad, pärliloomad

N 17. november

18.30–20.30

Klaas – küünlajalad ja -alused

N 1. detsember

18.30–20.30

Pilliroost jõulukaunistused – näärikroon, kräss

N 15. detsember

18.30–20.30

Jõulukaardid, eri tehnikad

Osavõtusoovist palume teatada tel 56 460 605, Mari Hiiemäe.

Kolmapäev, 26. oktoober
FILMIPÄEV
Terve päeva jooksul saab noortekeskuses vaadata uusi filme.
• Kell 14 – animafilm
• Kell 16 – komöödiafilm
• Kell 18.00 – põnevusfilm
Vanusepiirangut pole ja eelregistreerimine pole vajalik.
Neljapäev, 27. oktoober
MEISTERDAMISE PÄEV
• Kella 12–16
Meisterdatakse lihtsaid ja natuke keerulisemaid praktilisi asju.
Osalustasu 25 kr
Osalemine eelregistreerimisega kuni 24. oktoobrini.
Reedel, 28. oktoober
FILMIÖÖ
• Kella 23–8
Noorteüritus 14-26-aastastele noortele, kus terve öö vaadatakse filme
suurelt ekraanilt.
Filmiööl osalemiseks on vaja täita ankeet, mille saab noortekeskusest
keskuse lahtiolekuaegadel.
Noortekeskuse aastakaardi omanikele tasuta, teistele osalustasu 30 kr.
Lisainfo ja registreerimine: tel 606 6826 (tööpäevadel 14-20)
e-mail viimsink@huvikeskus.ee

VIIMSI NOORTEKESKUS
Vallamajas Nelgi tee 1, Viimsi (kaupluse ja ilusalongi sissepääs)
Avatud esmaspäevast reedeni 14–20
lastele ja noortele vanuses 7-26 aastat.
Kontakttel 60 66 826
e-mail viimsink@huvikeskus.ee
www.huvikeskus.ee
Mida saad noortekas teha?
• arvuteid kasutada
• lauamänge, lauatennist ja piljardit mängida
• ajalehti ja ajakirju lugeda
• muusikat kuulata
• televiisorit või videosid vaadata
• noortele mõeldud inffi saada
• sõpradega kohtuda ja suhelda
• noorsootöötajatelt nõu ja abi küsida
• oma mõtteid ja ideid teostada
• ringitegevuses osaleda
Mis võimalused veel on?
• bändiruum pillide ja tehnikaga bändiproovideks
• bändide juhendamine ja pilliõpe
• rahvusvahelised projektid
• loovring esmaspäeviti
• hip-hopi treening reedeti
Lisaks võimalus kasutada kööki ning ruume tähtpäevade ja ürituste
korraldamiseks.

TULE JA VAATA ASI ISE ÜLE!!!
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Maire Eliste laulustuudio alustab
Püünsis uut kooliaastat

TEATED

L

Botaanikaaed avab
õuna- ja ploominäituse
Tallinna Botaanikaaias 30. septembrist 9. oktoobrini avatud näitus valmib koostöös 60. aastapäeva tähistava Polli Aianduse Instituudi ja Saare-Tõrvaaugu aiandustaluga. Näitusel saab tutvuda Eestis kasvatatud
õuna-, pirni- ja ploomisortidega. Võimalik on kaasa osta huvitavaid ja
uusi õuna-, pirni- ja ploomipuuistikuid ning täiendada talvevarusid.

auluanne on küll Jumalast, kuid
see ei arene iseenesest. See käib ka
Elizabethi kohta. Tüdruk on näinud palju vaeva ja esinenud arvukatel
kontsertidel nii Eestis kui ka Soomes.
Selja taga on menukad kontserdisarjad
prantsuse muusikast koos Vanemuise
sümfoonikutega «Pariis – minu arm» ja
«Jõulud Pariisis», valminud on kolm CDd ja DVD. Elizabethi tõus professionaalsele lavale võiks olla eeskujuks nii mõnelegi väikesele tüdrukutirtsule, kellele
meeldib laulda. Ja miks mitte ka poistele, kuigi esialgu tundub, et neil on hoopis teised huvid.
Jätkame ka sel õppeaastal tundidega Püünsi põhikoolis. Siin tehakse tööd,
mille tulemusi näitame lastevanematele
ja laiemale publikule kooliaasta avalikel
kontsertidel – 1. advendil ehk 27. novembril Viimsi Vabakoguduse kirikus, 2.
advendil ehk 4. detsembril Kaarli kirikus
ning uue aasta 2. aprillil Estonia kontserdisaalis.
Möödunud hooaja kevadkontsert
«Kaunimad laulud emale» Estonia kontserdisaalis 15. mail, kus tähtesinejaks oli
Maarja Liis Ilus, pakkus stuudio väikestele ja suurtele lauljatele hea võimaluse
esineda koos tuntud lauljaga. Alustas ju
ka Maarja Liis kunagi Maire Eliste loodud Väike Viisi Koorist, samuti Jakko ja
Mikko Maltis, Ele Millistfer ja paljud teised. Tänased alustajad ei tea veel, milline kuulsusrikas tähelend võib neid ees
oodata...

U

uel kooliaastal ootame Püünsi põhikooli lapsi alates 3. eluaastast
ja kooliealisi kõikides vanuseastmetes. Pirita vaba aja keskuses tegutseb
lisaks lasteaia- ja kooliealiste rühmadele beebikool alates 6. elukuust ning väikelaste laulu- ja mänguring 1-2- ja 2-3aastastele. Õppetöö toimub rühmatundidena, kuigi eesmärk on kasvatada uusi
vahvaid soliste. Nii saavad kõik lapsed

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
(18.09.–15.09.2005)
• Reet ja Meelis Lepp’al sündis
26. juulil poeg ARTUR
• Annika Purolal ja Ardi Viguril sündis 1. augustil tütar VICTORIA
SOPHIA
• Helen Tammel ja Mart Haavikul
sündis 3. augustil poeg MARKUS
• Riina ja Ewald Günter Hermann
August Quak’il sündis 12. augustil
tütar SOPHIE KAROLIINE
• Margit Kaldarul ja Ekke Lainsalul
sündis 13. augustil tütar OLIVIA
• Reelika Mäepeal ja Henry Vallmannil sündis 16. augustil poeg
HENDRIK JOONAS
• Kätlin-Chris Kruusmaal ja Ivo Kokal sündis 21. augustil tütar KAIL
• Merle Haugil ja Aivar Kaljustel
sündis 22. augustil poeg KRISTJAN
• Maris Toimil ja Uno Mätlikul sündis 26. augustil tütar TRIINU
• Inga Karul ja Kaido Kepp’il sündis
28. augustil poeg RAINER
• Greta ja Raul Ammeril sündis
4. septembril tütar CORDELIA
• Liina ja Enrico Kaljurand’il sündis
6. septembril tütar CARMEN
HELENA

MAIRE ELISTE
LAULUSTUUDIO
TUNNIPLAAN
E ja K • kl 16.30-17.10 (3-4a)
T ja N • kl 14.15–15 (7-8a)
• kl 17.15–17.55 (5-7a)
• kl 15–15.45 (9-11a)
• kl 15.45–16.30 (12-14a)
Lähem info: www.mariel.ee. Vajalik
eelregistreerimine tel 502 9115.1

Maire Eliste laulustuudio kasvandik Elizabeth on saanud kandva osa Vanemuise muusikalis (Cats). Kuut aastat
järjepidevat tööd on krooninud edu, lavastust näeb publik alates oktoobrist.
tunni jooksul võimaluse ka üksinda laulda. Rütmitunde arendamiseks on kasutusel toredad, spetsiaalselt väikelastele
mõeldud instrumendid. Vanematel koolilastel on soovi korral võimalik võtta in-

dividuaaltunde. Laulustuudio on avatud
ka täiskasvanutele, kes kunagi on laulmisega tegelnud ja sellest kaunis tunde
hinge saanud.
Laulustuudio järgib oma motot: Kau-

9kuud laienes Viimsisse
Viimsi on sündide arvu poolest endiselt edukaim vald.
Üha enam hakkab siin silma
õnnelikke vanemaid, kes
lükkavad enda ees lapsevankrit. See oli ka üks põhjuseid, miks OÜ 9kuud laienes just Viimsisse, Fertilitase haigla vastas asuva Kaluri tee 3 ruumidesse.

Maire Eliste

Südamlikud
õnnesoovid
oktoobrikuu
hällilastele!
SALME RAHULA
VEERA JEFIMOVA
ZINOVI OSTAPOVSKI
MARIA LEONIDOVA
LEIDA TÄPSI
SELMA AASMA
OSKAR TOMJALLA
KONSTANTIN-ARVED
ROSTFELDT
AINO MÄND
MAIMU REBANE
HERTA REPMANN
EINAR SORMUNEN
VOLDEMAR
KRISTJUHAN
JEKATERINA FOKINA
LINDA KUTSAR
MAARA KAARLEP
ARKADI MUUK
HANS GROSS
AKSEL PEETSALU
VIRVE KIISA
VAIKE LUHTSALU
KARL SORTS
JEVGENIA BAIKOVA
ELVI KUUL
HELGA RAUDSEPP
ELVI PÕLDSAM
LINDA BELOVA
URVE JÕEMA
ANTS MÜHLBERG
HELVE MALLENE
MAIVI MÜHLBERG
IRENE LÄÄN
REIN NURMIK
ALDO-HILL KALA
MILVI KUUSIK

OÜ 9kuud sai alguse aastal 2001. Rasedariiete tootmise idee tekkis minu enda
vajadustest. Esimest last oodates kogesin, et poodidest pole rasedatel mitte midagi selga leida. Võib osta vaid suurte
naiste riideid, mida siis endale ümber
kombineeritakse. Kui ootasin teist last,
veendusin, et miski pole muutunud.
Kõik mu mõtted hakkasid keerlema rasedate riietamise ümber.
Tänaseks on meil kauplus Tallinnas
ja alates septembrist tegutseb ka salongateljee Viimsis. Mida me pakume? Kvaliteeti, mugavust, palju naturaalseid materjale, isikupärasust. Rõivad on toodetud meie klientide soove jälgides. Kuna
kolme lapse emana tean, millised peavad
olema rasedusaegsed rõivad, et ennast
mugavalt tunda, teeme neid oma toreda
väikese kollektiiviga just kui enda jaoks
– armastusega. Kohapeal saab müüja ja
õmbleja abiga valida sobiva kanga ja tegumoe. Samas saab ka pidulikeks puhkudeks kleite laenutada. Naudi seda aega, milleks on sul need imelised 9 kuud!
Parimad soovid tervislikuks, stiilseks ja
õnnelikuks beebiootuse ajaks!

Kati Kippasto

nite kunstide sarm ja sära, artistlik enesekindlus ning lavaline liikumine eluks
kaasa juba lapsepõlvest!

Kati sõnul polnud titeootel emadele kaupmehed seni mõelnud.
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VIIMSI HUVIKESKUSE JA NOORTEKESKUSE KULTUURISÜNDMUSED
september – detsember 2005
29. september
Oktoober-november
6. oktoober
7. oktoober
12. oktoober
25. oktoober
26. oktoober
27. oktoober
29. oktoober
28. oktoober
12. november
4. november
17. november
21.-25. november
25.november
26. november
Detsember
1. detsember
2. detsember
3. detsember
10. detsember
12.-16. detsember
15. detsember
17. detsember
18. detsember
20. detsember
30. detsember

kell 18

Maastikumäng «Viimsi IV Maastik» Randvere loodusõpperajal (täpsem info www.viimsivald.ee)
Viimsi kunstikooli õpilastööde näitus
kell 17
Graffity workshop
kell 19-22
Café Night – noortekeskuse sünnipäevapidu
kell 11-13
Kosmeetikafirma Oriflame uute toodete esitlus. Kosmeetikatooted kogu perele!
väljasõit kell 11 Koolivaheaja matk Paldiskisse ja Pakri poolsaarele
kell 14
Koolivaheaja filmipäev
kell 12
Koolivaheaja meisterdamise päev (eelregistreerimisega)
kell 12-17
Viimsi pensionäride ühenduse mardi-kadripidu
kell 23
FilmiÖÖ
kell 12
Isadepäeva kontsert. Esinevad Viimsi huvikeskuse lapsed
kell 17-21
Lastedisko
väljasõit kell 17 Uisutamine
Lauatenniseturniir (eelregistreerimisega)
kell 18-20.30
Viimsi valla laste ja noorte omaloominguliste tantsude konkurss «Tantsulust 2005»
kell 12-17
Viimsi pensionäride ühenduse memme-taadi laat
Segakoori Viimsi jõulukontserdid Eesti kirikutes
Aidsivastane päev – info ja teave
kell 19-22
Café Night
kell 19
Dave Bentoni ja ühendatud gospelkooride jõulukontsert
kell 18
Viimsi huvikeskuse kultuuritöötajate ja taidlejate aastalõpupidu
Piljarditurniir (eelregistreerimisega)
kell 18
Viimsi muusikakooli, Viimsi huvikeskuse ja Viimsi keskkooli jõulukontsert
kell 12
Mudilasmaja «Punamütsike» jõulupidu (reserveeritud)
kell 12 ja kell 15 Viimsi valla laste jõulupeod (kaks etendust)
kell 18
Merivälja kooli jõulukontsert
Esinemine Harjumaa ballil katkendiga uuest muusikalist

Kogunemine Randveres Tädu kivi juures
Viimsi huvikeskuses fuajee
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi huvikeskuses
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi huvikeskuses
Viimsi noortekeskus
Viimsi huvikeskuses
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
Viimsi noortekeskus
Viimsi noortekeskus
Viimsi huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
Viimsi noortekeskus
Tallinna metodisti kirik
Viimsi huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
Viimsi huvikeskuses
Estonia Talveaed

Neidude esikolmik (vasakult) Kadri Hirvesaar, Maarja Niinemets ja Raili Rebane.

Tormine Viimsi Karikas
17. septembril korraldati Pirital
Hawaii Expressi surfiklubis teist
aastat järjest Viimsi lahtised karikavõistlused purjelaualsõidus.
Karge sügis koos tugeva tuulega (8-12 m/s) andis
eeldused põnevaks jõu- ja vastupidavuse katsumusteks. Oskajale purjelaudurile on tuuline ilm nagu magnet, mis teda ranna poole tõmbab. Oodata
oli tõsist lahingut – inimene contra loodus.
Võistlusele registreerus 20 tormi trotsivat Hawaii Expressi purjelauakooli õpilast. Võistlus oli
planeeritud ühepäevasena, mille käigus peeti viis
võistlussõitu. Võistlusrada oli klassikaline olümpial kasutatav trapetsrada, kus tuleb purjetada
kõigil erinevatel tuulekurssidel. Arvestust peeti
kolmes klassis.
Kuni 15-aastaste seas tuli ülekaalukaks võit-

jaks suurt kasvu piritalane Sten Aava (13 a). Teisele kohale jäi 2005. a Eesti meister, Viimsist pärit Christofer Kalk (13 a). Kindla kolmanda koha
teenis tallinlane Tony Mõttus (14 a). Sama vanuseklassi parim tüdruk oli Lisette Parika (12 a)
Viimsist, 7. koht.
Kuni 20-aastaste neidude arvestuses hõivasid
karikatega kõrgemad pjedestaalikohad Viimsi
keskkooli õpilased Maarja Niinemets ja Kadri Hirvesaar. Kolmanda koha sai Tartu Ülikooli tudeng
Raili Rebane. Kuni 20-aastaste noormeeste hulgas läks esikoht TTÜ üliõpilasele Madis Väinale.
Teine koht kuulus Viimsis õppivale Siim
Siirakule.
Väsitava võistluspäeva lõppedes oli laste silmades märgata nii rõõmu kui väsimust, sest tehtud töö sai väärilise tasu eksklusiivsete karikate
näol.
Hawaii Expressi purjelauakool tänab Viimsi
valda toetuse eest ja loodab jätkuvale koostööle.

Karmo Kalk

www.surf.ee, info@surf.ee

Treener Karmo Kalk, tel 507 9111
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Eesti meister rannajalgpallis on Citroën
L

aupäeval, 3. septembril Haabneeme rannas peetud Eesti
meistrivõistlused rannajalgpallis
võitis Citroën, teiseks tuli Betoon ja
kolmandaks Vartoni. Hyundai Rannajalgpall 2005 turniiri üldvõitja S.C.Real
jäi viiendaks.
Suviselt soe päikeseline rannailm
ja meistritiitli nimel võitlust alustanud
kaheksa Eesti parimat rannajalgpallitiimi olid toonud Haabneeme randa
hulgaliselt pealtvaatajaid. Tribüün oli
rahvast tulvil ja lemmikmeeskondadele elati tuliselt kaasa. Võistkondade
ühtlane ja tugev tase hoidis pinget kuni mängude lõpuhetkedeni ja tulemused olid väga üllatavad.
7.-8. koha mängus andis Hyundai
Rannajalgpall 2005 algusetappidel esinelikus püsinud Novecenter loobumisvõidu Elia Autole. 5.-6. koha mängus
võitis turniiri üldvõitja S.C REAL penaltitega Ingmani võistkonna.
3.-4. koha mängus kohtusid kogemused ja noored talendid ehk siis
Vartoni ja teist aastat rannajalgpalli
turniiridel palli sahistav SevenOranges.
Mängu normaalaeg jäi viiki seisult 4:4
ja otsustavaks sai lisaaeg. Siis oli rohkem õnne Vartoni võistkonnal, kes realiseeris oma kasuks määratud penalti.
Esikohamängu jõudsid revanši ih-

kav mullune üldvõitja Citroën ja võistkond Betoon. Viimase finaali jõudmine oli omamoodi väike üllatus. Mäng
oli pingeline ja närviline, kuid samas
väga kõrgetasemeline ja võimalusterohke.
Finaalmängu seis püsis kuni viimase minutini viigis 1:1, kuid siis nägi
kohtunik Betooni võistkonna poolset
rikkumist ning määras karistuslöögi
Citroëni kasuks. Lööki läks sooritama
Citroëni staarmängija Toomas Krõm.
Eelmise aasta meistrivõistluste
kuldmedali kaotas Citroëni võistkond
just Toomas Krõmi viimase löögi ebaõnnestumisega, kuid seekord lõi Krõm
palli kindlalt ja tugevalt väravasse ning
aasta 2005 rannajalgpalli meistriks tuli võistkond Citroën. Võidumeeskond
mängis koosseisus Toomas Krõm, Risto Sarapik, Arvi Kraam, Marek
Markson, Ermo Luts, Veikko Murumaa, Andrus Mitt, Viktor Kiolein.
Suve läbi kestnud viieetapilise
Hyundai rannajalgpalli võistlussarja
üldvõitjaks krooniti S.C.Real Tallinn,
kes käis ka Baltic Toursi välja pandud
võidureisil Marseilles Prantsusmaal.
Hyundai Rannajalgpall 2005 võistluste läbiviijaks on Eesti Rannajalgpalli Liit.

Kari-Andri Kask

Meistervõistkonna Citroen mängija sooritab efektse käärlöögi neljandaks tulnud Viimsi omapoiste võistkonna
SevenOranges väravasse.

Maakonna suvemängud
peeti Pranglil
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VIIMSI NOORTE SÜGISTURNIIR
JALGPALLIS
Harjumaa koolidevahelised võistlused
10.-23. oktoober
KORVPALLIS, 8.-9. kl poisid-tüdrukud
14. oktoober kl 20 Viimsilaste tervisetund – UJUMINE
Harjumaa meistrivõistlused JALGPALLIS,
15. ja 16. oktoober
meestele,finaaliga
Harjumaa meistrivõistlused
22. oktoober
KABES ja MALES
Harjumaa meistrivõistlused KOROONA ük29. oktoober kl 10
sikmängus
Viimsi sügisturniir VÕRKPALLIS 6 nais29. oktoober kl 10
konda, 6 meeskonda

Viimsi valla
võistkond valmistub teatevõistluseks,
stardis on
Kristo Kallas.
da, aga mitte kauem kui kolm minutit,
võis leida teemaarendust nii luule, laulu, tantsu kui filmi näol.
Viimsi kava aitas liikuma Anni
Tiitsaar ja pealtvaatajad said näha moraali arenemist Kalevipoja ajast tänapäevani välja. Meie esinemist hinnati 7. kohaga. Läbi öö tantsitas kõiki Üllar
Jörberg, visamad jalakeerutajad pidasid
vastu peaaegu päikesetõusuni.

J

ärgmise päeva programmis oli valla- ja linnajuhtidele ning volikogude esimeestele mõeldud juhtkonnavõistlus, kus Enn Sau üksi pidi kahe
mehe eest väljas olema. Tulemuseks oli
5. koht, mis jäi kahe päeva peale meie
võistkonna parimaks.
Traditsiooni kohaselt tuli võõrustajaüksusel ette valmistada ka üks teatevõistlus, ning Viimsi poolt oli see meie
asukohta arvestades kalapüügiteemaline. Kõik peale mere ja paatide oli nagu

päris, isegi värske kala sai spetsiaalselt
selleks puhuks liivaluidete vahele toodud. Viimsi võistkond ise jõudis «sadamasse» üheksandana.
Kahe päeva kokkuvõttes jäi Viimsi
võistkond 9. kohale. Võitjaks tuli Jõelähtme vald, kes tänu talvisele ja suvisele tublile esinemisele peab järgmisel aastal mõlema võistluse korraldamise enda
peale võtma. Jõudu ja jaksu naabritele!
SUUR TÄNU Helju Pärnamaale
Prangli matka, Anni Tiitsaarele meie
tantsuprogrammi ettevalmistamise,
Jussi Õlletoa kollektiivile kahe päeva
täiskõhu, Valdur Kahrole igakülgse abi
eest. Suur tänu veel paljudele tublidele inimestele, kes aitasid need toredad
ja lõbusad spordipäevad edukalt läbi
viia!

Tiia Tamm,

spordimetoodik

Rulluisuvõistlusel rekordarv osalisi

OKTOOBRIKUU SPORDIKALENDER
8. oktoober kl 10

A

ugustikuu tegi vallavalitsuse liikmed ühe kogemuse võrra rikkamaks. Esimest korda Harjumaa
kohalike omavalitsusüksuste töötajate
suvespordipäevade 12-aastases ajaloos
sai korraldamisõiguse Viimsi vallavalitsus.
Välja teeniti see eelmiste suvemängude võiduga Naissaarel, mille korraldas Harjumaa Spordiliit koostöös maavalitsusega. Aktiivne mõttetöö teemal,
kus viia läbi tänavused spordipäevad,
sai alguse kohe pärast võidueufooriat.
Kaaluti uut Naissaare külastust, käidi
maad kuulamas Aegnal ja Pranglil. Viimane variant jäigi peale. Kõige suurem
mure oli ligi 200 inimese üheaegne saarele toimetamine ja ilma tellimine.
Hädast aitas välja reisilaev Monica,
mille vilunud meeskond peaaegu kõik
«päevitajad» Piritalt läbi Prangli kitsukese sadamavärava saarele ja tagasi toimetas. Ilma tellimise lubas vallavanem
Enn Sau enda peale võtta.
Ja meest sõnast – paremat ilma kui
nendel suvepäevadel ei olnud terve lõikuskuu jooksul. Harjumaa Spordiliit oli
ette valmistanud mitmeid sportlikke
jõukatsumisi, mis enamjaolt esimesel
päeval läbi tehtud said. Viimsi võistkond
koosseisus Enn Sau, Kristo Kallas, Ants
Savest, Kaido Metsma, Kadi Bruus ja
Birgit Mägi sai 15 kohaletulnud omavalitsusüksuse seas sporditeemalisel viktoriinil 11. koha, teatevõistluses 10. ja kettaheites 13. koha.
Õhtuhämarani kestnud isetegevusprogrammis, mis sel aastal kandis pealkirja «Sulle kõik ma nüüd ütlen» ning
lubas öelda ükskõik kellele ükskõik mi-

Haabneeme
staadion

SPAViimsi Tervis
Maardus
Tallinn
Kehra
Viimsi
spordihall

11. septembril oli meie valla ühe tähtsama keskuse – Viimsi haigla bussipeatuse
ümbruses liiklus täiesti sõlmes. Spordiklubi Stamina korraldusel toimus siin
Randvere teel Viimsi rullimaraton ehk
rulluisusarja Maximus Mix Cup 5. etapp.
Kavas oli laste 1 km sõit, harrastajate 6 km ja 18 km ning 42 km eliitklassi
meestele-naistele ja veteranidele. Igal distantsil nägi sõitmas ka Viimsi rullitajaid,
ja palju rahvast oli tulnud uudistama ning
pöialt hoidma.
Auhinnasaajate seas oli kergejõustiklasena tuntud Arbo Maisa, kes Viimsi eta-

pil tuli harrastajate 18 km meestest 2.
kohale, tagades endale sellega ka sarja
üldkokkuvõttes sama koha. Noormeeste
arvestuses sai Hendriko Talvik samal distantsil 6. koha, üldkokkuvõttes aga mahtus oma vanuseklassi esikolmikusse. Kõige
pikemal, maratonidistantsil jäi Karl Loss
eliitklassis 26. kohale.
Klubi andmetel sai Viimsi 6. rulluisumaratonil aja kirja 177 uisutajat, mis on
seni läbi aegade Eesti kõige osavõturohkem rulluisuvõistlus. Protokolliga saab
tutvuda:www.stamina.ee

Tiia Tamm

18 km start: esiplaanil jooksu
teisena lõpetanud Arbo Maisa.
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Müün naturaalset õiemett 90 kr/kg,
kitsepiima, kohupiima, juustu. Hind
20 kr/l. Tel 53 973264.

ILUSALONG

Müün nõukogudeaegset kilpparketti, uus, 60 x 60 sm. Hind 90 kr/m².
Tel 53 973264.

• maniküür
• pediküür
• näohooldus
• silmade ja kulmude värvimine

Juuksur kogu perele

Annan üürile Püünsis eramajas ühe
toa ja köögi, kokku 36 m2, üksikule või lasteta paarile. Hind kokkuleppel. Tel 53 973264.

Sõpruse tee 2 /
Rohuneeme tee 2
Tel 6 091 642

Ära anda sümboolse tasu eest nõukogudeaegseid glasuuritud põrandaplaate, uued, umbes 70 m².
Tel 53 973264.

Viimsis, Pärnamäe külas
asuv elektrikaupade hulgimüügiga tegelev firma

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

VÕTAB TÖÖLE
laotöölise-komplekteerija

FIE pakub järgmisi teenuseid: võsalõikamine, muruniitmine, trimmeritööd, hekkide pügamine.
Tel 53 702781.

Müügil Schwarzkopf
ja TIGI
juuksehooldusvahendid

Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitseeritud naismassöör.
Tel 51 06 731.

Müüa väga soodsalt California
mööbli klaaspindadega diivanilauad,
täispuidust magamistoakummutid,
rotingotsaga voodi 80/200, öökapp,
tumba jm. Tel 5029115.

Omas majas
Lõike- ja potililled, kimbud, pärjad, seaded
Keraamika, loodustooted, kingitused
Müügil kaunid eestimaised
liiliad ja gladioolid
Liiva aiandustalu liiliasibulad
Tulbisibulad otse Hollandist

Otsime 8a tüdrukule Haabneemes
viiuliõpetajat. Tel 56 293306.
Õmblusmasinate ja jalgrataste hooldus ja pisiremont. Tel 53 824012.

Avatud: 7.00–21.00

Ostan garaažiboksi Katlamaja teel.
Tel 56 629 066.

Müüa mulda 15 tonni 1900 krooni
koos kohaleveoga. Tel 515 8433 või
6701290.
Müüa Mercedes-Benz 300E. 124 kere, 1985. aasta väljalase, 150 Kw,
bensiinimootor, automaatkäigukast,
16 valuveljed, Clarion autostereo,
ees elektriaknad, katuseluuk, kaasa
ühe talve sõitnud naastrehvid. Heas
korras, kõik osad on vahetatud õigeaegselt. Auto on igapäevakasutuses.
Hind 40 000 krooni, tingimisvõimalus. Tel 53 326 206

Paigaldame soodsalt
TV-antenne

tel/faks 601 1986, mobiil 52 45 191
Aiandi tee/Liilia tee 1, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

EKDS
(Eesti Karate-Do

pöörduge
Kinnisvaraeksperdi poole.
Teie hea abiline
Viimsi vallas.

Uute harjutajate
vastuvõtt:

Shotokai)

kell 18.30

Tel 630 6183 ja 529 8020
info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Kontakttelefon
6051379 või 502 0442
Viimsi Market
võtab tööle
köögi abitöölise ja
kohviku teenindaja
Kontakttelefon
605 1376 või 55 617 661

(Tondi 84) väikeses saalis.

GSM : 506 3833

Telefon 606 6926

w w w.ekds.ee

Salong-ateljee
9Kuud
Avatud E-R 10-18

Tel 600 2875
õmbleja 56 251 195
Asume Haabneemes,
Fertilitase haigla vastas
Kaluri tee 3, II korrus

AS Eesti Post on teenindusettevõte
kaasaegses postiäris, pakkudes kirja- paki-,
lao- ja finantsteenuseid

AS Eesti Post Põhja regioon otsib Haabneeme postkontorisse

klienditeenindajat
töö kirjeldus:

Eesti Posti klientide teenindamine postkontori kassas

eeldame:

pakume:

maakler
626 4259, 51 30 707
priit.vooglaid@bpe.ee

Firmadele pakume logode
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.

müüja-kassapidajaid ja
saalitöölisi

Püünsi põhikooli
söökla vajab abitöölist

Audentese spordibaasi

• vähemalt keskharidust
• sõbralikkust ja teenindusvalmidust
• väga head suhtlemisoskust
• kiiret õppimisvõimet
• viisakust, korrektsust ja kõrget pingetaluvust
• tahet töötada meeskonnas
• eesti ja vene keele oskust
• arvutikasutamise oskust

Priit Vooglaid

• rätsepatööd naistele ja meestele
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus
• parandustööd

03. ,05. ,10. ,12. okt.

kutsub
harjutama
algupärast
võitluskunsti!

Garantii meie poolt
tel 5569 3858

Soovite osta, müüa,
üürida kinnisvara –

Kaluri tee 5, Haabneemes

Viimsi Market
võtab tööle

Ära anda kirjutusmasin Optima.
Tel 60 91238.

Müüa loomasõnnikut 700-800 krooni, 15 tonni – 1300 krooni koos kohaleveoga.
Tel 515 8433 või 6701290.

Kontakt:
Acuma Kaubandus OÜ,
Pärnamäe tee 150
tel: 623 9389 ja 609 6196
e-post: acuma@acuma.ee

Avatud disaini- ja moesalong

• huvitavat ja vaheldusrikast tööd arenevas ja uuenevas ettevõttes
• eneseteostus- ja arenemisvõimalusi
• tulemustest lähtuvat töötasu
Soovijatel palume saata oma elulookirjeldus e-postile jaana.smidt@post.ee või tulla
AS Eesti Post Põhja regiooni personaliosakonda aadressil Narva mnt 1 Tallinn,
tööpäevadel kl 9-11 või 13-15 hiljemalt 10.10.2005.a.
Lisainformatsioon tel 625 7313 või 625 7312

VENUS ILUSALONGIS
Viimsi SPA
1. korrusel nüüd
• GEELKÜÜNTE
PAIGALDUS
2h – 750 krooni
• GEELKÜÜNTE
HOOLDUS
1,5h – 250 krooni
• GEELKÜÜNTE
KATMINE GEELIGA
2h – 500 krooni
Olete oodatud
E-R 9-20, L 9-19, P 9-16

KAS SOOVID KIIRELT JA
MUGAVALT SOETADA UUT
KODU?
Aitame müüa vana ja
leida uut – just
Teile sobivas piirkonnas.
TASUTA kinnisvaraalane
konsultatsioon!
Küsi julgelt!

www.1partner.ee
Kaili Tamm
Tel. 66 84 700,
56 268 258
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Murutraktorite
suur
allahindlus
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KÜTTEÕLI
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA
Autovaruosad
Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont
Rehvide müük ja paigaldus
Õlivahetus
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

Info ja tellimine
telefonidel
601 0645
601 0648
www.urgen.ee
AS Urgen Oil omab
pikaajalist kogemust
vedelkütuste müügil.

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

