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Päkapikk soovitab: 
jõulukaunistused teh-
ti vanasti ikka ise. 
Häid näpunäiteid 
selleks annavad Ma-

ri ja Annika Viimsi 
huvikeskusest.
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Valla taasasutamisest 20. 
detsembril 1990 möödunud 
15 aasta jooksul on Viim-
sist saanud Eesti kõige elu-
jõulisem omavalitsus.

Viimsi valla asutamiskoosolek toimus 
26. jaanuaril 1919, mil enamik kokku-
tulnuist andis oma hääle iseseisva valla 
poolt. Vald lakkas ENSV Ülemnõukogu 
otsusega olemast 1945. aastal alanud 
külanõukogude ajajärgul. 

Möödus 44 aastat, enne kui Eesti-
maal hakati uuesti ja avalikult rääkima 
kohalikest omavalitustest. Ühena esime-
sest   maakonnas taastas valla õigused 
Viimsi, millele eelnes aasta jagu põhja-
likke ettevalmistusi: tuli välja töötada 
valla põhimäärus, struktuur ja volikogu 
reglement, koostada valla arengukava, 
eelarve jpm. Määruse Viimsi valla staa-
tuse kohta kinnitas EV Ülemnõukogu 
Presiidium 20. detsembril 1990.

Vallavalitsuse nimetahvel paika
Külanõukogu sildi Rohuneeme teel 

asunud ametihoonelt võtsid värske val-
lavanem Ants-Hembo Lindemann ja te-
ma asetäitja Kalju Helisalu pidulikult 
maha 1990. aasta 28. detsembril. 

On hämar ja niiske pärastlõuna, 
Haabneeme alevik kajab puhkpillimuu-
sikast, kirjeldab sündmust Viimsi Teata-
ja esimene number. Orkester marsiheli-
de mürtsudes ees ja kõik kohalolnud jä-
rel, mindi pärast Viimsi vallavalitsuse ni-

metahvli paikapanekut Kirovi ühisma-
jandi istungite saali, kus Ülemnõukogu 
esimehe Arnold Rüütli allkirjaga oma-
valitsusliku valla staatust kinnitav tun-
nistus vallavanemale üle anti. Elanikke 
oli siis Viimsis 5000 ümber.

Lindemanni poolt 1990. aasta april-
lis välja öeldud mõttest taastada oma 
vald oli möödunud kolmveerand aastat, 
kuhu mahtus ka tulevase valla esimese 
arengukava koostamine. 

Seal kirjapandud eesmärgid kõlavad 
igati tänapäevaselt: küladesse tuleb ra-
jada väikekoole, ehitada võimlaid ja 
spordiväljakuid, kaasajastada Haabnee-
me aleviku vesivarustus ja kanalisat-
sioon, parandada telefonisidet, avada 
kiirabipunkt, rekonstrueerida teid, kor-
rastada pargid ja rekonstrueerida Rohu-
neeme kabel. 

«Lühikese ajaga sai läbi uuritud ja 

taaskirjutatud kogu Viimsi senine ajalu-
gu, kaardistatud valla piirid, valmis üle-
vaade loodus- ja majandusressursside 
kohta, tehti valla rahvastiku demograafi-
line analüüs jpm,» meenutab Lindemann. 
Seda kõike oma valla inimeste nõu ja jõu-
ga. Valla taasasutamist ja esimese aren-
gukava koostamist aitasid ette valmista-
da esimese taasiseseisvumisjärgse voliko-
gu liikmed Mare Kasela, Anne Vahemäe, 
Ants-Hembo Lindemann, Enn Vann, Aet 
Lass, Kalev Peet, Meinhard Ainuvee, 
Lembo Võõsa, Jaan Kurm, Vello Rand, Ar-
vo Piirsalu, Hillar Sepp, Kalju Helisalu, 
Paul Nagel, Vello Leis, Hillar Pappel, Ur-
mas Tuulik, Helgi Klasberg, Aivar Paju, 
Raivo Tomingas, Lembit Kivisikk, Helga 
Ruus, Ants Temp, Toomas Vassar, Kalle 
Kroon, Meelis Kokkuta, Jüri Sarap ning 
Sirje Saks vallasekretärina. 

Kõige elujõulisem omavalitsus
Tänase päeva seisuga on end Viimsi 

valla elanikuks registreerinud 12 253 
inimest. Mitmekordistunud on ka ette-
võtjate arv. Aastal 2000 oli Viimsis 440 
ettevõtet, praegu on registreeritud ette-
võtjaid Viimsi vallas Harju maavalitsuse 
andmeil 1140. Seegi arv on maakonnas 
suurimaid; järgneb Maardu linn 763 ja 
Harku vald 655 ettevõtjaga. Kõige kiire-
mini on kasvanud kinnisvara- ja äritee-
nindusega tegelevate ettevõtete arv. Jär-
jekindlalt juhib Viimsi ka sündide ede-
tabelit.

Mullune statistikaameti uurimus 
tunnistas Eesti 240 omavalitsuse seast 
Viimsi kõige elujõulisemaks. 

Kai Maran

Vaimulik Erkki Juhandi 
kuulutas jõulurahu tradit-
siooniliselt välja 

Viimsi vaba-
õhumuuseumi 

õuel. Esimeste 
advendiküünal-

de süütamisest 
vallas.
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Tänase Viimsi valla üks tunnusmärke on positiivne iive, meie maakonnas suurim. Jõulukuul jätkub valla mudi-
lastest ka jõuluvana abilisteks.
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Ants-Hembo Lindemann
Viimsi rahvasaadikute nõukogu esimees 
aastal 1990

«Kui õige teeks 
tagasi Viimsi valla 
– mõelge ja öelge 
oma arvamus!»

ÜTLES

Võimuvahetus: ametiketi annab Urmas Arumäele üle senine vallava-
nem Enn Sau.

Vallavolikogu valis 29. novembril 
vallavanemaks isamaaliitlasest 
vandeadvokaadi ja kunagise jus-

tiitsministri Urmas Arumäe, kelle poolt 
hääletasid kõik kohalolnud 20 voliko-
gu liiget.  

Volikogu kinnitas uue vallavalitsu-
se senise viie liikme asemel neljaliikme-
lisena ja valis samal päeval ka kolm abi-
vallavanemat, kelleks said isamaaliitla-
ne Haldo Oravas, parteitu Endel Lepik 
ja Res Publicasse kuuluv Toivo Kratt. 

Asendusliikmetena hakkavad voli-
kogusse kuuluma Andrus Kalvet ja 
Gunnar Kobin Isamaaliidust. (VT)

Nädal enne uue vallavalitsuse 
ametisse asumist vormistasid 
valla asutatud sihtasutuse Ro-

huneeme Puhkekeskus nõukogu ja ju-
hatuse liikmed lepingu, millega 120 ha 
suuruse  metsamaa hoonestusõigus lä-
heb 72 aastaks üle kahele spordiklubi-
le. Seda 4000 krooni eest aastas, mis 
on võrreldav ühetoalise korteri üüri-
hinnaga kuus.

Mõned nädalad varem, 4. novemb-
ril, oli vallavalitsus avalikkusele teata-
nud soovist võtta Rohuneeme metsa- 
ja rannikualad kohaliku looduskaitse 
alla (kokku 130 hektarit metsa ja 34 
hektarit mereranda) ning välistada 
seal elamute ehitamine ja golfiradade 
rajamine. Kas kannapööre 180 kraa-
di?

Paraku on võimalus selliseks asja-
de käiguks sisse kirjutatud juba 2002. 
aasta aprillis vallavolikogu poolt kin-

nitatud Rohuneeme puhkekeskuse põ-
hikirja. Seatud eesmärgi - puhkekes-
kuse rajamise nimel Rohuneeme - on 
varade võõrandamine ja tasu eest ka-
sutusse andmine ning tehingute tege-
mine oma varaga lausa põhikirjaliste 
eesmärkide ja ülesannete seas. Rohu-
neeme metsa- ja rannalade saatus on 
jäetud vaid puhkekeskuse nõukogu 
liikmete otsustada.

6. detsembril andis vallavanem Ur-
mas Arumäe korralduse kutsuda siht-
asutuse Rohuneeme Puhkekeskus nõu-
kogu liikmed tagasi. Seniste liikmete 
(Jaan Alver, Olev Kuklase, Ants Savest 
ja Raivo Tomingas) asemel said nõu-
kogu uuteks liikmeteks Haldo Oravas, 
Endel Lepik ja Toivo Kratt, jätkab Rai-
vo Tomingas. Põhikiri võimaldab nõu-
kogu liikmed tagasi kutsuda mõjuval 
põhjusel, milleks loetakse ka tahtliku 
kahju tekitamist sihtasutusele. (VT)

Rohuneeme 
looduskaitseala asemel 

hoonestusõigus

Vallavanemaks sai 
isamaaliitlane 

Urmas Arumäe
Vallavanema 

paekivisõõridest ja neid 

ühendavaist hõbedast 
meresõlmedest ametiketi 
on kavandanud heraldik 

Priit Herodes, kes 
on ka Viimsi valla lipu 

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

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

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v.a riigipühad. Detsemb-
rinumber ilmub tavapäraselt en-
ne jõule. 

Peatoimetaja  Kai Maran
                       tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium: 
Urmas Arumäe, Anne Velliste, 
Leelo Tiisvelt, Eda Ilves ja 
Sven Harjo.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus.
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Häid jõule sulle, kallis viimsilane! 
Üks kena inimene on kunagi kir-
jutanud, et jõulud on aeg, kus 

rõõmud on suuremad ja valud valusa-
mad kui muul ajal. 

Jõuluajal mõtiskletakse palju ja vaa-
datakse iseenda sisse. Märgatakse tera-
vamalt seda, mis on teistmoodi võrrel-
des möödunud ajaga – mida on rõõmus-
tavat, mida kurvastavat. Üks meenutus 
loob sooja ja turvalise tunde, teine võib 
aga haiget teha ning kipub jõulurõõmu 
röövima.

Minu varasemas elus ei ole jõulu-
ootus kunagi olnud läbi põimitud nii se-
gaste tunnetega kui sellel aastal. Ma ei 
oska rõõmustada, ehkki peresiseselt 
oleks selleks põhjust küll. Ma ei oska ka 
kurvastada, sest midagi traagilist ei ole 
lähedaste ja sõprade-tuttavatega juhtu-
nud, üleilmaliste asjadega ka. 

See segane tunne on ilmselt mure. 
See on mure, mis on kaaslaseks igale 
oma tööd ausalt ja südamega tegevale 
inimesele. See on Viimsi vallavanema 
mure Viimsi oleviku ja tuleviku pärast – 
mure meie ühise koduvalla pärast.

Ma ei taha sinu jõulurõõmu röövida, 
aga ma ei saa ka jätta rääkimata sellest, 
mis Viimsi vallas muret teeb.

16. oktoobri valimistel edastasid 
Viimsi elanikud selge sõnumi: valla elu 
juhtimine vajab muudatusi.  Valijad 
ootavad meilt kõigilt ausust ja vastutus-
tunnet, otsuste tegemise senisest suure-
mat läbipaistvust ja arusaadavust. 

Alles poolteist kuud pärast valimisi 
sai uus koalitsioon valitsemise üle võtta 
– seni toimus mõttetute vaidluste lahen-
damine. Selline võimuvaakum, kus va-
nad enam ei saa ja uued veel ei saa olu-
lisi asju otsustada, on vallale kui arene-
vale kooslusele kõige hullem. 

Selle kõige valguses sai toimuda 
see, mida praegu teame Rohuneeme 
puhkekeskuse 120 hektari kantimisena. 
Selle probleemi lahendamine on uuele 
vallavalitsusele sissejuhatuseks paras 
pähkel pureda – suur osa energiast sin-
na lähebki. 

Viimsi on välistelt tunnustelt rikkaim 
ja üks edukaim vald Eestis. Kahjuks 
pean aga tõdema, et liigseks eufooriaks 
ei ole põhjust. Kõik ei ole kuld, mis hiil-
gab...

Suurim probleem on Viimsi elanike 
arvu mõneti juba kontrollimatu suure-
nemine. Mitte et uuel vallavõimul mida-
gi inimeste vastu oleks, aga valla areng 
on tasakaalust väljas. Vald ei jõua ela-
muehitusega sammu pidada – meil ei 
ole varsti enam raha lasteaedade, koo-
lide jms ehitamiseks ehk infrastruktuu-
ri arendamiseks. 

Selle põhjuseks on varasematel ae-
gadel liiga kergekäeliselt kehtestatud 
detailplaneeringud ja finantsplaneerimi-
se puudumine. Omanik müüb maa, 
arendaja arendab, maakler müüb korte-
ri – neid elanike mured edaspidi ei hu-
vita. Elanikud aga nõuavad teid, täna-
vavalgustust, lasteaiakohti, kooli jne. Ja 
õigusega nõuavad. Valitud vallavõim 
peab need nõudmised jõudumööda täit-
ma. 

Tänane vallavõim tahab seada kin-
nisvaraarendajatele selgemad ko-
hustused valla infrastruktuuri 

arendamiseks. Samuti tahame jälgida 
keskkonnasõbralikku lähenemist valla-
ruumi planeerimisel ja muudame vasta-
valt ehitusreegleid.

Elanikkonna massilise kasvuga ei 
kaasne kahjuks aga töökohtade märki-
misväärne kasv. Juba praegu käib 1500-
2000 viimsilast tööl Tallinnas või mujal. 
Kokku on meil töövõimelist elanikkon-
da ligi 8000 inimest. Iseenesest pole sel-
les ju midagi halba, et töökoht on ühes 
ja elamine teises vallas, aga see võib 
ohustada kohaliku omavalitsuse alust ja 
põhiideed – vastutust võttev kodanik. 
Töökohtade puudus koduvallas ühelt 
poolt ja uus meedia ning globaliseeru-
mine teiselt poolt on viinud selleni, et 
kogukondliku seosega kaasnenud sot-
siaalne sidusus on kadumas, mis oma-
korda ohustab omavalitsuse poliitilise 
aluse purunemist. 

Meie põhjanaabrite kogemus on näi-
danud, et nii kaua kui elanik käis tööl 
samas linnas või vallas, kus ta elas ja ka-
sutas kohalikku teenust, nii kaua oli ole-
mas linna või valla elanikkond, kes ise 
lahendas oma konfliktid ja problee-
mid. 

Kuid kui tänapäeval elatakse ühes 
omavalitsusüksuses, käiakse tööl teises, 
sooritatakse ostud kolmandas, ei pruu-
gita enam olla huvitatud muust kui vaid 
sellest, kuidas ühest omavalitsusüksu-
sest teise liikuda. 

Nii võib kaduda kogukond, mille 
esindajad arutaksid ja otsustaksid ko-
haliku koolihariduse, majanduse, hoo-
lekande, kuultuuri ja muu kohaliku 
eluga seotud küsimusi. Säilib küll ava-
like teenuste nõue kohaliku võimu suh-
tes, kuid väheneb valmisolek võtta vas-
tutus oma kodukoha eest. Sellele või-
malikule probleemile lahenduse leid-
mine on kohalikule võimule suur välja-
kutse.

Kuritegevus (praegu eriti rehvivar-
gused), on samuti seotud elanik-
konna kiire kasvu ja valla infra-

struktuuri arendamise tempode erine-
vusega. Eelmine võim on jätnud turva-
lisuse probleemidele õigel ajal tähelepa-
nu pööramata. Nüüd, kui tagajärjed 
käes, on üleöö olukorra parandamiseks 
keeruline midagi ette võtta. 

Aga uskuge, me tegeleme sellega tõ-
siselt. Oleme  Põhja politseiprefektuuri 
prefekt Raivo Küütiga mitmel korral 
kohtunud ja vastava tegevuskava koos-
tanud, kuid miski ei muutu üleöö. Lisaks 
politseiga koostöö tihendamisele on va-
ja tõhustada koostööd turvafirmadega, 
mille kohta on sõlmimisel politsei, valla 
ja turvafirma vaheline kolmepoolne 
koostööleping. 

Kokkuleppel prefektuuriga hakkame 
koolitama abipolitseinikke, kuhu oota-
me eriti kohaliku Kaitseliidu liikmeid. 
Selgitustööd tuleb teha ka vallaelanike-
le, sest omanik ise saab oma vara valva-
miseks kõige rohkem ära teha – kõik 

muud meetmed abistavad omanikku. 
Sellega seoses on naabrivalve ideed va-
ja tõhusalt levitada ja rakendada. 

Juba on käivitunud valla peamiste-
le sissesõiduteedele turvakaamerate pai-
galdamise protsess. Autovelgede vargus 
ja suvilasse sissemurdmine on kuritegu 
ja sellega tuleb võidelda. 

Mis aga juhtuks siis, kui naftarong 
rööbastelt välja sõidaks või mõni kemi-
kaalihoidla Muugal plahvataks? Kriisi-
olukorras käitumise ja kodanikukaitse 
osas pole vallal seni mingeid plaane ja 
tegevuskavasid, mida vallarahvale tut-
vustada.

Mets on oluline osa Viimsist – 
omalaadne kvaliteedimärk – ja 
seda tuleb hoida. Hoidmine ei 

tähenda, et metsas ei tohi käia või et 
metsa ei tohiks vastavalt põhjendatud 
raiekavale raiuda või uuendada. Mets 
on nagu elusorganism, kus üksikud 
puud või ka suuremad alad vajavad ra-
vi, milleks võib vaja minna ka raiumist. 
Jah – elamuehitusele metsa arvelt ütle-
me kindlasti ei, aga metsade õigele ma-
jandamisele ja inimestele looduses vii-
bimise võimaluste loomisele (matka-, 
tervise-, jooksu- ja suusarajad jms vabas 
õhus ajaveetmise võimalused) ütleme 
kindlasti jah. 

Tänane koalitsioon  leiab, et tuleb 
koostada rohealade arengukava, mille 
kaudu on võimalik fikseerida loodavate 
loodushoiu alade süsteem. Samas on  
kokku lepitud, et algatatakse protsess 
Viimsi poolsaare riigimetsade maastiku-
kaitseala loomiseks ja põhjendamatu 
metsalangetamise lõpetamiseks. Tuleb 
karmistada ka ehitusreegleid.

Lehe maht ei võimalda kõigest kor-
raga kirjutada, järgmises numbris jagan 
Sinuga oma mõtteid uue koolimaja, las-
teaedade, noorte vaba aja võimaluste, 
teede, ühistranspordi, vee ja kanalisat-
siooni jt. teemadel. 

Urmas Arumäe
Viimsi vallavanem

Jõulukuusk levitab okkahõngu, 
piparkoogid lõhnavad mõrkjas-
magusalt ja küünlavalgus levi-

tab vaikset pühalikkust... Jõuluvana-
del on saabunud aeg teha oma täht-
sat tööd – viia igasse peresse jõulu-
rõõmu. Kui jõuluõhtu kava koos, siis 
kellad helisema ja teele.

Eelmise sajandi alguses olid jõu-
luvanad oodatud vaid mõisahäärbe-
rites. Sajandi lõpus liikus jõuluõhtul 
jõuluvanasid Viimsi külades päris 
ohtrasti. Selle sajandi Viimsi külad 
on aga tundmatuseni muutunud – 
pigem võib neist rääkida kui «silti-
dest» teeveerel. Kui küsida jõuluõh-
tul külateel juhatust mõne pere  
leidmiseks, siis tavaliselt ei teata ise-
gi kõrvalasuva külatee (-tänava) ni-
me, rääkimata pereema või pereisa 
omast. Siit jõuluvana jõulusoov valla-
isadele: külade algu ses võiks olla  
teede-tänavate plaan.

Habemesse muheldes on mõnus 
jälgida pereema ja pereisa jõuluõh-
tu-ärevust laste laulusalmide esita-
misel. Vahel on ka ootuste latt liiast 
kõrgele asetatud. Laps tunneb end 
siis väga ebamugavalt. Aastate vältel 
olen külastanud ka samu  peresid. 
Esimestel kordadel on lapsed pisut 
kartlikud, salmideks ja laulude ette-
valmistamiseks on aega nappinud 
või pole usutud, et see päris jõuluva-
na nendeni jõuab. Järgmisel aastal 
on lapsed  palju usinamad salmide 
valikul ja esitamisel ning silmist 
paistab ehe jõulurõõm – mul on sal-
me ja lugusid rohkem kui jõuluvanal 
kinke.

Kel üksi ei ole jõudu jõuluvana 
koju kutsuda, sel soovitan teha koos-
tööd naabritega või sõpradega. Mui-
dugi on siis ka neli nn ühemeetrist 
kingikotti ja kingituste jagamine võ-
tab kaks tundi. Jõuluvana tahtmisest 
olla laste keskel just selles peres, kus 
teda kõige rohkem oodatakse, võib 
väheks jääda. Põhjusteks võib olla 
vanemate ebakindlus traditsioonide 
järgimisel, panustamine igapäeva-
muredele, külades siseinfo puudu-
mine, üldine ükskõiksus...  

Tuleks ette valmistada projekt – 
jõuluvana  iga abivajaja ja suurpere  
koduni. Meenub juhus, kus  heategi-
ja organiseeris jõuluvana äsja pere-
ema kaotanud  perele. Hetkeks unu-
nesid argimured ja kõik tundus nagu 
vanasti. Ära unusta, et abivajaja võib 
olla siinsamas sinu kõrval.

KUUJUTT

Viimsi 
jõuluvana

Jõuluõhtul

Äsja ametisse valitud vallavanem Urmas Arumäe: «Viimsi on välistelt tunnustelt rikkaim ja üks edukaim vald Eestis. Kahjuks pean aga tõdema, et 
liigseks eufooriaks ei ole põhjust.»

Jõulud Viimsi valla valguses
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Võtmeküsimuseks on 
elukeskkonna kvaliteet

Viimsi on erandlik omavalitsus, 
mida iseloomustab elanikkonna 
kiire juurdekasv, seda eelkõige 

Tallinna äärelinnastumise, aga ka senise 
liberaalse sisserände- ja maakasutuspo-
liitika tulemusena. 

Sisseränne tähendab ühest küljest 
kohaliku omavalitsuse eelarvele suure-
mat tulupoolt ning siia elama asuvad 
valdavalt noored pered kindlustavad 

piirkonna jätkusuutlikkuse. Viimsi on ju 
erandlik ka selle poolest, et siin on palju 
lapsi ja sissetulek pere kohta Eesti kesk-
misest kõrgem. Paraku on Viimsi arene-
nud peadpööritava kiirusega. Ta tuleb 
küll toime, aga see areng on olnud kõike 
muud kui säästev, mis tagaks majandus-
liku, ökoloogilise, sotsiaalse ja kultuuri-
lise tasakaalu. Nii on praegu viimsilaste 
võtmeküsimuseks elukeskkonna kvali-
teet.

Ei piisa sellest, et ehitada lihtsalt 
maju, trasse ja tänavaid juurde. Arhi-
tektuur on sotsiaalne kunst. Oluline on, 
kuidas inimene end selles keskkonnas 
tunneb, millist mõju ümbritsev meile 
avaldab. Tuleb vältida linlikku ehitusti-
hedust ning sellise keskkonna loomist, 
millega kaasneks inimeste võõrandumi-
se kodupaigast ja Viimsi senise positiiv-
se imago vähenemine. 

Tänasele Viimsile piisab kvantita-
tiivsest arengust, asugem looma kvali-
teeti. Omavalitsuse haldussuutlikkus tä-
hendab võimet soovitud muutusi juhtida.

Vallavalitsuses 12. detsembril toimunud nõupidamisel leppisid vallava-
nem Urmas Arumäe ja Põhja politseiprefektuuri politseiprefekt Raivo 
Küüt (pildil vasakul) muuhulgas kokku ka lisapatrulli suunamises valda, 
seda juba samal päeval.

MIS VAJAB TEIE TÖÖVALDKONNAS VALLAS KÕIGE SUUREMAT TÄHELEPANU?

Viimsi vald hakkab 
torustikke uuendama
Viimsi vallale kuuluv vee-ettevõte AS 
Viimsi Vesi ostis 13. detsembril OÜ 
BREM Viimsi Kinnisvaralt ning AS 
Esmarilt ühisveevärgi ja kanalisatsioo-
ni rajatised, et alustada Euroopa Lii-
dult saadava rahaga kogu valla torus-
tike ja teiste sellealaste ehitiste re-
konstrueerimist.

Viimsi Vesi ostis 14 miljoni krooni 
eest u 28 kilomeetrit torustikke ja hul-
ga teisi kanalisatsioonirajatisi. «Oste-
tud torud on suhteliselt viletsas olu-
korras, esineb palju ummistusi ja lek-
keid, kuid investeeringute abil looda-
me asja parandada,» ütles AS Viimsi 
Vesi juhatuse liige Toivo Eensalu. Ta 
lisas, et ettevõtted on koostööd teinud 
juba aastaid. Sama projekti raames 
ostis Viimsi Vesi 2003. aastal AS 
Tammultilt kõik joogivee süsteemid 
Viimsi poolsaare läänerannikul.

Euroopa Liit eraldas selle aasta 
jaanuaris Viimsi vallale sihtotstarbeli-
selt ligi 10 miljonit eurot kogu Viimsi 
vee- ja kanalisatsioonirajatiste re-
konstrueerimiseks. Raha saamise 
üheks tingimuseks oli, et seda saab ka-
sutada vaid munitsipaalomanduses 
oleva vara parandamiseks ja arenda-
miseks. Viimsil on aega kasutada seda 
raha 2008. aasta lõpuni.

Praegu on osaliselt kanaliseeritud 
vaid Viimsi poolsaare läänerannik, 
täielikult puudub kanalisatsioon ida-
rannikul. «Saadav abiraha loob eeldu-
sed kogu Viimsi mandriosa kanaliseeri-
miseks,» ütles Eensalu, kelle sõnul al-
gab vee- ja kanalisatsioonirajatiste re-
konstrueerimine juba järgmisel aastal.

«Selle projekti käivitamise eest saab 
eelmist vallavalitsust vaid kiita,» lausus 
Viimsi vallavanem Urmas Arumäe. 
«Meie asi on viia see võiduka lõpuni.»

UUDISED

Majaomanikel, kes on senini 
olnud BREMi kanalisatsiooni-
kliendid ja tarbinud vett kas 
oma või aiandusühistu puur-
kaevust, palume uue tee-
nuslepingu sõlmimiseks tulla 
ASi Viimsi Vesi aadressil 
Nelgi tee 1. 

Kõikidel endistel BREMi 
klientidel palume kuu aja 
jooksul teatada veearvesti 
näit, milleni on teenuse eest 
tasutud. Ootame andmeid 
e-posti info@viimsivesi.ee, 
faksi 606 6847 ja telefoni 
606 6848 teel.

AS Viimsi Vesi 
soovib endistele ja uutele 
klientidele meeleolukaid 

jõule ning vahvat 
aastavahetust!

Märgistatud autodetailid 
ei paku varastele huvi
Kurjategija tabamisel  on oluline, et 
varastatud eset oleks võimalik kindlalt 
seostada selle tegeliku omanikuga ehk 
siis identifitseerida. Konkreetse tões-
tusmaterjali puudumise tõttu on paljud 
vargad jäänud seni paraku karistuseta. 

Kõrgtehnoloogiline identifitseeri-
mise süsteem DataDot on Eestis edu-
kalt käivitunud just autode ja nende 
osade varguste eest kaitsmisel. Suur 
hulk Eestis varastatud sõidukeist lam-
mutatakse ja realiseeritakse 
(varu)osadena. Kuna DataDot märgis-
tusega kaetakse kõik auto tähtsad piir-
konnad ja detailid, aitab märgistuse 
laialdane kasutuselevõtt  autode var-
gust vähendada. Seda näitab teiste 
maade praktika näitab.

Erinevalt elektroonseist autovar-
gusi tõkestavaist vahendeist pole või-
malik DataDot märgistust autolt 
eemaldada. 

 Viimsi valla elanikele pakume 
märgistust aasta lõpuni soodustingi-
mustel, et toetada omalt poolt vargus-
tevastaseid ettevõtmisi ja muuta koos 
Eesti elukeskkonda turvalisemaks.

Jaanus Saar,
Datadot Estonia tegevdirektor

Täiendavat politseipatrulli rahas-
tab Viimsi vald ning see hakkab 
vallas korda jälgima põhiliselt 

öötundidel. Eesmärk on ennetada val-
las levinud vargusi autodest ja eriti vii-
mase aja trendiks kujunenud autovel-
gede vargusi ning panna piir ehitusma-
terjalide ja tööriistade vargustele.

Seni jälgis vallas avalikku korda üks 
politseipatrull, mis aga  teeb seda ka 
Maardus, mistõttu Viimsisse tihtilugu ei 
jõutudki.  «Selline olukord ei saa jätku-
da, sest ühest patrullist ei piisa nii suu-
rel territooriumil korra tagamiseks,» üt-
les Viimsi vallavanem Urmas Arumäe.

Vallavalitsus alustab ka ettevalmis-
tusi kolmepoolse korrakaitselepingu sõl-

mimiseks turvafirma ja politseiga. Ka-
vandatava lepinguga soovib vald taga-
da, et lisaks politseile viibiks vallas pi-
devalt ka turvafirma patrullekipaaž, kes 
lepinguliste klientide turvamise kõrval 
jälgib ka avalikku korda ning reageerib 
kodanike väljakutsetele.

«Vallavalitsuse ja politsei pingutused 
võivad jääda poolikuteks, kui elanikud 
ise on passiivsed,» lausus Arumäe. «Ini-
mesed ei peaks kahtlastest öistest askel-
damistest autode juures ja ehitusplatsi-
del mööda vaatama. Vald omalt poolt 
töötab välja kodanike premeerimise süs-
teemi, kelle kaasabil tabab politsei näi-
teks autodelt rattaid või ehitusplatsidelt 
tööriistu varastavad isikud.»

INTERVJUU

Kas Viimsi on kriminogeenne piir-
kond?

Viimsi näol on tegemist üldiselt ra-
huliku ja turvalise piirkonnaga, kus põ-
hiprobleemiks on varavastased kuri-
teod. Siia ehitavad elamuid keskmisest 
jõukamad inimesed, pooleliolevaid ehi-
tusplatse ehitusmaterjalide jm väärtus-
likuga on keskmisest rohkem, sõidukid 
kallimad. Nii meelitab see kant ligi ku-
rikaelu isegi Lõuna-Eestist.

Pimedatel öödel on eriti suurenenud 
velgede vargus. Kui Tallinna põhiprob-

leem on varguste kõrval ka röövimised 
ja ööbaarides pakutavat kuritarvitavad 
purjus kodanikud, siis Viimsis tuleb ja-
gu saada peamiselt vargustest ehitus-
platsidel ja autode rüüstamistest.  

Kuidas edeneb veljevarguste uuri-
mine?

Asi on menetluses ja töö käib. Uuri-
mise teeb keerukamaks asjaolu, et tege-
mist pole kaugeltki ühe konkreetse var-
gajõuguga. 

Inimesi, kellele veljevargused on 
muutunud otseseks tuluallikaks, on mit-
meid. Sama probleem on paljudes teis-
teski  Tallinna lähivaldades. 

Viimsi kohta peab tunnustavalt mär-
kima, et uus vallavalitsus on inimeste 
muret tõsiselt võtnud ja operatiivselt te-
gutsema asunud, soovides turvalisuse 
tõstmiseks muude abinõude seas suu-
rendada ka Viimsis liikuvate patrullide 
arvu.

Kai Maran

Raivo Küüt
Põhja politseiprefek-
tuuri politseiprefekt

Veljevargused on muutunud 
vargajõukudele regulaarseks tuluallikaks

VARGUSI AITAB ÄRA HOIDA

EHITUSOBJEKTIL
•  valvur, kes tõepoolest valvab, mitte ei tuku;
•  koer, kes saab vabalt ehitusobjektil ringi liikuda; 
•  signalisatsioon; 
•  paluda naabritel objektilt silm peal hoida ning käia ka ise võimalikult sageli koha-

peal.

AUTODEST
•  mitte parkida kõrvalistel ja pimedates kohtades;
•  kasutada rehvidel võimalikult ebastandardseid vargamutreid;
•  paigaldada alarm, mis ei reageeriks ainult akna või ukse avamisele;
•  hoida auto võtmed ja signalisatsiooni lülitusseadmed lahus ja kõrvalistele isikutele 

võimalikult raskelt kättesaadavates kohtades;
•  mitte jätta seisvasse autosse nähtavale hinnalisi asju või ka kirevaid ajakirju.

NAABRIVALVE AITAB:
•  märgata piirkonnas liikuvaid võõraid autosid ja inimesi ning jagada seda infot ka 

lähikondlastega;
•  korraldada valvegraafiku taoline jaotus, et oleks inimesi, kes kontrolliksid käivitu-

nud alarme jmt.
Allikas: Eesti Politsei

Põhja politseiprefektuuri iganädalases infoülevaates on 
talve hakul lausa järjekindlalt esinenud veljevarguste 
loetelu Viimsi vallas. 

Vald tugevdab 
koostööd 

korrakaitsjatega

Haldo Oravas
Viimsi abivallavanem

Valla kohus on aidata 
neid, kes ise toime ei tule

Minu hooleks on vallavalitsuses 
haridus-, spordi- ja noorsoo-
töö, samuti sotsiaalabi- ja 

teenuste valdkonna korraldamine. 
Edasi tuleb minna sealt, kust lahkunud 
vallavalitsus meile teatepulga üle an-
dis. Palju on tehtud ja veel rohkem on 
teha.

Viimsi kui Eesti kiiremini arenev 
omavalitsus peab arenema tasakaalus-

tatult. Vallavalitsusel tuleb kõigile val-
laelanikele tagada turvaline elukesk-
kond. 

Tuleb leida lahendus lasteaiakohta-
de puuduse leevendamiseks. Sama  
probleem on meie tänastel koolilastel, 
kellest paljudel puudub võimalus oman-
dada haridus koduvalla koolis. 2006. 
aasta sügisel uksed avav uus keskkooli-
hoone lahendab probleemi vaid osali-
selt ja lühiajaliselt. Samuti peaks 
viimsilane ka pärast kooli- või tööpäe-
va lõppu leidma endale koduvallast 
meelepärast tegevust. 

Vallavalitsus on loodud ja seatud 
selleks, et aidata ja toetada neid, kes 
ise toime ei tule. 

Tuleb lahendada elu hammasratas-
te vahele jäänud inimeste mured ning 
sobivat elukeskkonda luues ja vajalikke 
sotsiaalteenuseid pakkudes nad elule 
tagasi aidata. Ka oma eluõhtul peab 
viimsilane tundma end inimväärikana. 
Valla abi ja tugi peab olema talle kind-
lustatud.

Endel Lepik
Viimsi abivallavanem

HALDO ORAVAS
•  Sündinud: 1960. aastal Tallinnas. 
•  Haridus: Tallinna Inglise Kolledž, Tallinna Kunstiülikooli arhitektuuri eriala
•  Täiendkoolitus: Helsinki Teknillinen Korkeakoulu, Yhdydskuntasuunittelu (2000), 

EMIECO 2002 kohalike omavalitsusjuhtide koolitus   
•  Töö: EKE süsteemi arhitekt, hiljem oma arhitektuuribüroo. Alates 1997. aastast 

Viimsi vallavalitsuses arhitekt, hiljem peaarhitekt. Projekteerinud Lilleküla A le 
Coq Arena staadioni, Kuressaare, Viljandi ja Valga staadionikompleksid.

•  Liikmelisus: Eesti Arhitektide Liidu liige, Tallinna Arhitektuurinõukogu liige 
2001-2004.

ENDEL LEPIK
•  Sündinud: 1965. aastal Kuressaares. 
•  Haridus: Tallinna Spordiinternaatkool, Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskond, eri-

ala kergejõustiku treener 
•  Täienduskoolitus: TPedI kutselise koolijuhi kursus, EMIECO koolitus «Kohaliku 

omavalitsuse tippjuhi kursus», mitmed lühikursused kodu- ja välismaal.
•  Töö: Lagedi põhikooli õpetaja, hiljem direktor. Aastatel 1998- 2000 Rae vallava-

nem.

Aita Viimsis turvalisust tagada! 
Viimsi vallas turvalisuse tagamiseks kavandab vallavalitsus ühe abinõuna luua 
vallaelanikest abipolitseinike formeeringu. Eriti oodatud on Kaitseliidu liikmed. 
Vallavalitsus tagab abipolitseiniku koolituse, vormiriietuse, patrullauto, autokütu-
se, sidevahendid jm. patrullimiseks vajaliku. Samuti maksab vallavalitsus tulemusli-
ku tegevuse eest preemiat.

Vallavalitsus palub asjast huvitatutel hiljemalt 15. jaanuariks 2006 endast teatada 
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või vallavalitsusse Nelgi tee 1, Viimsi 74001, 
Harju maakond. Mail või kiri peaks sisaldama lühikest enesetutvustust ja kindlasti 
kontaktandmeid. Huvilistega võtame ühendust. 

Vallavalitsus
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TEATEDUUDISED

27. detsembrist 10. jaanuarini 
kella 8.30-17 (esmaspäeviti kella 
18-ni ja reedeti kella 16-ni) toimub 
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) all-
järgnevate detailplaneeringute ava-
lik väljapanek:

•  Rohuneeme küla, maaüksus Suur-
Ringtee 17. Planeeritava ala suu-
rus on u 0,7 ha, see paikneb Ihasalu 
lahe ja Suur-Ringtee vahelisel alal, 
piirnedes maaüksustega Suur-Ring-
tee 15 ja Kivineeme. Planeeringuga 
jagatakse kinnistu kaheks ja määra-
takse ehitusõigus kahe üksikelamu 
ja abihoone ehitamiseks. Elamute 
suurim lubatud kõrgus maapinnast 
on 8,5 m, krundi suurim lubatud 
ehitusalune pindala 250 m².

•  Lubja küla, maaüksus Sookalda 
osaline (III jrk). Planeeritava ala 
suurus on u 2,8 ha, see piirneb riigi-
metsa ja kinnistuga Kuuse II. Pla-
neeringuga moodustatakse kaheksa 
üksikelamukrunti ja üks sotsiaal-
maakrunt lasteaia kavandamiseks 
ning määratakse vastav ehitusõigus. 
Elamute suurim lubatud kõrgus 
maapinnast on 8,5 m ja suurim lu-
batud ehitusalune pindala 300 m². 
Elamukruntide suurused jäävad 
2998 ja 3054 m² vahele.

•  Randvere küla, Vaheaia tee 6. 
Planeeritava ala suurus on u  0,5 
ha, see piirneb Aiaotsa teega ja kin-
nistutega Vaheaia tee 4 ning Länne. 
Planeeringuga määratakse ehitusõi-
gus ühe üksikelamu ja abihoone ehi-
tamiseks. Elamu suurim lubatud 
kõrgus maapinnast on 8,5 m, suu-
rim lubatud ehitusalune pindala 
250 m².

•  Naissaare küla, Schmidti kinnis-
tu ja Schmidti kinnistu ning kü-
lasadama vaheline ala. Planeerita-
va ala suurus on u  5,0 ha, see 
paikneb Naissaare lõunakülas ja 
piirneb kinnistutega Bergi, Frei, 
Matsoni ja Vallipere. Planeeringu 
koostamise eesmärkideks on suvise 
kontserdisaali ja seda toetavate 
hoonete rajamine ning kuulsa Eesti 
optiku ja teadlase Bernhard 
Woldemar Schmidti muuseumi ra-
jamine. Hoone suurim lubatud kõr-
gus maapinnast on 18,0 m ja suu-
rim lubatud ehitusalune pindala 
2000 m².

•  Viimsi vallavalitsusel on kavas al-
gatada Haabneeme alevikus 
Haabneeme ranna-ala, Muuli tee, 
Randvere tee, klindiastangu ja 
Kaluri tee vahelise ala üldplanee-
ring. Üldplaneering koostatakse u 
100 ha suurusel maa-alal, koosta-
mise eesmärk on  planeeritava terri-
tooriumi ruumilise arengu põhimõ-
tete kujundamine.

•  Viimsi vallavalitsusel on kavas al-
gatada Viimsi alevikus Aiandi tee 
ja Nelgi tee vahelise ala üldpla-
neering. Üldplaneering koostatakse 
u 65 ha suurusel maa-alal, koosta-
mise eesmärk on  planeeritava terri-
tooriumi ruumilise arengu põhimõ-
tete kujundamine.

Tänavu juba kaheksandat 
korda kokku tulnud ilusa 
küla maakondliku konkursi 
žürii andis esikoha 
Kelvingile, teise koha sai 
Sigula küla ning kolmanda 
Virve küla, mis mõlemad 
asuvad Kuusalu vallas.                

«Meie küla territooriumi kattis algul vaid 
savi ja liiv; siia aedade rajamine on nõud-
nud suurt vaeva,» meenutab Kelvingi kü-
lavanem Ants-Hembo Lindemann roh-
kem kui kümne aasta tagust aega, mil 
külaelanike ühistu MTÜ Kelvingi Tehno-
võrgud hakkas poolsaare põhjakaldale 
vene sõjaväelt tagasinõutatud maa-alale 
rajama küla infrastruktuuri. Vee- ja ka-
nalisatsioonitrasside, teede, elektriliini-
de ja alajaamade järel võeti ette laste 
spordi- ja mänguväljakute rajamine, teh-
ti korda küla siseteed, istutati sadu tam-
mesid, pihlakaid jt puid-põõsaid.   

Järjepidev areng
Kaks aastat tagasi tuli Kelvingi samal 

konkursil teiseks. 
Hindamiskomisjoni esimees Jüri Mu-

ru: «Kelvingi külas on kahe viimase aas-
ta jooksul mõndagi muutunud. Lõpeta-
tud on tänavate asfalteerimine, täiene-
nud teeäärne kõrghaljastus, istutatud 

mände laste mänguväljaku tuulekait-
seks. Suurima plussi andis Kelvingile 
kindlasti eurorahade kaasamisega raja-
tud rannaäärne puhketsoon korrastatud 
haljastuse, kõnniteede, spordi- ja män-
guväljakutega. See on tõeliselt kõigile 
avatud puhkeala, mis on eeskujuks kõi-
gile meie rannaküladele.»

Esikoht on tunnustuseks kõigile kü-
laelanikele, kelle nõu ja abi toel meie kü-
la arenebki, leiab Lindemann. Auhinna-
raha 20 000 krooni eest tahab küla osta 
traktori, mida kasutada talvel lume lük-
kamiseks ja suvel niitmiseks.

Metsade kaitse jätkuvalt esikohal
Külaelanikud kavatsevad ka edaspi-

di seista kindlalt Rohuneeme metsa säi-
limise eest selle praegusel kujul. «Viim-
si valla elanikele peavad tulevikuski ole-
ma tagatud puhkevõimalused puhtas 
looduses, samuti tuleb kindlustada Viim-
si metsades leiduvate taimekoosluste, 
lindude ja loomade elupaikade säilimi-
ne,» räägib külavanem. Kõnealune met-
samaa on ühtlasi piirkonna põhjavee täi-
tumise alaks ja igasugune veerežiimi 
muutev tegevus võib looduslikku tasa-
kaalu kahjustada, lisab Lindemann. 

Mullu oktoobris kogusid Viimsi ela-
nikud poolsaare ja Rohuneeme-Kelvingi 
vahelise metsaalade kaitseks 1706 all-
kirja, novembri algul saadeti senisele 
vallavalitsusele 163 allkirjaga pöördumi-
ne Rohuneeme metsa golfiväljakute ra-
jamise vastu.  

Kai Maran

Novembri keskel võttis konkursi 
pidulikul lõpetamisel Saku mõisas 
maavalitsuse tänukirja vastu 
Kelvingi külavanem Ants-Hembo 
Lindemann.

Uus aasta toob 
muudatusi 
ühistranspordis
MTÜ Harjumaa Ühistranspordikes-
kuse esindajad andsid teisipäeval val-
lavalitsuse liikmetele ülevaate Tallin-
na ja Viimsi ühtse piletisüsteemi 
ühistranspordi korraldamise käigust.

Tutvustati ka lähiajal toimuva 
Viimsi valla avaliku liiniveo konkursi 
tingimusi. Riigihankena korraldatav 
konkurss võimaldab 2006. aasta ke-
vadeks leida vallaliinide teenindami-
seks parima vedajafirma.

Koostöös Tallinna transpordiame-
tiga on alates 9. jaanuarist kavanda-
tud nr 38 hilisõhtuse bussi kauaooda-
tud käikupanek, Tallinnast väljumise-
ga orienteerivalt kell 22.25. Samuti 
peaks hommikuse vallaliini 2 mars-
ruut muutuma nii, et buss sõidab 
Hansunõmme peatusest Mähe kaudu 
piki Pärnamäe ja Lubja teed Haab-
neeme keskusesse. 

Korrigeeritakse ka liini nr 1A 
sõiduplaane ning muudetakse busside 
sõiduajad reaalsemaks, arvestades 
talviseid liiklemisolusid ning aeglast 
sõidukiirust Tallinna kesklinnas. Täp-
sem info on saadaval valla kodulehel 
alates jaanuarikuu algusest, peatus-
tesse pannakse ka uued sõiduplaanid.

Indrek Mäeküngas
kommunaalameti juhataja

Jäätmekava eelnõu 
avalik väljapanek
5.-19. jaanuarini toimub Viimsi val-
lavalitsuses (Nelgi tee 1) Viimsi valla 
jäätmekava eelnõu avalik väljapa-
nek. Avalik arutelu toimub 19. jaa-
nuaril kell 16 vallamajas. 

Ettepanekuid ja arvamusi palu-
me esitada kuni 19. jaanuarini.  Li-
sainformatsiooni saab valla kommu-
naalametist (Anne Talvari, tel 
6066853) ja keskkonnaametist (Sig-
rid Rajangu, tel 6066851). 

Avaliku väljapaneku ajal on eel-
nõu avaldatud ka Viimsi valla kodu-
lehel www.viimsivald.ee 

Rõõmsaid jõule!
Õnne! Tervist! 

Südamlikke 
kohtumisi 

uuel aastal!
soovib 

kõikidele eakatele 

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse juhatus

Novembrikuu oli rikas Viimsi Pen-
sionäride Ühenduse (VPÜ) kor-
raldatud üritustest.

8. novembril toimus Viimsi kultuuri-
keskuse saali fuajees pensionäride mä-
lumäng. Kuna taoline ettevõtmine oli es-
makordne, siis oli juhatusel põhjust när-
veerida. Siiski oli võistluse ajaks üles an-
tud kaks võistkonda: «Aiaotsa» ja «Taru», 
mõlemad Randverest. Küsimused, nagu 
ka mälumängu juhendi, koostas Rein 
Mutt.

Seekord oli seatud eesmärgiks kont-
rollida meie eakate teadmisi Viimsi val-
last ja selle ajaloost, üldistest mõõtesüs-
teemidest, -ühikutest jm. Kolmest küsi-
mustiku variandist (A, B ja C) valisid 

võistkonnad üksmeelselt keskmise. Põ-
hiküsimustele vastamise lõpetasid võist-
konnad võrdselt viie  punktiga. Võitja pi-
di selgitama lisaküsimus, õige vastus an-
dis võidu «Tarule».

Mõlema võistkonna liikmeid auta-
sustati diplomiga, mälestuseks kingiti 
hinnaline raamat võistkonna liikme oma 
valikul, väärtuslikem nende hulgas äsja 
ilmunud maailma atlas. 

Mälumäng näitas, et eakate teadmi-
sed meie vallast ja selle ajaloost on üsna 
kesised, aga loodame, et järgmiste mä-
lumängudega suudame äratada osavõt-
jates suuremat huvi ning teadmised meie 
valla ja muude maailma asjadest kasva-
vad.

Kultuurikeskuses korraldatud mem-
me-taadi laat oli tore.  Müügiks ja vaa-
tamiseks oli toodud omaloodud kunsti, 
käsitööd, kodu- ja aiatooteid. Kahju ai-
nult, et ostjaid ja muidu külalisi-vaata-
jaid jäi väheseks. Laat ise oli nagu laat 
ikka: algas pasunapuhumisega, mängis 
pillimees, pakuti glögi ja koduveini, koh-
vikus saiakesi, kooke ja kohvi.

Nii võib Viimsi Pensionäride Ühen-
duse mõlemat uut ettevõtmist poolt lu-
geda kordaläinuks ning see annab ka 
jõudu edaspidiseks.

Vello  Jõesaar
VPÜ juhatuse liige ja 

mälumängu žürii esimees

Pensionärid võistlesid mälumängus ja 
korraldasid käsitöölaada

Igasügisene memme-taadi laat pakkus soodsalt suurepärast käsitööd.

Külaelanikud on pühendanud palju energiat mängu- ja spordiväljakute rajamisele.

Kelvingisse 
on kerkinud 
esimesed 
majad.

Kunagisest tühermaast 
sai kümmekonna aastaga 
ilusaim küla Harjumaal



Esimesed advendiküünlad 
läideti Viimsis valmivas 
Püha Jaakobi kirikuhoones, 
Viimsi vabakoguduses ja 
vabaõhumuuseumi õuel. 

1. advendil, 27. novembril andis Eesti 
Betooniühing Viimsi Püha Jaakobi kogu-
dusele sümboolselt üle ka annetusena 
valminud kiriku kellatorni. Tänupalve 
pidas Tallinna praost Gustav Piir. 

Eesti esimene uus luteri kirik pärast 
Teist maailmasõda valmib annetuste 
toel. «See kirik siin on sümboolselt meie 
kodu, mille ehitamine seob paljusid ini-
mesi ja ettevõtteid,» kõneles paljude se-
niste annetajate nimel Euroopa Parla-
mendi liige, Rohuneeme elanik Tunne 
Kelam. Ta  lisas, et selles mõttes polegi 
ehk tarvis kahetseda, et kiriku ehitami-
ne on nõudnud vaeva arvatust enam, 
sest raskused ja koostöö ühendavad: 
«Iga võimetekohane tähelepanuavaldus 
on tähtis kiriku valmimiseks. Kirik on 
meie maailmapildis see vertikaal, mis 
näitab suunda teisele tasandile, seetõt-
tu on ka kirikutorni valmimine erilise tä-
hendusega.»

Vallavolikogu liige Urmas Arumäe 
avaldas lootust, et Viimsi kirikuga ei juh-
tu nii nagu on läinud paljude koolimaja-
dega Eestis, kus hoone ja õpetajad on 
olemas, aga pole lapsi tundi tulemas. 
«Loodetavasti on Viimsi uus kirikuhoone 
tulevikus rahvarohke nii teenistuste kui 
ka ilmalike ürituste ajal,» lisas Arumäe. 

Iga annetus on oluline 
Kui kellelgi on sel aastal heategu te-

gemata, siis annetus kiriku ehitamiseks 
on kindlasti teretulnud, sõnas kirikuehi-
tuse sihtasutuse nõukogu esimees Vello 
Vallaste. Tähtis ei ole annetuse suurus, 
vaid hea tahe. 

«Usume, et Eesti Betooniühingu ees-
kuju juhib ka paljude teiste ettevõtete ja 
organisatsioonide tähelepanu meie kiri-
ku ehitamise abistamisele ja võimaldab 
meil uus pühakoda kiiremini valmis saa-
da,» ütles Vallaste betooniühingu esime-
hele Toomas Vainolale sihtasutuse tänu-
kirja üle andes. Vainola sõnul läheb Ees-
ti ehitajatel, sealhulgas betooniettevõte-
tel praeguses ehitusbuumis hästi. «See-
tõttu võiks lausa oma kohuseks pidada 
aidata kaasa terve Eesti ühiskonna kiire-
male ja tasakaalustatumale arengule,» 
mainis ta.

13 meetri kõrgune monoliitbetoonist 
kirikutorn valmis novembri alguses ja 
selle kogumaksumuseks kujunes u 
300 000 krooni, mis kaetakse Eesti Be-
tooniühingu paljude liikmesettevõtete 
annetustest. Järgmiste töödena ootab 
ees tehniliste ruumide ja katlamaja raja-
mine, ka pole hoonel veel välisuksi, sel-
gitas Vallaste.   Kai Maran
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Kuningas 
tuleb...

Jälle on käes jõulupühad. Mis on 
jõulud? Aasta pimedaim ja val-
geim aeg. Päike on kõige mada-

lamal, talvekülmad tulekul. Igatse-
me valgeid jõule, rõõmu ja helgust. 
Süütame küünlad ja koguneme pe-
reringis. Paljudele meenub ka mui-
du ununenud kirikutee, sest selleta 
pole jõulumeeleolu see. Häid pühi, 
kauneid ja rahulikke jõule!

Mis on jõulud? Püha öö, vaikne 
öö...  Teile on täna sündinud Pääst-
ja, kes on Issand Kristus... Kirikus 
kõlavad kummalised ja kauged sõ-
nad, mida ingel olevat kunagi kuu-
lutanud. 

Mida need õieti tähendavad? Va-
naisa või vanaema vist veel teadsid 
sellest midagi ja uskusid, käisid ka 
kirikus. Kodus olid piibel ja lauluraa-
mat laual, jõuluõhtul loeti ja lauldi 
nendest ja saadi kingitusi. Aga nüüd 
on ju elu hoopis teine. Meil on vaja 
rohkem teenida ja tarbida, kokku os-
ta ja elatustaset tõsta, saada parem 
krunt ja maja ja auto ja... Hetkeks 
jõuluõhtul peatuda on ju hea, tõm-
mata hinge, et siis uue hooga kiirus-
tada. 

Kuhu? Ikka edasi, mis muud... 
Jumal olevat inimeste väljamõeldis. 
Meie tahame olla ise jumalad, oma 
elu ainsad ja täieõiguslikud pereme-
hed ja otsustajad. Igaüks on ise oma 
õnne sepp. Meie õndsus, ei, õnn on 
siinsamas maailmas, tehtud meie 
endi käte ja tarkusega. Mis on  jõu-
lud? Mõnus puhkehetk, ilus kaunis-
tus aasta pimedaimale ajale? Poodi-
des käimise, ostmise ja kinkimise 
aeg? Natuke ka heategemise aeg? 

Ehk oleme oma õnne sepistami-
sel nagu lapsed, kes arvavad, 
et õnn on see, kui saad hästi 

palju kommi ja kõik ihaldusväärsed 
mänguasjad? Kui saad teha ainult 
seda, mida ise tahad ja pole mingeid 
ebameeldivaid kohustusi, näiteks 
õppimist? Eriti Jumala tundmaõppi-
mist või, veel hullem, lastele õpeta-
mist?

Jõuludele eelneb kirikus adven-
di ehk Kristuse tulemise aeg. Esime-
sel advendipühapäeval öeldi meile: 
«Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, 
õiglane ja aitaja!» Anti üleskutse val-
mistada talle teed, teha ruumi oma 
elus, et ta saaks tulla. See ongi ad-
vendiaja mõte, mitte ostmine ja sa-
gimine. 

See aeg tuletab meile meelde 
olulisi tõsiasju: maailm, kus elame, 
on Jumala, mitte meie loodud. Te-
ma on selle omanik ja kuningas, 
meie üksnes asevalitsejad ja seega 
aruandekohuslased. Praegusel moel 
jätkates inimkond hävitab nii maail-
ma kui ka iseenda. Sellepärast saa-
tis Jumal ise Kuninga, kes tegelikult 
ainsana saab aidata. Sest üksnes te-
ma teab, milline õnn tegelikult väl-
ja näeb ja kuidas seda sepistada. Aga 
veel ei tule ta kuningliku võimuga, 
see aeg on ees. 

Ta tuleb ja koputab meie elu uk-
se taga. Vaikselt ja tagasihoidlikult, 
kasutamata oma jumalikku väge 
jõuga sissemurdmiseks. Sest jõuga 
ei saa kunagi õnne tuua. Kes ukse 
avab ja tema sisse laseb, see saab ku-
ningriigi lapseks ja pärijaks. Aga see 
on juba uus maailm, paljudele tund-
matu.

Mis on jõulud? Need on Jumala 
sõnum inimkonnale: ma olen kinki-
nud teile tõelise kuninga, õiglase ja 
aitaja. Ja valmistanud kuningriigi, 
kus kõik probleemid on lahendatud. 
Tulge ja õppige seda tundma, ärge 
jätke end sellest ilma!

Aare Kimmel, 
EELK Randvere koguduse õpetaja

Advendiküünlad on süttinud

JÕULUAJA JA 
AASTAVAHETUSE 
JUMALATEENISTUSED

EELK Randvere 
koguduses 
24., 25. ja 31. detsembril ning 
1. jaanuaril

Kõigi teenistuste algus kell 14.30.

Viimsi vabakoguduses
(Rohuneeme tee 40)

L 24.12 kl 16 jõululaupäev

Juhataja ja jutlus: P. Roosimaa. Üld-
laul M. Luide, muusika Viimsi gos-
pelkoor

P 25.12 kl 11.30 jõulu 1. püha

Juhataja P. Roosimaa

P 01.01  kl 11.30 Uusaasta

Juhataja ja jutlus H. Hunt

EELK Viimsi Püha 
Jaakobi Koguduses
24. detsember, jõululaupäev

kl 14  Pansionaat Rannapere
jõulujumalateenistus, laulab 
koguduse kammerkoor Andrus 
Kalveti juhatusel

kl 17  Viimsi Püha Jaakobi Kirik 
(Nurme tee 3)
püha jõuluõhtu liturgiline 
jumalateenistus
Laulab koguduse kammerkoor, 
solist Hanna-Liina Võsa

25. detsember, 1. jõulupüha

kl 11.30  Viimsi Püha Jaakobi Kirik 
1. jõulupüha jumalateenis-
tus armulauaga

kl 15  Rohuneeme kabel 
1. jõulupüha jumalateenistus, 
laulab koguduse kammerkoor

26. detsember, 2. jõulupüha

kl 11.30  Viimsi Püha Jaakobi Kirik
Perejumalateenistus, 
seejärel jõulupuu

Olete südamest oodatud!
Info 606 6928

Kuna Kristus on maailmas valguse 
juba läitnud, siis pole maailma traa-
gika valguse puudumises, vaid süda-
me sulgemises valgusele.

Teedy Tüür, «Aforismid» nr 646

Advendiküünlad 
vabaõhumuuseumis
Juba kolmandat aastat võis meie esi-
vanemate jõulutraditsioonidest osa 
saada Viimsi vabaõhumuuseumi õuel, 
kus hüüdis torupill ja kõlas kandle-
muusika, pakuti piparkooke ja 
jõuluglögi, ei puudunud ka õnnevala-
mine ja rahvatantsud. Kodupaiga tra-
ditsioonid saavad ju edasi kesta vaid 
oma rahva keskel, hoidkem neid siis, 
ütles munitsipaalasutus Viimsi Muu-
seumid direktor Enna Sirkel.

Jõulumuusikat pakkusid Viimsi 
gos pelkoor Indrek Luide juhatusel, Pü-
ha Jaakobi koguduse kammerkoor ja 
Viimsi segakoor. Jõulud on Õnnistegija 
sünnipäev ja ühes sellega ka lepitus-
päev, mis lepitab inimese Loojaga ja 
pakub talle tuge eluteel, rääkis Viimsi 
vabakoguduse vaimulik Indrek Luide.

Advendiaeg on ka aeg lepituse leid-
miseks iseenda ja teistega meie ümber, 
hinge puhastuse aeg, ütles Püha 
Jaakobi koguduse vaimulik Erkki 
Juhandi jõulurahu välja kuulutades. 
«Igaühele on see ootusaeg erinev, iga-
ühele sügavalt isiklik. Eriline on see 
aeg ka meie Viimsi Jaakobi koguduse-
le» lausus ta.  Rohkem kui kümme 
aastat tagasi sündinud mõte ehitada 
kirik on jõudnud kellatorni valmimise-
ga tüki maad teostusele lähemale, üt-
les Juhandi ehitajaile tänu avaldades. 

Kai Maran

Advendiaeg tähendab ootust, Kristuse sünni tähistamise ootust. Advendiajal süüdatud küünal on sümbol te-
mast – kui valgusest, kes tuleb maailma. Tauno Kohonen

Valmivasse kirikuhoonesse oli tulnud advendiaja algust tähistama hulk 
rahvast.

On meie 
ühine rõõm, 

et oleme 
sattunud 

seltskonda, 
kes tahab 

koos midagi 
luua, sõna-
sid kiriku-

ehituse 
ühed suur-
annetajad 
Kelamid. 

Vabaõhumuuseumis esinesid Viimsi kirikukoorid, nende seas ka Püha 
Jaakobi kiriku kammerkoor Andrus Kalveti juhatusel.

ANNETUSED  
Viimsi Jaakobi Kiriku 
Ehitamise sihtasutus 
ootab annetusi Hansa-
pangas arvelduskonto-
le 221016998736. Mu-
gav on anda pangale 
püsimaksekorraldus. 
Annetus vähendab teie 
tulumaksu, kui näitate 
maksekorraldusel oma 
isikukonto numbri. Ju-
riidilise isiku annetus on 
maksuvaba.
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Punamütsikese mudilasma-
ja koordineerib rahvusvahe-
list projekti «Lindude rän-
ne», kus osaleb kokku ka-
heksa riiki. Novembri kes-
kel toimus Pirital esinduslik 
konverents «Alusharidus 
Euroopas». 

Vastutus oli suur, sest oleme Eestis ai-
nuke lasteaed, kes enda kanda võtnud 
nii suure projekti koordineerimise. Pro-
jekti nimi «Lindude ränne» sümbolisee-
rib väikelast, kes on loomult vaba nagu 
lind ja tunneb huvi kõige vastu, mida 
õpetajad neile pakkuda suudavad. 

Kutsume siinmail oma lapsi hellita-
valt linnupojakeseks. Linnuke sirutab 
oma tiivad ja õpib pesast iseseisvalt väl-
ja lendama, nii õpetame ka meie lapsi 
hakkama saama oma esmaste vajadus-
tega, läheme koos rändama ning avasta-
ma õppides suurde maailma.

Projekt lõpeb rahvusvahelise 
mudilasfestivaliga

Projekt kestab mitu aastat. Siht on 
tutvustada Eestimaad ja meie alushari-
duse põhimõtteid teiste riikide kolleegi-

dele ning tutvuda ka ise partnerkoolide 
haridussüsteemi, õppekava ja kultuuri-
ga. Saame uusi kogemusi õppemetoodi-
ka valdkonnas, vahetame videomaterja-
le, fotosid, õppekavu ja laste töid.

Esimesel aastal tutvustavad partner-
koolid video- ja fotomaterjale kasutades 
oma kodumaad ja lasteaedu. Teisel aas-
tal räägime värvide võlumaailmast, tut-
vustame fotode ja laste tööde kaudu 
oma maa loodust. Korraldame ka kuns-
tinäitusi. Eritähelepanu tahame pöörata 
kunstiõpetuse mitmesugustele metoodi-
katele. Kolmanda aasta teema on meie 
rahvakultuur, mida õpime tundma muu-
sika, tantsulise liikumise ja sõnalise väl-
jendusoskuse arendamise kaudu. Lõpp-
tulemusena korraldame Eestis rahvusva-
helise mudilasfestivali. 

Kõik need teemad tahame integree-

rida ka lasteaedade igapäevastesse õp-
pekavadesse. Õpetajad saavad kasutada 
uusi ideid õppetöö uuendamiseks ja 
mängulisemaks muutmiseks. Eesmärk 
on teha koostööd ka lastevanematega.

Argitöö ja -tasu riigiti erinev
Soovisime innustada ka oma kollee-

ge Eestist ja pakkuda neilegi võimalust 
kohtuda projektipartneritega Lätist, Soo-
mest, Poolast, Rumeeniast, Suurbritan-
niast ja Hispaaniast. Euroopa riikide ha-
ridussüsteeme võrdlev konverents «Alus-
haridus Euroopas» toimus novembri kes-
kel Pirita konverentsikeskuses, osales 
220 osavõtjat ja külalist.

Konverentsil käsitleti riikidevahelisi 
erinevusi alushariduse pedagoogide puh-
kuse, lasteasutuste õppetöö alguse ja lõ-
pu ning muidugi ka töötasude vahel.  

Neid erisusi annab kõige selgemini eda-
si konverentsi ettekannete põhjal koos-
tatud tabel.

Punamütsikese mudilasmaja soovib 
öelda suur aitäh Viimsi vallavalitsusele 
ja kõigile valla lasteaedade õpetajatele, 
kes aitasid kaasa selle konverentsi kor-
raldamisele. Vaid üheskoos saame liiku-
da edasi. Oli ju esindusliku konverentsi 
korraldamise mõte meie poolt natuke 
utoopilinegi, sest varem oleme osalenud 
vaid teiste poolt meile korraldatud kon-
verentsidel. Seekord olid korraldajateks 
täpselt samasugused õpetajad, nagu ole-
me me kõik. 

Selliste raamõppekavaga ühitatud 
projektidega on meie maja töötanud ju-
ba neli aastat, innustust saime selleks 
Ülo Vooglaiu koolitusseminarilt. Peame 
väikelastega töötades väga tähtsaks, et 
iga õppeetapp lõpeks etendusega. Tava-
päraselt on meil etendused jõulude ajal 
ja kevadel õppeperioodi lõpus. 

Jõuluaeg on aasta ilusaim aeg, mida 
lapsed on väga oodanud, seetõttu soovi-
me lasteaedadesse palju toredaid päka-
pikke ja jaksu jõuluvanale huvitavaid 
kirju kirjutada. Jääme lootma, et järgmi-
sena kutsub meid uute ideede ja mõte-
tega kokku mõni uus lasteaed, sest kind-
lasti on kõige rohkem edasi anda prak-
tikutel oma kolleegidele. 

Maia Metsla

Euroopa lasteaednikud vahetavad 
kogemusi

 Alushariduse andjad tegid külaskäigu ka  lauluväljakue lauluisa Ernesaksa juurde. 

Inimkett 
Viimsis – 
milleks?

Viimsi inimesed moodus-
tasid 23. novembril inim-
keti, püüdes juhtida tä-
helepanu sallimise ja üks-
teise austamise vajaduse-
le. Milleks ikkagi inim-
kett ja mida on sel pist-
mist sallivusega?

Inimene pole loodud üksikuks. Ole-
me ühel või teisel määral ja viisil seo-
tud perekonnaliikmete, sõprade, töö-
kaaslaste, tuttavatega. Samuti sõltu-
me inimestest, keda me ei tunnegi 
ning kelle taustast midagi ei tea. Sõl-
tume kellegi teise tegevusest/tegevu-
setusest igal hetkel. Ja vastupidi. Tei-
sed sõltuvad meist. 

Kas pole nõnda, et ühistranspor-
dis sõites ei saa me kunagi päriselt 
kindel olla, et elusa ja tervena siht-
punkti jõuame? 

Ennekõike ei usalda me bussijuh-
ti. Ta võib äkitselt ju südameraban-
duse saada ja juhtimisvõimetuna 
kraavi kihutada. Nuidugi on see näi-
de selgelt ülepaisutatud. Me ei mõt-
le ju nii! Inglisekeelne maailm armas-
tab väljendit anything can happen! 
Mida iganes võib tõesti juhtuda. Ol-
gugi et asja ei tasu võtta liiga traagi-
liselt ega elada pideva hirmu all – äk-
ki ma täna suren!

Moodustame ühiskonna nimetu-
se all tervikliku süsteemi. Igaüks 
meist on väike ja väärtuslik osake sel-
lest. Sõltume teistest ja teised sõltu-
vad meist. Seega (tervislikkuse mõt-
tes) võiksime üksteise vastu sallivad 
olla.

Hea lugeja, kujutle end hetkeks 
suvisesse mereranda. Liivarand on 
rahvarohke, tore oleks pisut sügava-
mal (seal, kus jalad enam põhja ei 
ulatu) veidi omaette olla ja lainetes 
liuelda. Tekib päris turvaline tunne… 
kui ujuda oskad.  

Nüüd aga kujutle end suplema 
sinna, kus kallas on kümnete kilo-
meetrite kaugusel ning põhi sadade 
meetrite sügavuses. Mispärast sa end 
nüüd turvaliselt tunda ei saa? Kardad 
haisid? Või teisi mereelukaid? Või on 
oma osa ka üksioleku ja mahajäetu-
se tundel või üksiolemise väljakanna-
tamise raskel koormal? Iseenesest ei 
tohiks kahes ujumis-olukorras ju suu-
ri erinevusi olla – kummalgi juhul ei 
ulatu jalad põhja. 

Seega peab põhjus peituma mil-
leski, mis ei seostu otseselt vee eba-
turvalise konsistentsiga.  Turvalisus-
tunde tekkimiseks (esimeses kujut-
luspildis) piisab seega ainuüksi tead-
misest, et vajadusel on sul võimalik 
kuskilt tuge leida. Sama kehtib ilm-
selt ka tänaval kõndides. 

Näeme linna rõõmsavärvilisena, 
kui teame, et seal kusagil on kodu ja 
soe tuba. Sama linn, samad tänavad, 
samad kaunistused kaupluste vaate-
akendel võivad koduta inimesele näi-
da kalgid, külmad, rõõmutud ning 
lootusetud. 

Inimketti ühinedes on reaalselt 
võimalik ühtekuuluvustunnet nn lä-
bi mängida. Me kõik oleme võrdsed 
ning üksteisega seotud. Ja teame, et 
tugi on lähedal – meie kõrval. Äär-
musliku individualismi ja ignorantsu-
sega kõige suhtes pole ilmselt võima-
lik õnnelik olla.

Inimketist võttis osa hinnanguli-
selt umbes tuhat inimest, enamik 
neist Viimsi keskkooli ja Püünsi põhi-
kooli õpilased. Üritus sai teoks rah-
vusvahelise koolirahu projekti raa-
mes, milles osalevad Viimsi keskkool 
ja Püünsi põhikool ning mida Eestist 
koordineerib Lastekaitse Liit.

Kädi Kallau,
Viimsi keskkooli noortejuht

JÕULUSÕIMEDE NÄITUS
Viimsi koduloomuuseumis nurme tee 3
Jõulusõimede esitamise traditsioon sai alguse 13. sajandil, kuid on ka 
tänapäeval mitmel pool maailmas väga armastatud ja populaarne.
Viimsis saab näha jõulusõimi Prantsusmaalt, Leedust ja Eestist.

Näituse koostasid Ene Mellov ja Sirje Säär

Avatud 15. jaanuarini
E, T ja L kl 12-16 

(31. detsembril on muuseum suletud)

VIIMSI MUUSEUMIRAHVAS SOOVIB 
RAHULIKKE JÕULE JA ÕNNELIKKU UUT AASTAT ! 

KONVERENTSI TABEL

Riik Laste arv grupis Õpetaja töötasu Õpetaja puhkus
Eesti     20-24 200-350 eurot 42 päeva
Läti     24-30 250 eurot 56 päeva
Soome  1800 eurot 40 päeva
Inglismaa     13 2400 eurot 95 päeva
Rumeenia     20-25 250 eurot 62 päeva
Hispaania     25 1800 eurot 80 päeva
Poola     15-25 250-500 eurot 35 päeva
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VIIMSI VALLA 
VALIMISKOMISJONI OTSUSED

18. november 2005 nr 18
Viimsi Vallavolikogu esimehe valimine 
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 14, § 
44 lg 3, § 45 lg 3 ja lg 5, Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p. 14 ja § 
22 ning võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, 
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
Tunnistada Aarne Jõgimaa valituks Viimsi Vallavolikogu esimeheks. 
Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
Otsus jõustub allakirjutamisega.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §-le 64 võib huvita-
tud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjo-
nile.
Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees

18. november 2005 nr 19
Viimsi Vallavolikogu aseesimehe valimine
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p. 14, § 
44 lg 3, § 45 lg 3 ja lg 5, Viimsi valla põhimääruse § 18 lg 1 p. 14 ja § 
22 ning võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, 
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
Tunnistada Mari-Ann Kelam valituks Viimsi Vallavolikogu aseesime-
heks. 
Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel.  
Otsus jõustub allakirjutamisega.
Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §-le 64 võib huvita-
tud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjo-
nile.
Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees

29. november 2005 nr 20
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme 
määramine 
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, 
§ 64 lg 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p. 6, 
§ 19 lg 2 p. 1 ja § 20 lg 1, Viimsi Valla Valimiskomisjoni 14.11.2005 ot-
susest nr 12 ja 13, 
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
1.  Seoses URMAS ARUMÄE Viimsi vallavanemaks valituks osutumi-

sega peatada tema volitused vallavolikogu liikmena ja määrata asen-
dusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu ANDRUS KALVET.

2.  Teha otsus teatavaks Urmas Arumäe`le ja Andrus Kalvet`ile ning aval-
dada Viimsi valla veebilehel. 

3.  Otsus jõustub allakirjutamisega.
4.  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §-le 64 võib huvi-

tatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimisko-
misjonile.

Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees

29. november 2005 nr 21
Viimsi Vallavolikogu liikme volituste peatumine ja asendusliikme 
määramine 
Juhindudes Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 20 lg 2, 
§ 64 lg 1 ja 2, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lg 1 p. 6, 
§ 19 lg 2   p. 1 ja § 20 lg 1, Viimsi Valla Valimiskomisjoni 14.11.2005 
otsusest nr 12 ja 13, 
Viimsi Valla Valimiskomisjon otsustab:
1.  Seoses HALDO ORAVAS’e Viimsi vallavalitsuse liikmeks kinnita-

misega peatada tema volitused vallavolikogu liikmena ja määrata asen-
dusliikmena Viimsi Vallavolikogu koosseisu GUNNAR KOBIN.

2.  Teha otsus teatavaks Haldo Oravas’ele ja Gunnar Kobin’ile ning aval-
dada Viimsi valla veebilehel. 

3.  Otsus jõustub allakirjutamisega.
4.  Vastavalt Kohaliku omavalitsuse valimise seaduse §-le 64 võib huvi-

tatud isik esitada otsuse peale kaebuse Harju Maakonna Valimisko-
misjonile.

Eda Ilves, Viimsi Valla Valimiskomisjoni esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

11. november 2005 nr 70
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
Määrata Haabneeme alevikus asuvale pumbajaamale aadressiks SÕP-
RUSE TEE 4 vastavalt juurdelisatud plaanile.
Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

18. november 2005 nr 71
Aadresside määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi 
Vallavalitsuse poolt 17.0.2005.a. korraldusega nr 361 kehtestatud «Ro-
huneeme küla, Suur-Ringtee 1» detailplaneeringu annab Viimsi Vallava-
litsus alljärgneva määruse:
Määrata Suur-Ringtee 1 maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel 
tekkivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:
1.1. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 1 krunt nr 1
1.2. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 3 krunt nr 2
1.3. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 5 krunt nr 3
1.4. Rohuneeme küla, Suur-Ringtee 7 krunt nr 4
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.06.2006.aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

18. november 2005 nr 72
Aadresside määramine Rohuneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi 
Vallavalitsuse poolt 27.09.2005.a. korraldusega nr 524 kehtestatud «Ro-
huneeme küla, Sääre maaüksus» detailplaneeringu annab Viimsi Valla-
valitsus alljärgneva määruse:
Määrata Sääre maaüksuse detailplaneeringu järgsel jagamisel tekkivate-
le kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaanile:
1.1. Rohuneeme küla, Sääre tee 35 krunt nr 5
1.2. Rohuneeme küla, Sääre tee 35a krunt nr 4
1.3. Rohuneeme küla, Sääre tee 37 krunt nr 2
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.06.2006.aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

22. november 2005 nr 73
Aadressi määramine Tammneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Viim-
si Vallavalitsuse 03.05.2005.a. korraldusega nr 257 kehtestatud «Kalda-
V ja Kalda-III» detailplaneeringu annab Viimsi Vallavalitsus alljärgne-
va määruse:
1.  Määrata Kalda-V ja Kalda-III detailplaneeringu järgsel jagamisel tek-

kivatele kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaa-
nile:

1.1.  Tammneeme küla, Mereääre tee 1a krunt nr 2

1.2.  Tammneeme küla, Mereääre tee 1b krunt nr 3
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

22. november 2005 nr 74
Aadresside määramine Laiaküla külas, Mägimänni tee 7 kinnistul
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. otsusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning kinnis-
tu Mägimänni tee 7 omaniku OÜ Partnervara poolt 14.11.2005.a. esita-
tud avalduse, annab Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse
Määrata Laiaküla külas asuval kinnistul nr 101793, aadressiga Mägimän-
ni tee 7, katastritunnusega 89001:010:2773, paiknevale kahe korteriga 
elamu korteritele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaani-
le:
1.1. Mägimänni tee 7-1 korter nr 1
1.2. Mägimänni tee 7-2 korter nr 2
Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.juuniks 2006.a.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

22. november 2005 nr 75
Aadressi määramine Viimsi alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.
a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» annab 
Viimsi Vallavalitsus alljärgneva määruse:
Määrata Amarülluse tee 7a katastritunnusega 89001:010:2156 ja 
Amarülluse tee 9 katastritunnusega 89001:010:5600 maaüksuste liitmi-
sel tekkivale maaüksusele aadressiks AMARÜLLUSE TEE 9 vastavalt 
juurdelisatud plaanile.
Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.10.2006.aastaks.
Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Jaan Alver Eda Ilves
Abivallavanem Vallasekretär 
Vallavanema ülesannetes

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
29.11.2005  ISTUNGI OTSUSED

29. november 2005 nr 65
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 16 
ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 16, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavalitsus 4-liikmelisena alljärgneva struktuuri-

ga: 
1.1. vallavanem;
1.2. 3 abivallavanemat. 
2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 66
Volikogu esimehe hüvitise määramine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 17 lg 4 ja § 
22 lg 1 p 21 ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 21, Viimsi Val-
lavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Aarne Jõgimaa’le Viimsi Vallavolikogu esimehe kohustuste täitmise 

eest hüvitist  mitte maksta.
2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 67
Vallavanema valimine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 15 
ja § 27 ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 15, § 31 lg 2 ja lg 7, 
võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada hääletamistulemuste protokoll Viimsi vallavanema valimi-

se kohta.
2.  Tunnistada Urmas Arumäe valituks Viimsi vallavanemaks.
3.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel.
4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 68
Vallavanema töötasu määramine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 19, 
«Avaliku Teenistuse Seaduse» § 11 lg 1 ning «Viimsi valla põhimääru-
se» § 18 lg 1 p 19, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Määrata Viimsi vallavanema Urmas Arumäe töötasu määraks alates 

30. novembrist kuni 31. detsembrini käesoleval aastal 24 000.- (kaks-
kümmend neli tuhat) krooni kuus vastavalt Viimsi Vallavolikogu 
18.01.2005 määrusele nr 3 «Viimsi valla 2005. aasta eelarve vastuvõt-
mine» ja alates 01. jaanuarist 2006. a määrata vallavanema töötasu 
määraks 30 000.- (kolmkümmend tuhat) krooni kuus.

2.  Maksta punktis 1 nimetatud isikule lisatasu 2000.- (kaks tuhat) kroo-
ni kuus vallavalitsuse liikme kohustuste täitmise eest.

3.  Anda volitused Vallavalitsusele otsustada punktis 1 nimetatud isikule 
«Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lg 2, § 38, § 39, § 40, § 42, § 43, § 
45, § 46, § 54 ja § 79 sätestatu rakendamine.

4.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 69
Vallavanema teenistusest vabastamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 27 (sõnastus 
kuni 16.10.2005), «Avaliku Teenistuse Seaduse» § 65, § 113 lg 1 ja 2 
ning § 132 lg 1 ja 2, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 15 ja Viim-
si Vallavolikogu poolt 09.03.2004 määrusega nr 3 kehestatud «Viimsi 
valla asutuste ühtse asjaajamiskorra» § 28    lg 1, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Vabastada teenistusest Enn Sau «Avaliku teenistuse seaduse» § 113 lg 

1 alusel teenistustähtaja möödumise tõttu alates 30. novembrist 2005.
a.

2.  Teenistusest vabastatud vallavanemal Enn Sau’l anda asjaajamine ja 
teenistuse tõttu tema kasutusse antud vara üle 16. detsembriks 2005. 
a, vastavalt «Viimsi Valla asutuste ühtsele asjaajamiskorrale».

3.  Maksta Enn Sau’le hüvitist kasutamata jäänud puhkuse eest seaduses 
sätestatud ulatuses ja korras ning säilitada üleandmise-vastuvõtmise 
perioodi eest temale määratud ametipalk.

4.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isi-

kule ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebile-
hel.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 70
Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 17, 
§ 28 lg 1 ja lg 2, § 29 lg 1 ja lg 3, § 49 lg 4 ja § 50 lg 1 p 5 ning «Viim-
si valla põhimääruse» § 18   lg 1 p 17, § 29 lg 2, § 30 lg 2 p 2 ning § 32 
lg 2 ja lg 7, arvestades vallavanema esitatud ettepanekut ning võttes alu-
seks salajase hääletamise tulemused, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada hääletamistulemuste protokoll Vallavalitsuse liikmete kin-

nitamise kohta.
2.  Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse liikmeteks lisaks vallavanem Urmas 

Arumäe’le tema volituste ajaks:
2.1. abivallavanem Toivo Kratt
2.2. abivallavanem Endel Lepik
2.3. abivallavanem Haldo Oravas
3.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 2 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
leheküljel.

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 71
Vallavalitsuse liikmete töötasu määramine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 19, 
«Avaliku Teenistuse Seaduse» § 11 lg 1 ning «Viimsi valla põhimääru-
se» § 18 lg 1 p 19, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Määrata abivallavanemate Toivo Kratt’i, Endel Lepik’u ja Haldo 

Oravas’e töötasu määraks alates 30. novembrist kuni 31. detsembrini 
käesoleval aastal 18 000.- (kaheksateist tuhat) krooni kuus vastavalt 
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määrusele nr 3 «Viimsi valla 2005. 
aasta eelarve vastuvõtmine» ja alates            01. jaanuarist 2006. a mää-
rata abivallavanemate töötasu määraks 22 500.- (kakskümmend kaks 
tuhat viissada) krooni kuus.

2.  Maksta punktis 1 nimetatud vallavalitsuse liikmeteks kinnitatud isi-
kutele lisatasu 2000.- (kaks tuhat) krooni kuus vallavalitsuse liikme 
kohustuste täitmise eest.

3.  Anda volitused Vallavalitsusele otsustada punktis 1 nimetatud isiku-
tele «Avaliku teenistuse seaduse» § 37 lg 2, § 38, § 39, § 40, § 42, § 
43, § 45, § 46, § 54 ja § 79 sätestatu rakendamine.

4.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 72
Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni registreerimine 
Juhindudes «Viimsi valla põhimääruse» § 25 lg 2 ja Viimsi Vallavoliko-
gu töökorra § 5 lg 2 ning arvestades kirjalikult esitatud avaldust, Viimsi 
Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Registreerida Viimsi Vallavolikogu fraktsioon „Viimsi“ järgmises 

koosseisus:
esimees: Mari-Ann Kelam;
aseesimees: Peeter Kukk;
liikmed: Ingrid Tõniste, Aarne Jõgimaa, Raimo Tann, Enno Selirand, 
Priit Post, Gunnar Kobin, Andrus Kalvet, Peeter Oja, Sven Arop, 
Rein Madissoon, Ain Pinnonen.

2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel.
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 73
Vallavalitsuse liikmete vabastamine valitsuse liikmete kohustustest 
ja teenistusest
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 17 
ja § 54¹ lg 1, «Avaliku Teenistuse Seaduse» § 113 ja § 131 lg 1 ja 2, 
«Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 17 ja § 38 lg 1 p 1 ning Viimsi 
Vallavolikogu poolt 09.03.2004 määrusega nr 3 kehestatud «Viimsi val-
la asutuste ühtse asjaajamiskorra» § 28 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Vabastada Viimsi Vallavalitsuse liikme kohustustest ja teenistusest 

Jaan Alver ja Rein Frolov «Avaliku teenistuse seaduse» § 113 lg 1 alu-
sel teenistustähtaja möödumise tõttu alates 30. novembrist 2005. a.

2.  Vabastada Viimsi Vallavalitsuse liikme kohustustest Raivo Tomingas 
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 17 alusel ala-
tes 30. novembrist 2005. a.

3.  Maksta otsuse punktis 1 nimetatud teenistusest vabastatud vallavalit-
suse liikmetele hüvitist kolme kuu ametipalga ulatuses ning hüvitist 
kasutamata jäänud puhkuse eest seaduses sätestatud ulatuses ja kor-
ras.

4.  Otsuse punktis 1 nimetatud teenistusest vabastatud vallavalitsuse liik-
metel anda asjaajamine ja teenistuse tõttu nende kasutusse antud vara 
üle ühe nädala jooksul vastavalt «Viimsi Valla asutuste ühtsele asja-
ajamiskorrale».

5.  Punktis 1 nimetatud isikutele säilitada üleandmise-vastuvõtmise pe-
rioodi eest nendele määratud ametipalk.

6.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 ja 2 nimeta-
tud isikutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla 
veebilehel. 

7.  Otsus jõustub teatavakstegemisega.
8.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 74
Volikogu revisjonikomisjoni moodustamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 48 lg 1, ning «Viimsi valla põhimääruse» § 20 lg 2 ja § 24 lg 1, Viim-
si Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Moodustada Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjon 3-liikmelisena.
2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 75
Volikogu alaliste komisjonide moodustamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20, 
ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 1, Viimsi Val-
lavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Moodustada lisaks revisjonikomisjonile alljärgnevad Viimsi Vallavo-

likogu alalised komisjonid:

1.1.  Eelarve- ja arengukomisjon;
1.2.  Keskkonnakomisjon;
1.3.  Korrakaitsekomisjon;
1.4. Kultuuri- ja hariduskomisjon;
1.5.  Maa- ja planeerimiskomisjon;
1.6.  Noorsoo- ja spordikomisjon;
1.7.  Sotsiaalkomisjon;
2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 76
Volikogu alaliste komisjonide esimeeste valimine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20, 
«Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning võttes alu-
seks salajase hääletamise tulemused, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Tunnistada alljärgnevad Viimsi Vallavolikogu liikmed valituks alljärg-

nevate Viimsi Vallavolikogu alaliste komisjonide esimeesteks:
1.1.  Revisjonikomisjon - Gunnar Kobin;
1.2.  Eelarve- ja arengukomisjon - Peeter Kukk;
1.3.  Keskkonnakomisjon - Rein Madissoon;
1.4.  Korrakaitsekomisjon - Sven Arop;
1.5.  Kultuuri- ja hariduskomisjon - Priit Post;
1.6.  Maa- ja planeerimiskomisjon - Raimo Tann;
1.7.  Noorsoo- ja spordikomisjon - Ain Pinnonen;
1.8.  Sotsiaalkomisjon - Mari-Ann Kelam; 
2.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nimetatud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel. 

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 77
Viimsi valla esindaja ja tema asendaja tagasikutsumine ja nimeta-
mine Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogusse (üldkoosolekule) 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse» § 7 lg 2, 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 25¹, Harjumaa 
Omavalitsuste Liidu põhikirja punktist 18 ning Viimsi valla põhimääru-
se      § 18 lg 1 p 26, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kutsuda tagasi Viimsi valla esindajad Toomas Kull ja Enn Sau Harju-

maa Omavalitsuste Liidu volikogust.
2.  Nimetada Viimsi Vallavolikogu esindajaks Harjumaa Omavalitsuste 

Liidu volikogus Aarne Jõgimaa ja tema asendajaks Priit Post.  
3.  Nimetada Viimsi vallavalitsuse esindajaks Harjumaa Omavalitsuste 

Liidu volikogus Urmas Arumäe ja tema asendajaks Haldo Oravas.
4.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 - 3 nimeta-

tud isikutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla 
veebilehel.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 78
Viimsi valla esindaja ja tema asendaja tagasikutsumine ja nimeta-
mine Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse» § 7 lg 2, 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 25¹, Eesti Maa-
omavalitsuste Liidu põhikirja punktist 28 ning Viimsi valla põhimääru-
se § 18 lg 1 p 26, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kutsuda tagasi Viimsi valla esindajad Raivo Aavisto ja Rein Frolov 

Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval.
2.  Nimetada Viimsi Vallavolikogu esindajaks Eesti Maaomavalitsuste 

Liidu Maapäeval Peeter Kukk ja tema asendajaks Mari-Ann Kelam.
3.  Nimetada Viimsi vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste 

Liidu Maapäeval Endel Lepik ja tema asendajaks Toivo Kratt.
4.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktides 1 - 3 nimeta-

tud isikutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla 
veebilehel.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29.11.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

29. november 2005 nr 35
Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005 määruse nr 1 «Volikogu kantselei 
ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgatingi-
muste kinnitamine» muutmine
Juhindudes «Avaliku teenistuse seaduse» § 11 lg 1 ja § 12 lg 2 p 4, «Ko-
haliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 36, Viimsi valla põ-
himääruse § 20 lg 3 ja § 37 lg 2, «Viimsi Vallavolikogu töökorra» § 2 lg 
2 p 4 ning Vabariigi Valitsuse      20. veebruari 1996. a määrusest nr 50 
«Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestami-
ne», Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b: 
1.  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005.a määruse nr 1 «Volikogu kantselei 

ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgatingimus-
te kinnitamine» (Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määruse nr 20 re-
daktsioonis) punkte 1-4 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

1.1.  «1. Kinnitada vallavolikogu kantselei koosseisu suuruseks üks va-
nemametniku ametikoht ametinimetusega «vallavolikogu kantselei 
juhataja».

1.2.  «2. Kinnitada vallavolikogu kantselei juhataja palgamääraks 15 000.- 
(viisteist tuhat) krooni kuus.»

1.3.  «3. Vallavolikogu esimehele antakse volitused korraldada Vallavo-
likogu asjaajamise ja endise vallavolikogu esimehe kasutuses oleva 
vara üleandmine vallavolikogu kantselei juhatajale vastavalt «Viim-
si Valla asutuste ühtsele asjaajamiskorrale» ning rakendada «Avali-
ku teenistuse seaduses» sätestatut vallavolikogu kantselei juhataja 
suhtes.» 

1.4.  «4. Vallavolikogu aseesimehele antakse volitused rakendada «Ava-
liku teenistuse seaduse» § 40, § 41 ja § 43 sätestatut Vallavolikogu 
esimehe suhtes». 

2.  Määrus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebile-
hel.

3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-
volikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

29. november 2005 nr 36
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 määruse 
nr. 24 «Viimsi valla põhimääruse» § 15 lg 3 alusel. 

Viimsi Vallavolikogu töökord
§ 1. Üldsätted
(1)  Viimsi vallavolikogu (edaspidi «volikogu») juhindub oma tegevuses 

«Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest», «Viimsi valla põhi-
määrusest», teistest õigusaktidest, käesolevast töökorrast ja Viimsi 
valla elanike huvidest.

(2)  Volikogu töötab täiskoguna. Volikogu tööorganid on eestseisus, ala-
tised ja ajutised komisjonid ja fraktsioonid.
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(3)  Volikogu, tema komisjonide ja fraktsioonide asjaajamise korraldami-
se ja teenindamise tagab volikogu kantselei.

(4)  Töökorra rakendamisel tekkivad küsimused lahendab volikogu esi-
mees.

§ 2. Volikogu esimees ja aseesimees
(1)  Volikogu esimehe ja aseesimehe valimine toimub «Viimsi valla põ-

himääruse» paragrahvis 22 sätestatud korras.
(2)  Volikogu esimees:
1)  juhib volikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab volikogu istungeid, eest-

seisuse (kui volikogu selle moodustab) koosolekuid ning korraldab 
nende ettevalmistamist ja volikogu õigusaktide eelnõude (edaspidi 
«eelnõu») menetlemist;

2)  esindab Viimsi valda ja volikogu vastavalt seadusele, käesolevale töö-
korrale ning volikogu poolt antud pädevusele ja kehtestatud korrale;

3)  omab õigust nõuda kõigilt Viimsi valla asutustelt vajalike dokumen-
tide ärakirju ja informatsiooni volikogu pädevusse kuuluvates küsi-
mustes;

4)  esitab volikogule kinnitamiseks volikogu kantselei struktuuri, koos-
seisu ja palgamäärad;

5)  kirjutab alla volikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja teis-
tele dokumentidele ning peab volikogu nimel kirjavahetust;

6)  korraldab volikogu määruste ja otsuste täitmise kontrollimist;
7)  annab välja käskkirju volikogu kantselei sisemise töö korraldami-

seks;
8)  vajadusel määrab eelnõule volikogu komisjonide hulgast juhtivkomis-

joni;
9)  esitab volikogu istungile istungi päevakorra kava;
10)  omab õigust välja kuulutada volikogu istungil vaheaeg;
11)  täidab muid seaduse alusel ja «Viimsi valla põhimäärusega» talle 

pandud ülesandeid.
(3)  Volikogu esimehe äraolekul asendab teda volikogu aseesimees. Ju-

hul kui esimees või esimehe kohustusi täitev aseesimees ei saa oma 
ülesandeid istungil täita, siis määrab ta asendaja suuliselt.

§ 3. Volikogu eestseisus
(1)  Eestseisus on nõuandev organ volikogu esimehe juures volikogu is-

tungi päevakorra kava ja töökorralduse muudatusettepanekute läbi-
vaatamiseks. Eestseisuse otsustused on volikogu esimehele soovitus-
liku iseloomuga.

(2)  Volikogu eestseisusesse kuuluvad hääleõigusega volikogu esimees 
ja volikogu aseesimees või nende poolt käesoleva töökorra § 2 lg 3 
nimetatud korras määratud asendaja, samuti fraktsioonide ja alatiste 
komisjonide esimehed.

(3)  Eestseisuse koosolekust võtavad sõnaõigusega osa vallavanem ja val-
lasekretär. Volikogu esimees, volikogu aseesimees või nende asen-
daja võivad kutsuda eestseisuse koosolekule volikogu liikmeid ja tei-
si isikuid.

(4)  Eestseisuse koosolekud kutsub kokku volikogu esimees või tema 
asendaja. Eestseisuse korralised koosolekud toimuvad volikogu kor-
ralisele istungile eelneval neljapäeval kell 17.00.

(5)  Eestseisuse koosoleku päevakorra kava koostab volikogu kantselei 
sekretär hiljemalt eestseisuse koosolekule eelneva päeva kella 16.00 
ning esitab selle volikogu esimehele.

(6)  Eestseisuse koosoleku päevakorra kava koos eelnõude ja juurde kuu-
luvate dokumentidega ning volikogu menetluses olevate eelnõude ja 
arupärimiste loetelud peavad olema kättesaadavad eestseisuse liik-
metele eestseisuse koosoleku alguseks. Eestseisuse koosoleku käigus 
täiendavalt esitatud eelnõud ja nende juurde kuuluvad dokumendid 
jagatakse koheselt laiali eestseisuse liikmetele.

(7)  Eestseisuse koosolekul arutatakse eelnõude võtmist volikogu istun-
gi päevakorra kavva. Eestseisuse koosolekul kuulatakse ära juhtiv-
komisjoni seisukohad eelnõude kohta ning otsustatakse, millised neist 
lülitada volikogu istungi päevakorra kavva.

§ 4. Volikogu liige
(1)  Volikogu liikmel on õigus:
1)  algatada volikogu õigusaktide eelnõusid ja teha ettepanekuid voliko-

gu istungil arutatavate küsimuste kohta;
2)  seada üles kandidaati volikogu poolt valitavale, kinnitatavale või mää-

ratavale kohale;
3)  esitada volikogu menetluses olevate eelnõude muudatusettepane-

kuid;
4)  kuuluda fraktsiooni, komisjonide ja töörühmade koosseisu;
5)  saada volikogu ja vallavalitsuse õigusakte, dokumente ja muud tea-

vet, välja arvatud andmed, mille väljastamine on seadusega keela-
tud;

6)  esineda volikogu istungil avaldusega, protestiga, sõnavõtuga, replii-
giga ja esitada küsimusi;

7)  esitada volikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse 
liikmetele;

8)  tasuta informeerida vallaelanikke kantselei kaudu volikogu liikme vas-
tuvõtuajast ja kohast.

(2)  Volikogu liikmel on õigus taotleda volikogu istungil nimelist hääle-
tamist, kui teda toetab vähemalt kaks volikogu liiget.

§ 5. Volikogu fraktsioon
(1)  Vähemalt viis volikogu liiget võivad moodustada volikogu fraktsioo-

ni. Volikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni.
(2)  Fraktsiooni moodustamise taotlus, milles on ära näidatud fraktsioo-

ni nimetus, esimehe ja aseesimehe (aseesimeeste) nimed, allkirjasta-
tud kõigi fraktsiooni kuuluda soovivate volikogu liikmete poolt, edas-
tatakse volikogu istungi juhatajale. Volikogu otsustab fraktsiooni moo-
dustamise. Fraktsioon loetakse moodustatuks ja registreerituks, kui 
istungi juhataja on vastava volikogu otsuse teatavaks teinud. 

(3)  Fraktsiooni nimel tegutseb fraktsiooni esimees või tema poolt voli-
tatud isik. Fraktsiooni esimehe äraolekul asendab teda üks fraktsioo-
ni aseesimeestest.

(4)  Fraktsiooni liikmel on õigus igal ajal lahkuda fraktsiooni koosseisust, 
informeerides sellest kirjalikult fraktsiooni ja volikogu esimeest. 

(5)  Muudatusi fraktsiooni koosseisus vormistatakse volikogu otsusega 
fraktsiooni esimehe esildise alusel.

(6)  Fraktsioonil on õigus:
1)  algatada volikogu õigusaktide eelnõusid;
2)  anda arvamusi volikogu menetluses olevate eelnõude kohta;
3)  seada üles kandidaat volikogu poolt valitavale, kinnitatavale või mää-

ratavale kohale;
4)  oma liikme kaudu volikogu istungil sõna võtta;
5)  võtta volikogu istungil kuni 10 minutiline vaheaeg enne eelnõu lõpli-

kule hääletamisele panemist;
6)  esitada volikogu istungil arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse 

liikmetele;
7)  teha ettepanekuid volikogu päevakorra kava kohta.
(7)  Fraktsiooni tegevuse lõpetamise taotluse võivad esitada kõik frakt-

siooni liikmed koos või fraktsiooni esimees. Fraktsiooni tegevus loe-
takse lõppenuks volikogu otsuse istungil teatavaks tegemisest.

§ 6. Komisjon
(1)  Volikogu moodustab alalisi ja ajutisi komisjone. Alalise komisjoni 

pädevus määratakse kindlaks komisjoni põhimäärusega, mille kinni-
tab volikogu.

(2)  Komisjonide tegevuse alused ja kord on sätestatud «Viimsi valla põ-
himääruse» punktis 23. Alalise komisjoni koosseisu kuulub 3 kuni 9 
liiget.

(3)  Ühekordsete ülesannete täitmiseks võib volikogu moodustada ajuti-
si komisjone. Volikogu õigusaktis, millega moodustatakse ajutine ko-
misjon, sätestatakse selle koosseis, ülesanded, volituste ulatus ja kes-
tus.

(4)  Volikogu alaline komisjon:
1)  selgitab välja kohaliku omavalitsuse poolt lahendamist vajavad valla-

elu probleemid ja teeb ettepanekuid nende lahendamiseks;
2)  töötab välja tegevuskavad;
3)  algatab volikogu määruste ja otsuste eelnõusid;
4)  annab arvamusi talle läbivaatamiseks saadetud Viimsi valla õigusak-

tide eelnõude kohta;
5)  kontrollib volikogu määruste ja otsuste täitmist;
6)  teeb ettepanekuid volikogu istungitel arutusele tulevate põhiküsimus-

te loetelu kohta.
(5)  Komisjonil on õigus teha ettepanekuid vallaeelarve koostamise ja eel-

arve projekti kohta.
(6)  Komisjonidele suunavad materjale läbivaatamiseks volikogu liikmed 

ja volikogu esimees.
(7)  Komisjoni esimees:
1)  juhib komisjoni tööd;
2)  koostab komisjoni töökava ja koosolekute päevakorra kava;

3)  jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesanded;
4)  kutsub kokku komisjoni koosoleku;
5)  otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide arutelul;
6)  juhatab komisjoni koosolekut.
(8)  Komisjoni esimehe äraolekul asendab teda komisjoni esimehe voli-

tatud aseesimees.
(9)  Komisjoni töö vormiks on koosolek, mis toimub komisjoni põhimää-

ruses sätestatud aegadel. Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub 
kokku komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees omal alga-
tusel või vähemalt kolme komisjoni liikme kirjalikul nõudel.

(10)  Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähe-
malt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. 
Komisjon teeb otsustuse, kui selle poolt on üle poole kohaloleva-
test liikmetest.

(11)  Komisjon kuulab vajadusel ära vastava spetsialisti seisukoha aruta-
tava küsimuse kohta.

(12)  Komisjonil on õigus kaasata oma tegevusse asjatundjaid ja teha vo-
likogu kantseleile taotlusi ekspertiisi tellimiseks ning saada valla-
valitsuse liikmetelt ja valla asutustelt komisjoni tööks vajalikku in-
formatsiooni. Vastavat tööd korraldab komisjoni esimees koostöös 
volikogu kantselei sekretäriga.

(13)  Komisjoni otsustused on soovitusliku iseloomuga.
(14)  Komisjon annab vähemalt üks kord aastas volikogu ees aru tehtud 

tööst.
(15)  Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda. 

Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu vastava otsuse tege-
mise hetkest.

§ 7. Juhtivkomisjon
(1)  Juhtivkomisjon on volikogu esimehe poolt määratud korraldama õi-

gusakti eelnõu menetlemist volikogus.
(2)  Pärast juhtivkomisjoni määramist õigusakti eelnõule peab komisjon 

kolme nädala jooksul esitama volikogu esimehele kas: 
1)  õigusakti eelnõu volikogu istungi päevakorda võtmiseks;
2)  taotluse pikema menetlusaja saamiseks;
3)  põhjendatud ettepaneku õigusakti eelnõu menetlusest väljaarvami-

seks.
(3)  Volikogu komisjonid esitavad kirjalikult oma seisukoha õigusakti eel-

nõu kohta, samuti vajadusel ettepanekud õigusakti eelnõu sisuliseks 
või redaktsiooniliseks muutmiseks juhtivkomisjonile või redaktsioo-
nikomisjonile.

(4)  Juhtivkomisjon või redaktsioonikomisjon teeb esitatud õigusakti eel-
nõusse muudatused ja täiendused või annab ülesande täienduste õi-
gusakti eelnõusse sisseviimiseks selle esitajale ning esitab õigusakti 
eelnõu uues (parandatud) redaktsioonis volikogu istungile, põhjen-
dades õigusakti eelnõus tehtud parandusi ja täiendusi.

(5)  Ettekande volikogu istungil teeb õigusakti eelnõu esitaja ja kaasette-
kande juhtivkomisjon või redaktsioonikomisjon.

(6)  õigusakti eelnõu esitaja või juhtivkomisjoni või redaktsioonikomis-
joni taotlusel võib volikogu esimees lülitada istungi päevakorra kav-
va ka teisi kaasettekandeid volikogu komisjonidelt või spetsialisti-
delt.

§ 8. Volikogu õigusaktide algatamine
(1)  Volikogu õigusaktide algatamise õigus on:
1)  volikogu liikmel;
2)  volikogu komisjonil;
3)  volikogu fraktsioonil;
4)  volikogu eestseisusel;
5)  vallavalitsusel;
6)  vallavanemal;
7)  vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikest Viimsi elanikest.
(2)  Volikogu võib teha vallavalitsusele ülesandeks välja töötada õigus-

akti eelnõu.
(3)  Volikogu määruse eelnõule peavad olema lisatud seletuskiri või õi-

gusakti eelnõu põhistavad dokumendid ning õigusakti eelnõu esita-
ja äranägemisel küsimust käsitlevate õigusaktide ärakirjad või välja-
võtted nendest. Õigusakti eelnõu peab olema viseeritud ja eelnõu se-
letuskiri allkirjastatud esitaja poolt. Üheaegselt paberkandjal oleva 
tekstiga esitavad vallavalitsus ja vallavanem õigusakti eelnõu voli-
kogu esimehele ka elektroonilisel kujul.

(4)  Õigusakti eelnõu ja sellele lisatud dokumendid peavad olema vormis-
tatud vastavalt haldusdokumentide vorminõuetele. Õigusakti eelnõu-
de teksti juriidilise, keelelise ja vormistamise õigsuse tagab esitaja.

(5)  Esitatud õigusakti eelnõud registreeritakse koheselt volikogu kantse-
leis.

(6)  Samal päeval esitab volikogu kantselei õigusakti eelnõu läbivaatami-
seks volikogu esimehele, kes määrab oma resolutsiooniga juhtivko-
misjoni ja vajadusel suunab õigusakti eelnõu läbivaatamiseks voli-
kogu liikmetele, volikogu komisjoni(de)le, fraktsiooni(de)le, eestsei-
susele ja vallavalitsusele. Õigusakti eelnõu originaal koos lisatud do-
kumentidega antakse vallasekretärile.

(7)  Kõik õigusakti eelnõud (välja arvatud organisatsioonilised küsimu-
sed), mis pole esitatud vallavalitsuse poolt, tuleb saata vallavalitsu-
sele seisukoha saamiseks.

(8)  Õigusakti eelnõu läbivaatamiseks ja selle kohta kirjalike täiendus- 
või muudatusettepanekute esitamiseks on aega kuni kaks nädalat, kui 
ei ole antud teist tähtaega. Kirjalikud ettepanekud esitatakse juhtiv-
komisjonile või redaktsioonikomisjonile.

(9)  Istungieelse menetluse läbinud ja nõutavas korras ettevalmistatud õi-
gusakti eelnõudest koostab volikogu esimees volikogu istungi päe-
vakorra kava, määrates iga päevakorraküsimuse arutamiseks kavan-
datud aja,  ettekandjad ja kaasettekandjad.

(10)  Volikogu kantselei väljastab õigusakti eelnõu koos juurdekuuluva-
te dokumentidega volikogu ja vallavalitsuse liikmetele elektrooni-
lisel kujul neli päeva enne istungi toimumist kui ei ole teisiti kokku 
lepitud. Kirjalikud materjalid saab volikogu kantseleist.

(11)  Ühe protsendi hääleõiguslike vallaelanike algatus volikogu õigusakti-
de vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks, võetak-
se arutlusele hiljemalt kolme kuu jooksul. Algatuse esitajate esindajal 
on õigus osaleda algatuse arutelus volikogus või vallavalitsuses.

§ 9. Volikogu istungi kokkukutsumine
(1)  Volikogu täiskogu töö vorm on istung. Volikogu istungid toimuvad 

eesti keeles.
(2)  Volikogu istungi kutsub kokku volikogu esimees volikogu aseesi-

mees või nende asendaja, nende puudumisel volikogu vanim liige. 
Volikogu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esi-
mees hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuu-
lutamist.

(3)  Volikogu korralised istungid toimuvad iga kuu teisel teisipäeval al-
gusega kell 15.00, vaheaegadega kuni 20 minutit iga 2 tunni tööta-
mise järel, kusjuures volikogu võib vaheaja algust muuta, kui seda 
tingib küsimuse arutelu. Volikogu istung koos vaheaegadega kestab 
kuni 6 tundi, kui volikogu ei otsusta teisiti.

Kui istungi päev langeb riiklikule pühale või volikogu töö korraldamist 
takistavale puhkuste perioodile, määrab volikogu esimees istungi läbi-
viimiseks teise päeva, kui istungi päev.
(4)  Volikogu esimees volikogu aseesimees või nende asendaja kutsub 

volikogu kokku vallavalitsuse või vähemalt neljandiku (vähemalt 
kuus liiget) volikogu koosseisu ettepanekul nende poolt tõstatatud 
küsimuste arutamiseks.

(5)  Päevakorra kava peab olema volikogu liikmetele teatavaks tehtud 
koos kutsega vähemalt neli päeva enne volikogu istungit. Kutse saa-
detakse elektrooniliselt volikogu liikme elektroonilise posti (e-mail) 
aadressile. Volikogu kantselei juhataja võib telefoni teel üle kontrol-
lida, kas elektrooniline post seoses istungiga on kohale jõudnud.

Kutse loetakse kättesaaduks volikogu kantselei arvutis fikseeritud kutse 
saatmise ajal. Volikogu kantselei juhtaja saadab ühe adressaadina kutse 
ka volikogu kantselei arvutisse, trükib selle välja, allkirjastab ja köidab 
kutse ja selle materjalide juurde. Kirjalikku kutset välja ei saadeta. Kut-
ses peab olema ära näidatud istungi toimumise aeg, koht ja arutusele tu-
levad küsimused.
Kui volikogu liikmel või teistel kutsututel ei ole elektroonilise posti või-
malust, helistab volikogu sekretär sellele isikule ja palub tal tulla kutse 
ja teiste istungi materjalidega tutvuma volikogu kantseleisse. Lisaks he-
listamisele saadab volikogu kantselei juhataja neile isikutele samasisu-
lise kutse SMS tekstisõnumina. Sellisel juhul loetakse kutse kättesaaduks 
volikogu kantselei juhataja mobiiltelefonis fikseeritud SMS-i saatmise 
ajast.
Volikogu esimese istungi ja volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise 
korral asendusliikmetest kokkukutsutava volikogu istungi kutse saatmi-
sel saadetakse tähitud kirjaga kirjalik kutse.

Kui istungile on otsustatud kutsuda ka teisi isikuid, saadetakse neile elekt-
roonilise posti aadressile teade, näidates ära päevakorra punkti, mille aru-
tamise juurde teda kutsutakse ja vajadusel ka selle päevakorrapunktiga 
seotud lisamaterjalid.
Kõigil istungile kutsutud isikutel on õigus tutvuda volikogu istungi ma-
terjalidega ka paberkandjal volikogu kantseleis tööpäevadel kella 8.30 
kuni 16.00.
Elektroonilisel kujul väljastamata materjal pannakse volikogu liikme ja 
vallavalitsuse liikme töölauale volikogu istungi saalis hiljemalt istungi-
le eelneva päeva kella 12.00.
(6)  Volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise korral asendusliikmetest 

kokkukutsutava volikogu istungi kutsub kokku valla valimiskomis-
joni esimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast asendusliikmete mää-
ramist.

§ 10. Volikogu istungi läbiviimise üldpõhimõtted
(1)  Volikogu istungit juhatab volikogu esimees. Volikogu esimehe ära-

olekul juhatab volikogu istungit volikogu aseesimees. Juhul kui esi-
mees või esimehe kohustusi täitev aseesimees enesetaanduse või mõ-
ne muu põhjuse tõttu ei saa oma ülesandeid istungil täita, siis mää-
rab ta asendaja suuliselt.

Volikogu esimest istungit juhatab kuni volikogu esimehe valimiseni val-
la valimiskomisjoni esimees. Esimese istungi päevakorras on volikogu 
esimehe ja aseesimehe valimine ning valitsuse lahkumispalve ärakuula-
mine. Sama kord kehtib ka volikogu tegutsemisvõimetuks osutumise 
korral asendusliikmetest kokkukutsutud uue volikogu esimese istungi 
päevakorra suhtes, v.a valitsuse lahkumispalve ärakuulamine. 
(2)  Volikogu istungid on üldjuhul avalikud. Volikogu võib kuulutada is-

tungi küsimuse arutelu osas kinniseks, kui selle poolt hääletab vähe-
malt kaks korda enam volikogu liikmeid kui vastu, või kui küsimust 
puudutavate andmete avalikustamine on seadusega keelatud või pii-
ratud.

(3)  Volikogu arutab istungi kutses märgitud ja volikogu poolt nõutavas 
korras ettevalmistatud küsimusi.

(4)  Volikogu istungist võivad sõnaõigusega osa võtta vallavalitsuse liik-
med, vallasekretär ja teised volikogu poolt istungile kutsutud isikud. 
Vallavanem või abivallavanem saab igal volikogu istungil volikogu 
informeerimiseks sõna kuni 15 minutit. Teistele sõna andmise otsus-
tab istungi juhataja. 

(5)  Raadio- ja teleülekannete ning foto-, video- ja fonosalvestuste tege-
mine ei tohi segada volikogu istungi läbiviimist või volikogu liikme-
te tööd.

§ 11. Istungi avamine, päevakorra kinnitamine ja avalduste ning et-
tepanekute ärakuulamine
(1)  Volikogu istungi avab istungi juhataja.
(2)  Istungi alguses tehakse teatavaks istungi päevakorra kava. Seejärel 

vaadatakse läbi ettepanekud ja protestid päevakorra kohta.
(3)  Protestid päevakorra kohta esitatakse kirjalikult istungi juhatajale. Ju-

hataja loeb need ette ja lahendab ükshaaval.
(4)  Pärast ettepanekute ja protestide läbivaatamist kinnitatakse päeva-

kord poolthäälteenamusega. Kui päevakorda ei kinnitata, paneb is-
tungi juhataja kõik punktid ükshaaval hääletamisele. Küsimuste väl-
jaarvamine otsustatakse poolthäälteenamusega.

§ 12. Küsimuse arutamine istungil
(1)  Õigusaktide eelnõud pannakse volikogu istungil ühele või mitmele 

lugemisele.
(2)  Mitmele lugemisele tuleb panna  õigusaktide eelnõud, mis käsitle-

vad:
1)  valla eelarvet;
2)  valla põhimääruse muutmist, kui muudatus ei tulene seadusest;
3)  arengukava;
4)  kohalike maksude kehtestamist.
(3)  Alternatiivsete õigusaktide eelnõu(de) olemasolul pannakse õigus-

aktide eelnõud hääletamisele ja enim hääli saanud õigusakti eelnõu 
võetakse selle edasisel lugemisel aluseks. Häälte võrdse jagunemise 
korral otsustab volikogu kas korduvhääletuse läbiviimise või lükkab 
küsimuse otsustamise edasi järgmisele istungile. 

(4)  Õigusakti eelnõu lugemise katkestamise või saatmise järgmisele lu-
gemisele otsustab volikogu poolthäälteenamusega.

(5)  Õigusakti eelnõu järgmisel lugemisel peab selle esitaja või juhtivko-
misjon esitama vajadusel parandatud teksti. Volikogu võib õigusak-
ti eelnõu paranduste ja täienduste formuleerimiseks moodustada re-
daktsioonikomisjoni.

(6)  Õigusakti eelnõu esitaja võib selle tagasi võtta arutelu igas staadiu-
mis. Õigusakti eelnõu ei saa tagasi võtta, kui see on pandud lõpliku-
le hääletamisele.

(7)  Küsimuse arutamisel volikogu istungil juhindutakse järgmisest mak-
simaalsest ajalimiidist:

1)  ettekanne puldist 15 minutit; 
2)  kaasettekanne puldist 10 minutit;
3)  sõnavõtt puldist 5 minutit;
4)  repliik 2 minutit;
5)  lõppsõna 3 minutit.
(8)  Ettekandeks ja kaasettekandeks võib pikemat aega lubada ainult en-

ne sõna andmist. Kui kõneleja räägib üle aja või kaldub ilmselt an-
tud teemast kõrvale, kasutab solvavaid väljendeid, siis pärast ühte 
märkust võib istungi juhataja lõpetada sõnavõtu.

(9)  Pärast ettekannet või kaasettekannet võib ettekandjale või kaasette-
kandjale esitada asjakohaseid küsimusi, kusjuures ühele volikogu 
liikmele üle kahe korra küsimuste esitamiseks ja repliigiks sõna ei 
anta. Ettekandja võib vajaduse korral vastamise delegeerida mõnele 
teisele volikogu liikmele, komisjoni liikmele või vallavalitsuse liik-
mele.

(10)  Sõnavõtusoovidest annavad volikogu liikmed märku käega. Eelis-
järjekorras antakse sõna faktimärkuseks ja protseduuriliseks ettepa-
nekuks. Päevakorrapunkti arutamisel võib volikogu liige sõna võt-
ta üks kord. Sõnavõtu järjekorra määrab istungi juhataja.

(11)  Pärast läbirääkimiste lõppu on ettekandjal õigus lõppsõnaks.
(12)  Pärast lõppsõna paneb istungi juhataja hääletamisele ainult kirjali-

kult esitatud ettepanekud, kui keegi volikogu liikmetest seda 
nõuab.

(13)  Kõik õigusakti eelnõu muudatusettepanekud esitatakse kirjalikult 
juhtivkomisjonile või redaktsioonikomisjonile.

(14)  Juhtivkomisjon või redaktsioonikomisjon arutab läbi kõik kirjali-
kud ettepanekud, vaidlused lahendatakse poolthäälteenamusega. 
Häälte võrdsel jagunemisel otsustab vastava komisjoni esimehe hääl. 
Juhtivkomisjoni või redaktsioonikomisjoni liige võib jääda eriarva-
musele. Kirjalikult esitatud eriarvamused pannakse volikogus eral-
di hääletamisele.

(15)  Juhtivkomisjoni või redaktsioonikomisjoni esimees esitab redigee-
ritud õigusakti eelnõu volikogu samal istungil või volikogu esime-
hele volikogu järgmise istungi päevakorra kavva lülitamiseks ja vas-
tutab lõpliku redaktsiooni õigsuse eest.

(16)  Volikogu istungil teeb ettekande juhtivkomisjoni või redaktsiooni-
komisjon esimees. Seejärel hääletatakse läbi juhtivkomisjoni või re-
daktsioonikomisjoni liikmete eriarvamused. Läbirääkimisi ei ava-
ta.

§ 13. Hääletamine volikogu istungil
(1)  Pärast läbirääkimiste lõpetamist paneb istungi juhataja õigusakti eel-

nõu hääletamisele. Hääletamisest võivad osa võtta üksnes istungil 
viibivad volikogu liikmed. Enne õigusakti eelnõu lõplikule hääleta-
misele panemist võib fraktsiooni esimees või tema asendaja nõuda 
kuni 10-minutilist vaheaega nõupidamiseks. 

(2)  Volikogu ainupädevusse kuuluvaid küsimusi otsustatakse hääletami-
se teel. Muudes küsimustes hääletatakse juhul, kui vähemalt üks vo-
likogu liige seda nõuab.

(3)  Hääletamine on volikogus avalik, välja arvatud isikuvalimised.
(4)  Volikogu liige võib taotleda nimelist hääletamist, kui teda toetab vä-

hemalt kolm volikogu liiget. Nimeline hääletamine viiakse läbi, kui 
selle poolt hääletab vähemalt neljandik kohalolevatest volikogu liik-
metest.

(5)  Volikogu otsustused tehakse poolthäälteenamusega. «Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punktides 2, 4, 6-10, 14, 
15, 18, 24 ja 25¹ ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse 
seaduse §-s 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on va-
jalik volikogu koosseisu häälteenamus.

(6)  Volikogu otsustused fikseerib istungi juhataja haamrilöögiga.
(7)  Kui isikuvalimistel mitme kandidaadi korral ükski neist ei saa esime-

ses hääletamisvoorus vajalikku häälteenamust, viiakse läbi korduv-
hääletus kahe enim hääli saanud kandidaadi vahel. Kui edaspidisel 

hääletamisel saavad kaks kandidaati võrdselt hääli, kuulutab voliko-
gu välja vaheaja. Istungi jätkumisel võib iga volikogu liige esitada 
kandidaadile ühe küsimuse. Pärast küsimustele vastamist korralda-
takse uus hääletamine. Uuel hääletamisel võrdsete hääletamistule-
muste korral otsustab volikogu, kas jätkata hääletamist volikogu järg-
misel korralisel või erakorralisel istungil käesolevas töökorras sätes-
tatud korras. Juhul, kui hääletusele on esitatud üks kandidaat, võib 
läbi viia ühe korduvhääletuse.

(8)  Õigus hääletamise tulemusi vaidlustada on volikogu liikmel koheselt 
istungil. Kordushääletamise läbiviimise otsustab volikogu. Hilise-
maid pretensioone ei arvestata.

§ 14. Istungi lõpetamine
(1)  Volikogu istungi lõpetab istungi juhataja sõnadega «Istung on lõppe-

nud» ja kinnitab seda haamrilöögiga.
(2)  Kui päevakorras märgitud istungi lõppemise kellaajaks ei ole istun-

gi päevakord ammendatud, paneb istungi juhataja hääletamisele is-
tungi pikendamise arutusel oleva päevakorrapunkti ammendumiseni 
või istungi pikendamise päevakorra ammendumiseni või istungi ko-
hese lõpetamise.

(3)  Kui volikogu otsustab istungi lõpetada enne päevakorra ammendu-
mist, lülitatakse arutamata jäänud päevakorrapunktid järgmise istun-
gi päevakorra kavva.

§ 15. Arupärimine
(1)  Volikogu liikmel ja fraktsioonil on õigus esitada volikogu istungil 

arupärimisi vallavanemale ja vallavalitsuse liikmele.
(2)  Arupärimine esitatakse enne päevakorra kinnitamist kirjalikult voli-

kogu esimehele, kes edastab selle adressaadile. Vallavanem või val-
lavalitsuse liige vastab esitatud arupärimisele istungi lõpul või vaja-
dusel järgmisel korralisel istungil päevakorrapunkti raames. Arupä-
rimise esitaja teeb volikogu esimehele taotluse võtta arupärimisele 
vastamine volikogu istungi päevakorra kavva.

(3)  Kui volikogu liige nõuab arupärimisele kirjalikku vastust, tuleb see saa-
ta kümne tööpäeva jooksul arvates volikogu istungil arupärimise esi-
tamisest volikogu kantseleile, kes selle edastab arupärimise esitajale.

§ 16. Umbusalduse avaldamine
(1)  Vähemalt neljandik volikogu koosseisust võib algatada umbusaldu-

se avaldamise volikogu esimehele, volikogu aseesimehele, vallava-
litsusele, vallavanemale, vallavalitsuse liikmele või volikogu komis-
joni esimehele, volikogu komisjoni aseesimehele, revisjonikomisjo-
ni liikmele.

(2)  Kirjalik algatus umbusalduse avaldamiseks, millele on alla kirjuta-
nud kõik algatajad, ja vastav eelnõu esitatakse istungi juhatajale vo-
likogu istungil. Kirjalikus algatuses märgitakse umbusalduse avalda-
mise põhjus.

(3)  Küsimus umbusalduse avaldamiseks lülitatakse järgmise istungi päe-
vakorda.

(4)  Ettekande küsimuse arutamisel istungil kuni viie minuti ulatuses teeb 
üks umbusalduse algatajatest, kes vastab ka volikogu liikmete küsi-
mustele. Igal volikogu liikmel on õigus ettekandjale esitada kuni kaks 
küsimust. Läbirääkimisi ei alustata.

(5)  Isikul, kellele tahetakse avaldada umbusaldust, on õigus nimetatud 
küsimuses volikogu istungil kuni viie minuti ulatuses sõna võtta.

(6)  Umbusaldushääletus on avalik. Umbusalduse avaldamine vabastab 
volikogu esimehe või aseesimehe tema kohustustest ja ametist või 
volikogu komisjoni esimehe, komisjoni aseesimehe või revisjoniko-
misjoni liikme tema kohustustest. Volikogu esimehele umbusalduse 
avaldamise korral täidab volikogu esimehe ülesandeid kuni uue esi-
mehe valimiseni volikogu määratud üks volikogu aseesimeestest või 
tema puudumisel istungil osalev volikogu vanim liige.

(7)  Umbusalduse avaldamiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteena-
mus.

(8)  Umbusalduse avaldamine vormistatakse volikogu otsusega.
(9)  Kui umbusalduse avaldamine ei leidnud volikogu istungil toetust, siis 

samale isikule samal põhjusel kolme kuu jooksul umbusalduse aval-
damist algatada ei saa.

(10)  Umbusalduse avaldamine vabastab vallavanema või vallavalitsuse 
liikme vallavanema või vallavalitsuse liikme kohustustest ja ame-
tist. Vallavanemale umbusalduse avaldamise korral valib volikogu 
samal istungil uue vallavanema või määrab ühe vallavalitsuse liik-
metest vallavanema asendajaks kuni uue vallavanema valimiseni. 

(11)  Umbusalduse avaldamine volikogu esimehele, aseesimehele või ko-
misjoni esimehele, komisjoni aseesimehele toob kaasa tema ame-
tist vabastamise.

(12)  Vallavalitsusele umbusalduse avaldamise korral täidab vallavalitsus 
oma ülesandeid edasi ja vallavalitsuse volitused kehtivad kuni uue-
le vallavalitsusele volituste andmiseni. Vallavalitsuse volituste lõp-
pemine seoses umbusalduse avaldamisega toob kaasa kõigi valla-
valitsuse liikmete vabastamise vallavalitsuse liikme kohustustest 
ning vallavalitsuse liikmete ametist vabastamise.

(13)  Kui volikogu avaldab umbusaldust mõnele vallavalitsuse liikmele 
ning vähemalt pool vallavalitsuse koosseisust ja vallavanem jäävad 
alles, jätkab vallavalitsus oma tegevust ning vabad kohad täidetak-
se «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» paragrahvis 28 sä-
testatud korras või muudetakse sätestatud korras vallavalitsuse liik-
mete arvu ja vallavalitsuse struktuuri.

(14)  Kui vallavalitsuse liikmetele avaldatud umbusalduse tagajärjel ei 
jää koos vallavanemaga ametisse vähemalt pool vallavalitsuse koos-
seisust, loetakse vallavalitsus tervikuna tagasiastunuks.

(15)  Umbusalduse avaldamine on volikogu esimehe, aseesimehe, valla-
vanema või vallavalitsuse liikme ametist vabastamise eraldi alus 
«Avaliku teenistuse seaduses» sätestatud ametist vabastamise alus-
te kõrval.

§ 17. Volikogu liikme enesetaandamine
(1)  Volikogu liige ei osale küsimuse arutamises ega otsustamises, kui 

arutatav küsimus puudutab tema lähisugulaste või -hõimlaste huve 
või juriidiliste isikute majanduslikke huve, milles ta ise või tema lä-
hisugulased või -hõimlased on omanikud või osanikud või juhtkon-
na liikmed.

(2)  Ettepaneku enesetaandamiseks võib volikogu liikmele teha ka voli-
kogu või volikogu liige.

(3)  Enesetaandamisest teatab volikogu liige enne nimetatud päevakorra-
punkti arutelu algust. Selles punktis ta sõna ei võta ega osale hääle-
tamises.

(4)  Volikogu liikme enesetaandamine fikseeritakse volikogu istungi pro-
tokollis. Küsimuse arutamiseks ja otsustamiseks vajalik kvoorum on 
selle volikogu liikme võrra väiksem.

§ 18. Volikogu õigusaktid, nende avalikustamine ja jõustumine
(1)  Volikogul on oma pädevuse piires õigus vastu võtta üldaktidena mää-

rusi ja üksikaktidena otsuseid.
(2)  Volikogu õigusaktid kehtivad Viimsi valla haldusterritooriumil, sa-

muti vallale kuuluva vara osas, mis asub väljaspool Viimsi valla hal-
dusterritooriumi.

(3)  Valla eelarve täitmise aruande kinnitab volikogu hiljemalt esimeseks 
maiks, olles eelnevalt ära kuulanud revisjonikomisjoni vastava arva-
muse. Eelarve ja selle muudatused ning eelarve täitmise aruanne aval-
datakse üldiseks teadmiseks vallaelanikele valla põhimääruses sätes-
tatud korras. 

(4)  Volikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende avali-
kustamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtaega.

(5)  Volikogu otsused tuleb saata täitjatele ja teistele asjaosalistele. Voli-
kogu otsused jõustuvad teatavakstegemisest.

(6)  Volikogu määrustele ja otsustele kirjutab alla volikogu esimees või 
tema asendaja.

(7)  Volikogu määrused ja otsused vormistab volikogu kantselei sekretär 
kolme tööpäeva jooksul pärast istungit õigusakti eelnõu esitaja või 
juhtivkomisjoni või redaktsioonikomisjoni esimehe poolt viseeritud 
õigusakti eelnõu alusel ja avalikustatakse eesti keeles ning need pea-
vad vastama haldusdokumentidele kehtestatud nõuetele. Vastavalt 
vajadusele võidakse volikogu määrusi ja otsuseid avalikustada ka 
teistes keeltes.

(8)  Volikogu määruste eelnõud ning vastuvõetud määrused ja otsused 
loetakse avalikustatuks nende väljapanemisega volikogu kantseleis. 
Volikogu määrused avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja enne nende 
jõustumist. Üldist tähtsust omavad volikogu määrused esitatakse aval-
damiseks Riigi Teatajasse elektroonilisel kujul, Riigi Teataja Kirjas-
tuse poolt antud tehniliste juhiste kohaselt, nädala jooksul pärast ak-
tile allakirjutamist.

(9)  Volikogu õigusaktide vormistamist, süstematiseerimist, avalikusta-
mist ning nende saatmist täitjatele ja teistele asjaosalistele korraldab 
volikogu kantselei.
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§ 19. Volikogu istungi protokoll
(1)  Volikogu istungid protokollitakse ja helisalvestatakse. Protokollid 

vormistatakse eesti keeles kolme tööpäeva jooksul. Helisalvestusi 
säilitatakse üks aasta volikogu kantseleis.

(2)  Protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, 
arutlusele tulevad küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja 
vastuvõetud otsused, hääletustulemused ning otsustajate või küsimus-
te algatajate eriarvamused.

(3)  Volikogu istungi protokollile kirjutab alla volikogu esimees või tema 
asendaja.

(4)  Volikogu istungi protokollile lisatakse vastuvõetud määruste ja ot-
suste originaalid, salajase hääletamise häältelugemiskomisjoni pro-
tokollid ja nimelise hääletamise tulemused.

(5)  Volikogu istungi protokollid peavad olema kättesaadavad igaühele. 
(6)  Volikogu istungi protokolli ärakirja väljaandmine toimub ametialase 

kirjavahetuse kohta kehtestatud korras. Üldkättesaadavaks ei tehta 
protokollides sisalduvaid andmeid, mille väljastamine on seadusega 
piiratud või mõeldud valla ametiasutuste siseseks kasutamiseks. 

(7)  Volikogu istungi helisalvestusi võivad volikogu ja vallavalitsuse liik-
med kuulata vallavalitsuse ruumides. Diktofoni koos lintidega ei väl-
jastata, kuid salvestustest saab volikogu esimehe poolt kooskõlasta-
tud motiveeritud kirjaliku taotluse alusel tellida koopia.

§ 20. Rakendussätted
(1)  Käesolev määrus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ning Viimsi val-

la veebilehel.
(2)  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avalikusta-

mist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI  VALLAVOLIKOGU 
13.12.2005  ISTUNGI ÕIGUSAKTID

13.12.2005  ISTUNGI OTSUSED

13. detsember 2005 nr 79
Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni koosseisu kinnita-
mine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimehe Peeter 
Kukk’e ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liikme-

teks: 
1.1.  Priit Post;
1.2.  Madis Kaasik;
1.3.  Vello Väinsalu;
1.4.  Eda Anton;
1.5.  Andres Kask;
1.6.  Gunnar Kobin;
1.7.  Ivi Kivi.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 80
Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe Rein Madissoon’i 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni liikmeteks: 
1.1.  Sigrid Rajangu;
1.2.  Uudo Timm;
1.3.  Liina Vaher;
1.4.  Peeter Oja;
1.5.  Ants-Hembo Lindemann;
1.6.  Cathy Tulkvist;
1.7.  Kaupo Heinma;
1.8.  Elmo Puidet.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 81
Viimsi Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosseisu kinnitamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni esimehe Sven Arop’i et-
tepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu korrakaitsekomisjoni liikmeteks: 
1.1.  Alar Valge;
1.2.  Almar Proos;
1.3.  Janek Nugis;
1.4. Kristi Ruusmaa;
1.5. Märt Osula;
1.6. Priit Pukk;
1.7. Risto Pullat.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 82
Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni koosseisu kinni-
tamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni esimehe Priit 
Post’i ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni liikme-

teks: 
1.1.  Andrus Kalvet;
1.2.  Ants Juske;
1.3.  Arvo Saat;
1.4. Marika Pukk;
1.5.  Enna Sirkel;
1.6. Karmen Paul;
1.7. Sven Arop;
1.8. Ain Pinnonen;
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
3.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 83
Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koosseisu kinni-
tamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni esimehe Raimo 
Tann’i ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni liikme-

teks: 
1.1.  Peeter Oja;
1.2.  Haldo Oravas;
1.3.  Kersti Lootus;
1.4. Toomas Tõniste;
1.5. Jaanus Lember;
1.6. Laila Põdra;
1.7. Marek Kiisa;
1.8. Raivo Tomingas.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 84
Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni koosseisu kinni-
tamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni esimehe Ain 
Pinnonen’i ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu noorsoo- ja spordikomisjoni liikme-

teks: 
1.1. Tiia Tamm;
1.2. Kadi Bruus;
1.3. Toomas Hansar;
1.4. Kaarel Zilmer;
1.5. Rein Ottoson;
1.6. Helja Aas;
1.7. Enn Lepik;
1.8. Alar Mik.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 85
Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine 
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 47 lg 1, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 23 lg 3 ning 
arvestades Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe Mari-Ann Kelam’i 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmeteks: 
1.1. Elina Kask;
1.2. Viiu Nurmela;
1.3. Tiit Rebane;
1.4. Laine Shein;
1.5. Ingrid Tõniste;
1.6. Kairi Uuk;
1.7. Aado Viik.
2.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel. 

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 86
Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmete valimine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 20 
ja § 48 lg 2 ning «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 20 ja § 24 lg 2, 
arvestades Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehe Gunnar Kobin’i 
ettepanekut ning võttes aluseks salajase hääletamise tulemused, Viimsi 
Vallavolikogu 
o t s u s t a b: 
1.  Kinnitada hääletamistulemuste protokoll Viimsi Vallavolikogu revis-

jonikomisjoni liikmete valimise salajase hääletamise kohta.
2.  Tunnistada Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmeteks valituks:
2.1. Sven Arop;
2.2. Peeter Oja.
3.  Vallavolikogu kantseleil teha otsus teatavaks punktis 2 loetletud isi-

kutele ning avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-
lehel.

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras. 

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 87
Detailplaneeringu kehtestamine: Pringi külas, Saare maaüksus ja 
lähiala
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Planeeri-
misseaduse» § 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 11.11.2003. a otsusega nr 112 alga-

tatud Pringi külas asuva Saare maaüksuse ja lähiala detailplaneering. 
2.  Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 88
Viimsi Vallavolikogu 08.06.1999. a otsuse nr. 98 «Detailplaneeringu 
kehtestamine: 
Randvere külas MTÜ  «Mündi»  maa-alal» kehtetuks tunnistamine
Võttes arvesse, et:
1.  Vallavolikogu 08.06.1999. a otsuse nr. 98 vastuvõtmise ajal kehtis 

Maareformi seaduse (MRS) § 7 lg 5 sõnastuses: «Ehitise teenindami-
seks vajaliku maa suuruse ja piirid määrab kindlaks kohalik omava-
litsus planeerimis- ja ehitusseaduses sätestatud korras.» ja § 221 lg 7 
sõnastuses: «Aiandus- ja suvilaühistu ringpiiri sees asuv suvila või aia-
maja omanikule ostueesõigusega erastatav maa võib koosneda mit-
mest lahustükist.».

2.  Tulenevalt MRS § 7 lg.5 ja § 221 lg 7 sõnastustest ning soovist välti-
da kruntide vahele ja aiandusühistu ringpiiri sisse selliste maa-alade 

jäämist, mis olles ilma konkreetse omanikuta, võivad kujuneda hool-
damata jäätmaadeks ning prügi ja jäätmete kogumise kohtadeks, näh-
ti detailplaneeringus endise aiandusühistu «Mündi», nüüdse Omani-
ke mittetulundusühingu «Mündi», territooriumil krundid ette selliste-
na, mis ei arvestanud krundil oleva ehitise omaniku kasutuses oleva 
maa-ala suurusi ja paiknesid lahustükkidena kahel pool teed.

3.  Kuna Riigi Maa-ameti ja Harju Maavalitsuse poolsete seisukohtade 
kohaselt ei olnud seaduspärane erastamisele minevate kruntide piiri-
de ja suuruste kindlaks määramine detailplaneeringuga, algatas Viim-
si Vallavalitsus 21.05.2004.a korraldusega nr. 381 «Detailplaneeringu 
algatamine Randvere külas Omanike Mittetulundusühingu Mündi ter-
ritoorium» planeerimisseaduse § 10 lg 5 ja lg 7 alusel Omanike Mit-
tetulundusühingu Mündi territooriumi kohta uue detailplaneeringu, 
mille lähteülesanne on kinnitatud Vallavalitsuse 22.06.2004.a. korral-
dusega nr. 490.

MTÜ Mündi territooriumil ehitisi ja kinnistuid omavate isikute vastusei-
su tõttu ei olnud võimalik uut detailplaneeringut kooskõlastada ning de-
tailplaneeringu algatamise korraldus muutus 23.06.2005. a kehtetuks, 
sest detailplaneeringu lähteülesande kinnitamisest oli möödunud üle ühe 
aasta.
Uue detailplaneeringu kehtestamisel oleks senine detailplaneering kao-
tanud kehtivuse.
4.  27.11.2005. a jõustus MRS § 7 lg 5 uues redaktsioonis, mis sätestab: 

«Ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piirid määrab vasta-
vuses planeeringu ja maakorralduse nõuetega kindlaks kohalik oma-
valitsus Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras üldjuhul detailplanee-
ringut koostamata.»

ning

Juhindudes
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Haldus-
menetluse seaduse» § 64-70, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 34 
ja «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 8, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 08.06.1999. a otsus nr. 

98 «Detailplaneeringu kehtestamine: Randvere külas MTÜ «Mün-
di» maa-alal»  ja selle otsusega kehtestatud detailplaneering.

2.  Otsus avaldada ajalehtedes «Viimsi Teataja» ja «Harjumaa» ühe kuu 
jooksul planeeringu kehtetuks  tunnistamise  päevast arvates.

3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada Viimsi Vallavolikogule vaide hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 89
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS Transiidikeskus Muu-
ga sojatehase II ehitusjärjekorra, biodiisli mooduli ehitamine Muu-
ga sadamas
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 25 kehtestatud Viimsi 
valla ehitusmääruse § 2 p 17 ja AS Transiidikeskus 06.10.2005 esitatud 
taotluse alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Val-
lavalitsuse ehituskomisjoni 12.10.2005 protokolli nr E-746 ning Viimsi 
Vallavolikogu keskkonnakomisjoni esimehe seisukohta, Viimsi Vallavo-
likogu 
o t s u s t a b :
1.  Kooskõlastada ehitusloa väljastamine AS-le Transiidikeskus, Muuga 

sojatehase II ehitusjärjekorra, biodiisli mooduli, asukohaga Muuga kü-
la, Muuga Sadam, Koorma tn. 2, ehitamiseks vastavalt AS ETP Grupp 
tööle nr. 1002/2.

2.  Otsus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebilehel. 
3.  Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
4.  Käesoleva otsuse peale võib esitada vaide Viimsi Vallavolikogule Hal-

dusmenetluse seaduse §-des 71-77 sätestatud korras või esitada kae-
buse Tallinna Halduskohtule Halduskohtumenetluse seadustiku §-des 
6-10 sätestatud korras.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13.12.2005  ISTUNGI MÄÄRUSED

13. detsember 2005 nr 37
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 
lg 1 p 37, Korruptsioonivastase seaduse § 12 lg 1 ja § 14 lg 5, Viimsi Val-
lavolikogu 29.11.2005.a otsuse nr 75 «Volikogu alaliste komisjonide 
moodustamine» punkti 1.1 alusel.

Viimsi Vallavolikogu 08. märtsi 2005. a määruse nr 8
«Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi vallas» muut-
mine

1.  Viimsi Vallavolikogu 08. märtsi 2005. a määruse nr 8 «Korruptsioo-
nivastase seaduse rakendamine Viimsi vallas» punkti 2 ja 6 muude-
takse ja sõnastatakse alljärgnevalt:

«2. Määrata majanduslike huvide deklaratsiooni hoidjaks komisjon koos-
seisus:
2.1. Vallavolikogu esimees;
2.2.  Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni esimees;
2.3. Vallasekretär (komisjoni esimees).»
«6. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud ametiisikute deklaratsioone 
hoitakse alates nende esitamisest  deklaratsioonihoidja asukohas kuni 
nende hävitamiseni või üleandmiseni arhiivi. Käesoleva määruse punk-
tis 1.5 ja 1.8 nimetatud ametiisikute deklaratsioonid hävitatakse viie aas-
ta möödumisel.
Käesoleva määruse punktides 1.1-1.4 ja 1.6 ning 1.7 nimetatud ametiisi-
kute deklaratsioonid ja nende juurde kuuluvad deklaratsioonide kogumi-
se, hoidmise ja kontrollimisega seotud dokumendid antakse viie aasta 
möödudes avalikku arhiivi seadusandluses sätestatud korras.»
2.  Määrus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebile-

hel.
3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavoliko-

gu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 38
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 
1 p 9, § 8 (sõnastus alates 17.10.2005) ja § 71 ning Viimsi valla põhi-
määruse § 18 lg 1 p 9, § 121 lg 1, lg 2 ja lg 3 alusel.

VIIMSI VALLA PÕHIMÄÄRUS

I ptk 
ÜLDSÄTTED

§ 1. Viimsi valla põhimääruse eesmärk
Viimsi valla (edaspidi: «vald») põhimääruses sätestatakse vallavolikogu 
ja vallavalitsuse, nende komisjonide, haldusaparaadi ja valla hallatavate 
asutuste (edaspidi: «vallaasutuste»)  moodustamise kord, õigused, ko-
hustused ning töökord ja Viimsi vallale kuuluva vara valitsemise, kasu-
tamise ja käsutamise kord.
§ 2. Valla kohalik omavalitsus
(1)  Valla kohalik omavalitsus on tema demokraatlikult moodustatud või-

muorganite õigus, võime ja kohustus seaduste alusel iseseisvalt kor-
raldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla elanike õigustatud va-
jadustest ja huvidest ning arvestades valla arengu iseärasusi.  

(2)  Kohalik omavalitsus teostub valla esindus- ja võimuorganite kaudu, 
samuti kohaliku elu küsimustes rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. 

§ 3. Valla kohaliku omavalitsuse põhimõtted
Kohalik omavalitsus vallas rajaneb järgmistel põhimõtetel: 
1)  kohaliku elu küsimuste iseseisev ja lõplik otsustamine ja korraldami-

ne;
2)  igaühe seaduslike õiguste ja vabaduste kohustuslik tagamine;
3)  valla elanike õigus osaleda kohaliku omavalitsuse teostamisel;
4)  seaduslikkuse tagamine ja seaduslike vahendite vaba valik oma tööü-

lesannete ja kohustuste täitmisel;
5)  omavalitsusorganite vastutus neile antud õiguste ja pandud kohustus-

te täitmisel;

6)  avalike teenuste võimalikult soodsatel tingimustel osutamine ja va-
hendamine;

7)  tegevuse avalikkus.
§ 4. Valla kohaliku omavalitsuse õiguslikud alused
(1)  Vald kohaliku omavalitsusüksusena juhindub oma tegevuses Eesti 

Vabariigi põhiseadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 
muudest Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, käesolevast põhi-
määrusest ning lepingutest täidesaatva riigivõimu asutuste, teiste ko-
halike omavalitsuste või nende liitudega.

(2)  Vald kohaliku omavalitsusüksusena otsustab ja korraldab kõiki ko-
haliku elu küsimusi, mis ei ole seadusega antud riigiorganite otsus-
tada, tagades ülesannete täitmise valla arengukava, eelarve ja mak-
susüsteemiga.

(3)  Vald on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad seaduste ja 
käesoleva põhimääruse alusel ning kehtestatud korras oma pädevu-
se piires vallavolikogu, vallavolikogu esimees, vallavalitsus ja valla-
vanem või nende poolt volitatud esindajad.

§ 5. Valla kui omavalitsusüksuse ülesanded
(1)  Valla ülesandeks on korraldada vallas sotsiaalabi ja -teenuseid, va-

nurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, 
heakorda, veevarustust ja kanalisatsiooni, jäätmehooldust, vallasisest 
ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu ning territori-
aalplaneerimist, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi 
teise täita.

(2)  Valla ülesandeks on korraldada valla omanduses olevate lasteasutus-
te, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvialakoolide, spordibaaside, 
raamatukogude, muuseumide ja teiste kultuuriasutuste, turva- ja hool-
dekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpida-
mist ja tööd. Nimetatud asutuste osas võidakse seadusega ette näha 
teatud kulude katmine riigieelarvest või muudest allikatest.

(3)  Valla ülesandeks on valla arengukava väljatöötamine ning valla elu 
juhtimine vastavuses valla arengukavas fikseeritud prioriteetide ja 
põhisuundadega ning säästva arengu põhimõtetega.

(4)  Valla ülesandeks on tema valduses, kasutuses ja käsutuses oleva va-
ra heaperemehelik valitsemine viisil, mis on võimalikult kasulik val-
la kui terviku arengule.

(5)  Lisaks käesolevas põhimääruses sätestatud ülesannetele otsustab ja 
korraldab vald kui omavalitsusüksus kohaliku elu küsimusi:

1)  mis on talle pandud seadusega;
2)  mis ei ole seadusega antud kellegi teise otsustada ja korraldada.
(6)  Vald täidab riiklikke kohustusi, mis on talle pandud seadusega või 

mis tulenevad selleks volitatud riigiorgani ja vallavolikogu vahel sõl-
mitud lepingust. Riiklike kohustuste täitmise, mille kulud ei ole täie-
likult riigieelarvest kaetud, otsustab vallavolikogu.

§ 6. Valla eelarve
Vallal on käesolevast põhimäärusest ning eelarve- ja maksuseadustest 
lähtuv iseseisev eelarve.
§ 7. Valla omavalitsusorganid
(1)  Vallavolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 

alusel valla hääleõiguslike elanike poolt valitav esinduskogu.
(2)  Vallavalitsus on vallavolikogu poolt moodustatav täitevorgan.
§ 8. Valla omavalitsusorganite suhted riigi valitsusasutuste, kohtute 
ja omavalitsusüksustega
(1)  Valla omavalitsusorganite ning riigi valitsusasutuste suhted põhine-

vad seadusel ja lepingutel. 
(2)  Vallavolikogu valib Harju Maakohtu rahvakohtunikukandidaadid 

kohtute seaduses sätestatud korras.
(3)  Vald võib ühiste huvide väljendamiseks, esindamiseks, kaitsmiseks 

või ühiste ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid teiste omavalit-
susüksuste ja kohalikke omavalitsusi ühendavate organisatsioonide-
ga ning kuuluda kohalikesse omavalitsusliitudesse.

§ 9. Valla vapp ja lipp
(1)  Valla sümbolid on tema vapp ja lipp, mille näidised asuvad vallakant-

seleis.
(2)  Valla lipp on sinine ristkülik, mille keskel valges raamistuses asub 

valla vapi kujutis. Lipu normaalmõõtmed on 100 x 160 cm, laiuse ja 
pikkuse suhe 7,5 :12. 

(3)  Lippu kasutatakse valla ajaloolistel pidupäevadel ja muudel tähtsünd-
mustel. Lippu kasutatakse kõrvuti riigilipuga. Lipu heiskamise otsus-
tab vallavalitsus.

(4)  Valla vapp kujutab endast Eesti Vabariigi rahvuslipu värvidega kilbil 
olevaid laineharju, mis sümboliseerivad valla seotust merega. Kilbi 
ülaservast lähtuv allasuunatud hõbedane teravik viitab vallanimele 
Viimsi ja valla seotusele laevadega. 

(5)  Valla vappi võib kasutada vallavolikogu, vallavalitsuse ja tema struk-
tuuriüksuste pitsatitel, dokumentidel, siltidel, trükistel ning suvenii-
ridel, samuti panna üles nende ruumides.

(6)  Peale käesoleva paragrahvi 5. lõikes sätestatud juhtudel võib valla 
vappi kasutada ainult vallavalitsuse loal. Vapi kasutamine ärilistel 
eesmärkidel on tasuline. Tasu suuruse määrab vastava loa andmisel 
vallavalitsus.

(7)  Vapi kujutisega pitsat on sõõr, mille keskel on kilbita vapp ja äärel 
kasutaja nimi. Pitsati läbimõõt on 3,5 cm.

§ 10. Asjaajamiskeel valla omavalitsusorganites
Asjaajamiskeeleks vallavolikogus ja vallavalitsuses on eesti keel.
§ 11. Valla piir ja valla asustusüksused
(1)  Valla piir kantakse riigi maakatastri kaardile vastavalt kehtivatele õi-

gusaktidele. Valla haldusterritooriumi koosseisus on järgmised saa-
red: Prangli, Naissaar, Kumbli, Aksi, Kräsuli, Keri, Pandju ning muud 
väikesaared.

(2)  Valla piir tähistatakse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras, 
piirikirjelduse kinnitab vallavolikogu.

(3)  Valla piiri muutmise algatab seadusega sätestatud alustel ja korras 
vallavolikogu või Vabariigi Valitsus. Piiri muutmise otsustab Vaba-
riigi Valitsus või tema poolt volitatud valitsusasutus seadusega sätes-
tatud alustel ja korras.

(4)  Valla asustusüksused on asulad, mis jagunevad vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele  alevikeks ja küladeks. Asulate nimed, liigid ja lahk-
mejooned määratakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

(5)  Valla haldusterritooriumil on järgmised asulad:
1)  alevikud - Haabneeme, Viimsi;
2)  külad - Idaotsa, Kelnase, Kelvingi, Laiaküla, Leppneeme, Lubja, Lää-

neotsa, Metsakasti, Miiduranna, Muuga, Naissaare, Pringi, Pärnamäe, 
Püünsi, Randvere, Rohuneeme, Tammneeme, Äigrumäe.

(6)  Aleviku- või küla koosolekul võidakse valida aleviku- või külava-
nem, kelle valimise korra, õigused ja kohustused kehtestab vallavo-
likogu aleviku- või külavanema statuudis.

(7)  Väikesaare üldkogu valib saarevanema, kelle valimise korra ja üld-
kogu reglemendi kehtestab vallavolikogu valla põhimääruse lisana 
(lisa).

§ 12.  Valla elaniku mõiste
Valla elanik on isik, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri aadressiand-
metel asub Viimsi vallas. 
§ 13. Valla elaniku hääletamis- ja kandideerimisõigus
Valla elanikul on hääletamis- ja kandideerimisõigus vastavalt Eesti Va-
bariigi põhiseadusele ja valimisseadustele.
§ 14. Valla tunnustusavaldused
(1)  Vald avaldab tunnustust nimetuse Viimsi Valla Aukodanik, autasude 

Viimsi Valla Vaal, Viimsi Vaalapoeg või tänukirja andmisega.
(2)  Vallale osutatud väljapaistvate teenete eest või vallapoolse erilise aus-

tusavaldusena võib anda üksikisikule nimetuse Viimsi valla aukoda-
nik.

(3)  Autasud Viimsi Valla vaal ja Viimsi Vaalapoeg antakse isikule valla-
le osutatud eriliste teenete eest. 

(4)  Valla tänukiri antakse isikule, kes on edukalt esinenud valla korral-
datud konkursil, toetanud valla poolt või koostöös vallaga organisee-
rinud üritust või muudel juhtudel vastavalt vallavalitsuse otsusele.

(5)  Aukodanike ning autasude Viimsi Valla Vaal ja Viimsi Vaalapoeg 
saajate nimed kantakse valla auraamatusse.

(6)  Valla tunnustusavalduste andmise täpsema korra sätestab vallavoli-
kogu.

II ptk
VALLAVOLIKOGU

§ 15. Valla omavalitsusüksuse esinduskogu
(1)  Vallavolikogu on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse 

alusel valla elanike poolt valitud esinduskogu.
(2)  Kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel 

on vallavolikogu sõltumatu ning tegutseb valla elanike huvides ja ne-
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nde nimel. Vallaolikogu võib valla elanike tahte väljaselgitamiseks 
seaduses ettenähtud korras läbi viia vallaelanike küsitlusi.

(3)  Vallavolikogu määrab seaduses sätestatud korras kindlaks oma struk-
tuuri ja võtab oma tegevuse täpsemaks korraldamiseks vastu töökorra.

§ 16. Vallavolikogu moodustamine
(1)  Vallavolikogu valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise 

seaduse alusel.
(2)  (Kehtetu - Vallavolikogu 13.12.2005 määrus nr 38 - jõust. 

01.01.2006)
(3)  Vallavolikogu liikme volitused algavad, peatuvad ja lõpevad seadu-

ses sätestatud alustel ja korras.
§ 17. Vallavolikogu liige
(1)  Vallavolikogu liige on isik, kes on osutunud valituks vastavalt koha-

liku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.
(2)  Vallavolikogu liige ei ole seotud mandaadiga, ta juhindub seadusest, 

valla õigusaktidest ning vallaelanike huvidest ja vajadustest.
(3)  Vallavolikogu liikme tegevus on avalik. Ta annab valijaile teavet oma 

tegevusest vallavolikogus.
(4)  Vallavolikogu liikmele hüvitatakse vallavolikogu tööst osavõtt ja te-

ma ülesannete täitmisel tehtud kulutused vallavolikogu kehtestatud 
määras ja korras. 

(5)  Vallavolikogu liikmel on õigus teha arupärimisi vallavolikogu poolt 
valitud või kinnitatud ametiisikutele, saada dokumente ja muud tea-
vet. Vallavolikogu liikme arupärimisele on vallavanem või vallava-
litsuse liige kohustatud vastama hiljemalt järgmisel vallavolikogu is-
tungil, kui arupärija seda nõuab. Arupärimine esitatakse vallavoliko-
gu istungi alguses kirjalikult vallavolikogu esimehele, kes edastab 
selle adressaadile. Vallavanem või vallavalitsuse liige vastab esitatud 
arupärimistele istungi lõpus või vajadusel järgmisel korralisel istun-
gil vastava päevakorrapunkti raames. Kui vallavolikogu liige nõuab 
arupärimisele kirjalikku vastust, tuleb see saata kümne tööpäeva jook-
sul. Dokumendid ja muu teave esitatakse vallavolikogu liikmele hil-
jemalt kolme nädala jooksul pärast taotluse esitamist, välja arvatud 
andmed, mille väljastamine on seadusega keelatud.

(6)  Vallavolikogu liikme valimisel vallavanemaks, kinnitamisel vallava-
litsuse liikmeks, nimetamisel vallaametnikuks või muudel seaduse-
ga sätestatud juhtudel tema volitused peatuvad.

(7)  Vallavolikogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt seaduses sä-
testatud juhtudel. Valla valimiskomisjon teeb otsuse asendusliikme 
määramise kohta kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses sätes-
tatud juhul.

(8)  Vallavolikogu liige on kohustatud esitama oma majanduslike huvide 
deklaratsiooni korruptsioonivastases seaduses sätestatud korras.

(9)  Vallavolikogu liige ei tohi osa võtta vallavolikogu sellise üksikakti 
arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes on tal huvide konflikt vas-
tavalt korruptsioonivastase seaduse paragrahv 25 lg 1.

§ 18. Vallavolikogu pädevus
(1)  Vallavolikogu ainupädevusse kuulub järgmiste küsimuste otsustami-

ne:
1)  valla eelarve vastuvõtmine ja muutmine ning selle täitmise aruande 

kinnitamine ning audiitori määramine;
2)  kohalike maksude kehtestamine, muutmine ja kehtetuks tunnistami-

ne;
3)  valla eelarvesse laekuvate kohalike maksude puhul soodustuste and-

mise korra kehtestamine;
4)  koormiste määramine;
5)  toetuste andmise ja vallaeelarvest finantseeritavate teenuste osutami-

se korra kehtestamine;
6)  valla vara valitsemise korra kehtestamine;
7)  valla arengukava vastuvõtmine ja muutmine;
8)  laenude ja teiste varaliste kohustuste võtmine;
9)  valla põhimääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks tunnistami-

ne;
10)  taotluse esitamine või arvamuse andmine valla halduspiiri või valla 

nime muutmiseks ning sellega seotud varaliste või muude vaidluste 
lahendamiseks;

11)  osavalla moodustamine ja lõpetamine, tema pädevuse kindlaksmää-
ramine ja põhimääruse kinnitamine;

12)  vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine;
13)  valimisringkondade arvu, piiride ja ühtse numeratsiooni ning igas 

valimisringkonnas mandaatide arvu määramine, valla valimiskomis-
joni ja jaoskonna-komisjoni moodustamine, komisjoni esimehe ja 
asendusliikmete määramine;

14)  vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimine;
15)  vallavanema valimine; 
16)  vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine;
17)  vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja nende vabastamine vallavalit-

suse liikmete kohustustest ning palgaliste vallavalitsuse liikmete ame-
tisse nimetamine ja ametist vabastamine;

18)  umbusalduse avaldamine vallavolikogu esimehele, vallavolikogu 
aseesimehele, vallavolikogu komisjoni esimehele, vallavolikogu ko-
misjoni aseesimehele, revisjonikomisjoni liikmele, vallavalitsusele, 
vallavanemale või vallavalitsuse liikmele;

19)  vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele töötasu mää-
ramine ning teistele vallavalitsuse liikmetele hüvituse maksmise ot-
sustamine ja selle suuruse määramine;

20)  vallavolikogu komisjonide moodustamine ja tegevuse lõpetamine, 
nende esimeeste ja aseesimeeste valimine vallavolikogu liikmete hul-
gast ja komisjonide koosseisu kinnitamine;

21)  vallavolikogu esimehe või aseesimehe töötasu või hüvituse määra-
mine;

22)  vallavolikogu liikmetele vallavolikogu tööst osavõtu eest tasu ja val-
lavolikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest hüvitise suuru-
se ja maksmise korra kehtestamine;

23)  valla esindamise korra kehtestamine;
24)  valla poolt äriühingu ja sihtasutuse asutamine, lõpetamine ning põ-

hikirja kinnitamine ja muutmine;
25)  valla osalemise otsustamine äriühingus, sihtasutuses, mittetulundus-

ühingus ning nendes osalemise lõpetamise otsustamine;
26)  valla esindajate ja nende asendajate nimetamine kohaliku omavalit-

suse üksuste liidu üldkoosolekule ja sealt tagasikutsumine;
27)  rahvakohtunikukandidaatide valimine;
28)  Eesti Vabariigi põhiseaduse paragrahvi 79 alusel Vabariigi Presiden-

di valimiskogusse vallavolikogu esindaja või esindajate valimine;
29)  (Kehtetu - Vallavolikogu 13.12.2005 määrus nr 38 - jõust. 

01.01.2006)
30)  valla või linna ehitusmääruse kinnitamine, muutmine ja kehtetuks 

tunnistamine;
31)  kinnisasja sundvõõrandamise taotluse esitamine; 
32)  üldplaneeringu algatamine, kehtestamine ja muutmine;
33)  üldplaneeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku väljakuulutami-

ne;
34)  detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ning sellise detailplanee-

ringu kehtestamine, mille puhul planeerimisseaduse kohane järele-
valve teostamine planeeringute koostamise üle on kohustuslik või 
millega määratakse miljööväärtuslik hoonestusala;

35)  vallaasutuse moodustamine, ümberkorraldamine ja tegevuse lõpeta-
mine ning vallaasutuse põhimääruse kinnitamine;

36)  vallaametnikele sotsiaalsete garantiide kehtestamine;
37)  valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu ning palga-

määrade ja palgatingimuste kinnitamine;
38)  kaevetööde eeskirjade ja heakorra tagamiseks heakorraeeskirjade 

kehtestamine;
39)  koerte ja kasside pidamise eeskirjade kehtestamine;
40)  avaliku korra tagamiseks avaliku korra eeskirjade kehtestamine;
40¹)  jäätmekava vastuvõtmine ja ajakohastamine;
40²)  jäätmehoolduseeskirja kehtestamine;
40³)  jäätmeliikide, milledele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu, ve-

damissageduse ja -aja, jäätmeveo piirkondade ja jäätmeveo teenus-
tasu piirmäära kehtestamine;

41)  rahvahääletuste ja elanike küsitluste läbiviimine;
42)  muud seaduse alusel vallavolikogu ainupädevusse antud küsimu-

sed.
(2)  Vallavolikogu võib võtta lisaks käesoleva paragrahvi 1. lõikes nime-

tatutele enda pädevusse teiste kohaliku elu küsimuste reguleerimise, 
mis pole seadusega või vallavolikogu poolt kehtestatud korras antud 
kellegi teise otsustada või korraldada.

§ 19. Valla elanike küsitluse läbiviimine
(1)  Vallavolikogul on õigus valla territooriumil korraldada oma ülesan-

nete täitmiseks olulistes küsimustes elanike küsitlusi.

(2)  Küsitluse läbiviimise otsustab vallavolikogu oma liikmete, vallava-
litsuse või vähemalt 1% hääleõiguslike vallaelanike algatusel.

(3)  Elanike küsitlus viiakse läbi vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud 
korrale.

§ 20. Vallavolikogu struktuur
(1)  Vallavolikogu töötab täiskoguna, samuti vallavolikogu eestseisuse, 

komisjonide ja fraktsioonide kaudu. Vallavolikogu kehtestab oma 
töökorra.

(2)  Vallavolikogu moodustab kohustuslikult vallavolikogu liikmete hul-
gast revisjonikomisjoni. Teised alalised komisjonid moodustatakse 
vallaelu terviklike probleemvaldkondade osas seisukohtade esitami-
seks ja otsustamise ettevalmistamiseks. Vallavolikogu ajutised ko-
misjonid moodustatakse vastavalt vajadusele.

(3)  Vallavolikogul on kantselei, mille koosseisu kinnitab vallavolikogu. 
Vallavolikogu kantseleis korraldatakse vallavolikogu asjaajamist vas-
tavalt vallavolikogu töökorrale ja vallavolikogu kasutuses oleva va-
ra valitsemist. 

§ 21. Vallavolikogu esimees
(1)  Vallavolikogu esimees:
1)  korraldab vallavolikogu tööd, kutsub kokku ja juhatab vallavolikogu 

istungeid ning korraldab nende ettevalmistamist;
2)  esindab valda ja vallavolikogu vastavalt seaduse, käesoleva põhimää-

ruse ning vallavolikogu õigusaktidega antud pädevusele ja annab vo-
lituse valla esindamiseks kohtus; 

3)  koostab vallavolikogu istungi päevakorra projekti;
4)  kirjutab alla vallavolikogu poolt vastuvõetud määrustele, otsustele ja 

teistele vallavolikogu dokumentidele;
5)  juhatab eestseisuse koosolekuid;
6)  nimetab ametisse ja vabastab ametist vallavolikogu kantselei teenis-

tujad, kohaldab ergutusi ja distsiplinaarkaristusi ning annab käskkir-
ju vallavolikogu kantselei töö korraldamiseks;

7)  jälgib arupärimistele ja avaldustele vastamist;
8)  täidab muid seaduse alusel ja käesoleva põhimäärusega talle pandud 

ülesandeid.
(2)  Vallavolikogu esimehe koht võib vallavolikogu otsusel olla palgali-

ne. 
§ 22. Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimise kord
(1)  Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valimised korraldab valla va-

limiskomisjon ning valimistulemused tehakse kindlaks valimisko-
misjoni otsusega.

(2)  Vallavolikogu valib vallavolikogu liikmete seast salajase hääletami-
se teel vallavolikogu koosseisu häälteenamusega vallavolikogu esi-
mehe ja aseesimehe. Aseesimehe kohale asutakse kandidaate üles 
seadma alles pärast esimehe valimise protseduuri lõppemist. Valla-
volikogu esimees või aseesimees, kelle ametikoht on palgaline, ei to-
hi töötada samal ajal veel teisel tasulisel ametikohal, välja arvatud 
teaduslik või pedagoogiline töö.

(3)  Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe kandidaadi ülesseadmise koh-
ta esitatakse kirjalik ettepanek. Kandidaadid nummerdatakse üles-
seadmise järjekorras ning koostatakse eraldi nimekirjad vallavoliko-
gu esimehe ja aseesimehe kandidaatide kohta. Nimekirjade sulgemi-
se otsustab vallavolikogu lahtisel hääletamisel poolthäälteenamuse-
ga.

(4)  Vallavolikogu esimehe ning esimehe asetäitja valimisel on igal val-
lavolikogu liikmel üks hääl.

(5)  Valla valimiskomisjon valmistab ette valimisbülletäänid ja viib läbi 
salajase hääletamise.

(6)  Hääletamistulemuste kohta koostab valla valimiskomisjon protokol-
li, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed.

(7)  Vallavolikogu esimeheks ja aseesimeheks valituks osutub kandidaat, 
kes saab vallavolikogu koosseisu häälteenamuse.

(8)  Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, vii-
akse läbi kordushääletamine. Kordushääletusel jäävad kandideerima 
kaks enim hääli saanud kandidaati.

(9)  Kui kumbki kandideerima jäänud kandidaatidest ei saanud kordus-
hääletusel nõutavat häälteenamust, otsustab vallavolikogu, kas jätka-
ta hääletamist vallavolikogu järgmisel korralisel või erakorralisel is-
tungil, kus toimub kordusvalimine vastavalt käesolevas põhimääru-
ses sätestatule. Kui kandidaadid said kordushääletusel võrdselt hää-
li, viiakse samal istungil läbi veel üks kordushääletus. 

(10)  Kui ainus esitatud kandidaat ei saanud nõutavat häälteenamust, võib 
samal istungil läbi viia ühe kordushääletuse.

§ 23. Vallavolikogu komisjon
(1)  Vallavolikogu moodustab alalisi ja ajutisi komisjone ja määrab nen-

de tegevuse valdkonnad ning kinnitab alaliste komisjonide põhimää-
rused.

(2)  Vallavolikogu komisjonide ülesanne on valla poolt lahendamist va-
javate probleemide väljaselgitamine, ettepanekute tegemine nende 
lahendamiseks, tegevuskavade väljatöötamine, vallavolikogu õigusak-
tide eelnõude algatamine ja koostamine, arvamuse andmine vallavo-
likogu ja vallavalitsuse õigusaktide eelnõude kohta ning vallavoliko-
gu õigusaktide täitmise kontrollimine.

(3)  Vallavolikogu komisjoni esimees valitakse vallavolikogu liikmete 
hulgast salajase hääletamise teel vallavolikogu poolthäälteenamuse-
ga. Komisjoni koosseis kinnitatakse komisjoni esimehe ettepanekul 
vallavolikogu poolthäälteenamusega avalikul hääletamisel.

(4)  Vallavolikogu komisjoni töövormiks on koosolek. Koosolek on ot-
sustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt pool komisjoni liik-
metest. Otsused võetakse vastu poolthäälteenamusega.

(5)  Komisjoni otsustused on vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide 
vastuvõtmisel nõuandva iseloomuga.

(6)  Vallavolikogu liikmete, va. vallavalitsuse ametnike osalemine komis-
joni koosolekul, hüvitatakse vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(7)  Kui vallavalitsuse ametnikele tehakse kohustuslikuks osalemine val-
lavolikogu komisjoni töös väljaspool tööaega, hüvitatakse neile seal 
osalemine vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

(8)  Vallavolikogu komisjoni pädevus ja töökord määratakse kindlaks val-
lavolikogu töökorras ja komisjoni põhimääruses.

(9)  Kõik vallavolikogu komisjonid annavad vallavolikogule vähemalt 
üks kord aastas aru tehtud tööst.

§ 24. Revisjonikomisjon
(1)  Vallavolikogu moodustab oma volituste ajaks vähemalt kolmeliik-

melise revisjonikomisjoni vallavalitsuse tegevuse ning valla majan-
dustegevuse kontrollimiseks.

(2)  Revisjonikomisjoni esimees ja revisjonikomisjoni liikmed valitakse 
vallavolikogu liikmete seast lähtuvalt demokraatlikest põhimõte-
test. 

(3)  Revisjonikomisjon kontrollib vähemalt üks kord aastas tööplaani alu-
sel või vallavolikogu ülesandel: 

1)  vallavalitsuse tegevuse vastavust vallavolikogu määrustele ja otsustele;
2)  tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vasta-

vust valla eelarvele;
3)  valla ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste raamatupidamise õig-

sust ja valla vara kasutamise sihipärasust;
4)  valla poolt sõlmitud lepingute täitmist;
5)  vallavalitsuse ja tema ametiasutuste tegevuse seaduslikkust ja otstar-

bekust.
(4)  Revisjonikomisjon teatab avastatud puudustest ja nende kõrvaldami-

se ettepanekutest kirjalikult vallavalitsusele. Vallavalitsus tagastab 
kümne päeva jooksul revisjoniakti koos omapoolsete seisukohtade ja 
abinõude plaaniga revisjonikomisjonile. Revisjonikomisjon esitab 
eelnimetatud dokumendid vallavolikogule otsuste tegemiseks kont-
rolli tulemuste realiseerimise kohta, lisades nendele dokumentidele 
otsuse tegemiseks vajaliku vallavolikogu õigusakti eelnõu.

(5)  Revisjonikomisjonil on õigus saada oma tööks vajalikku teavet ja do-
kumente.

(6)  Revisjonikomisjon peab enne valla eelarve täitmise aruande kinnita-
mist vallavolikogule oma töö tulemustest aru andma ning esitama 
märkused ja ettepanekud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 25. Vallavolikogu fraktsioon
(1)  Vallavolikogu liikmed võivad moodustada vallavolikogu fraktsioo-

ne. Vallavolikogu liige võib kuuluda ainult ühte fraktsiooni.
(2)  Fraktsiooni moodustamise otsustab vallavolikogu. Fraktsioon loetak-

se moodustatuks tema registreerimise momendist alatest. Fraktsioo-
ni moodustamise aluseks on vähemalt nelja vallavolikogu liikme all-
kirjaga varustatud kirjalik avaldus.

(3)  Fraktsioon võib esitada enda poolt kandidaate kõigil isikuvalimis-
tel.

(4)  Fraktsioonil on õigus algatada ja ette valmistada vallavolikogu mää-
ruste ja otsuste projekte.

§ 26. Vallavolikogu istung
(1)  Vallavolikogu töövorm on istung, mis toimub vastavalt vallavoliko-

gu poolt kinnitatud töökorrale.
(2)  Vallavolikogu istungit juhatab vallavolikogu esimees või tema asen-

daja. Vallavolikogu esimehe äraolekul juhatab vallavolikogu istungit 
vallavolikogu aseesimees. Juhul kui esimees või esimehe kohustusi 
täitev aseesimees enesetaanduse või mõne muu põhjuse tõttu ei saa 
oma ülesandeid istungil täita, siis määrab ta asendaja suuliselt. Kui 
nii vallavolikogu esimees kui ka aseesimees on ära, juhatab vallavo-
likogu istungit sellel viibiv kõige vanem vallavolikogu liige. Valla-
volikogu koosseisu esimest istungit juhatab kuni vallavolikogu esi-
mehe valimiseni valla valimiskomisjoni esimees.

(3)  Vallavolikogu istungi päevakord koostatakse vallavolikogu esimehe 
või aseesimehe poolt, arutatakse läbi vallavolikogu eestseisuses ning 
kinnitatakse vallavolikogu istungil poolthäälteenamusega. Päevakor-
da saab enne kinnitamist muuta ainult mõne päevakorrapunkti välja-
jätmisega.

(4)  Vallavolikogu arutab istungil üksnes päevakorda lülitatud ja vallavo-
likogu töökorras sätestatud korras ettevalmistatud küsimusi. Pärast 
päevakorra kinnitamist ei tohi seda enam muuta.

(5)  Vallavolikogu otsused tehakse poolthäälte enamusega. Käesoleva põ-
himääruse paragrahvi 18 lõike 1 punktides 2, 4, 6-10, 14, 15, 18, 24 
ja 26 ning põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduse pa-
ragrahvis 7 ettenähtud küsimustes otsustuste vastuvõtmiseks on va-
jalik vallavolikogu koosseisu häälteenamus.

(6)  Vallavolikogu istungi käik protokollitakse. Vallavolikogu kantselei 
tagab istungi protokolli vormistamise ja istungi materjalide kättesaa-
davuse vallavolikogu töökorras ettenähtud korras.

(7)  Vallavolikogu istungi kokkukutsumine, küsimuste arutelu, hääleta-
mine, määruste, otsuste ja protokolli vormistamine toimub seaduses 
ja vallavolikogu töökorras sätestatud korras.

§ 27. Vallavolikogu õigusaktide vastuvõtmine
(1)  Vallavolikogu määruste ja otsuste vastuvõtmine toimub vastavalt val-

lavolikogu töökorrale ning nende algatamise õigus on:
1)  vallavolikogu liikmel;
2)  vallavolikogu komisjonil;
3)  vallavolikogu fraktsioonil;
4)  vallavolikogu eestseisusel;
5)  vallavalitsusel;
6)  vallavanemal;
7)  vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikest vallaelanikest.
(2)  Vallavolikogu võib oma otsusega teha vallavalitsusele ülesandeks 

välja töötada õigusaktide eelnõusid.

III ptk
VALLAVALITSUS

§ 28. Vallavalitsus kui omavalitsuse täitevorgan
(1)  Vallavalitsus on valla omavalitsuse kollegiaalne täitevorgan, kes täi-

dab õigusaktides valla omavalitsusele pandud ning vallavolikogu 
määrustes ja otsustes seatud ülesandeid.

(2)  Vallavalitsus realiseerib käesoleva põhimääruse paragrahvis 5 nime-
tatud ülesandeid õigusaktide andmise, valla majandustegevuse, ela-
nike kaasamise ja kontrolli kaudu.

(3)  Vallavalitsus juhib oma struktuuriüksuste ja vallaasutuste ning äri-
ühingute, millel ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, tegevust 
ja määrab kindlaks vallavalitsuse sisese teenistuse korra.

(4)  Vallavalitsus võib oma täitva ja korraldava tegevuse üksikud funkt-
sioonid lepingu alusel üle anda teistele isikutele, jäädes ise kontrol-
lijaks ja vastutajaks nimetatud ülesannete täitmise eest.

(5)  Vallavalitsuse liikmed, vallavalitsuse struktuuriüksuste juhid ja teised 
korruptsioonivastase seaduse rakendamise korras loetletud ametiisi-
kud on kohustatud esitama oma majanduslike huvide deklaratsiooni 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele.

§ 29. Vallavalitsuse struktuur ja moodustamise põhimõtted
(1)  Vallavalitsusse kuuluvad vallavanem ja abivallavanemad ning sinna 

võivad kuuluda vallavanema ettepanekul vallavalitsuse liikmeteks 
nimetatud isikud. Vallasekretär ei kuulu vallavalitsuse koosseisu.

(2)  Vallavalitsuse kinnitab ametisse vallavanema ettepanekul vallavo-
likogu oma volituste ajaks. 

(3)  Vallavalitsuse liikmeks kinnitatud vallavolikogu liikme volitused pea-
tuvad tema vallavalitsuse liikmeks oleku ajaks.

(4)  Vallavolikogu uue koosseisu valimiste järel, samuti vallavalitsuse ta-
gasiastumisel lõpevad endise vallavalitsuse ning algavad uue valla-
valitsuse volitused vallavolikogu poolt uue vallavalitsuse ametisse 
kinnitamise päevast.

§ 30. Vallavanem
(1)  Vallavanem on vallavalitsuse juht. Ta esindab valda kui omavalit-

susüksust ja vallavalitsust suhetes riiklike ja mitteriiklike asutuste, 
teiste juriidiliste isikute ja üksikisikutega nii vallas, Eesti Vabariigis 
kui ka välismaal vastavalt seaduse, valla põhimääruse ning vallavo-
likogu poolt antud pädevusele ning juhib vallavalitsuse ja selle haldus-
aparaadi tööd.

(2)  Vallavanem:
1)  korraldab vallavalitsuse tööd ja vallavalitsuse istungite ettevalmista-

mist;
2)  esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koosseisu ja esi-

tab vallavolikogule ettepaneku vallavalitsuse täiendava liikme kinni-
tamiseks ja vallavalitsuse liikme vabastamiseks vallavalitsuse liikme 
kohustustest ning palgalise vallavalitsuse liikme ametisse nimetami-
seks ja ametist vabastamiseks;

3)  esitab vallavalitsusele ametisse nimetamiseks valla ametiasutuse juhi 
kandidaadi ja ametisse kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asu-
tuse juhi kandidaadi, teeb vallavalitsusele ettepaneku nimetatud juh-
tide ametist vabastamise kohta, teostab tööandja teisi õigusi ja kohus-
tusi, kui vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktis ei ole sätestatud 
teisiti;

4)  nimetab kooskõlastatult vallavalitsusega ametisse vallavalitsuse struk-
tuuriüksuste juhid;

5)  annab vallavalitsuse ja tema ametiasutuste sisemise töö korraldami-
seks käskkirju;

6)  kirjutab alla vallavalitsuse määrustele ja korraldustele ning korraldab 
nende täitmist;

7)  esindab valda ja vallavalitsust vastavalt seadustele, käesolevale põhi-
määrusele ning vallavolikogu poolt antud pädevusele;

8)  täidab muid talle seaduste ja muude õigusaktidega pandud ülesan-
deid;

9)  esitab majanduslike huvide deklaratsiooni korruptsioonivastases sea-
duses sätestatud korras.

(3)  Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha, mida ta kan-
nab vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud korrale.

(4)  Vallavanema äraolekul asendab teda kõige vanem abivallavanem.
§ 31. Vallavanema valimise kord
(1)  Vallavanema valimiseks tuleb vallavolikogu kokku kutsuda hiljemalt 

ühe kuu jooksul vallavolikogu tööle rakendamisest.
(2)  Vallavanem valitakse salajase hääletamise teel vallavolikogu koos-

seisu häälteenamusega.
(3)  Vallavanema kandidaatide ülesseadmisel esitatakse iga kandidaadi 

ülesseadmise kohta kirjalik ettepanek. Kandidaadid nummerdatakse 
ülesseadmise järjekorras ning koostatakse nimekiri. Nimekirja sul-
gemise otsustab vallavolikogu lahtisel hääletamisel poolthäälteena-
musega. Vallavanema valimisel on igal vallavolikogu liikmel üks 
hääl.

(4)  Pärast nimekirja sulgemist valitakse lahtisel hääletamisel poolthääl-
teenamusega häältelugemiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast 
komisjoni esimehe ja sekretäri.

(5)  Häältelugemiskomisjon valmistab ette valimisbülletäänid ja viib lä-
bi salajase hääletamise.

(6)  Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kir-
jutavad alla kõik komisjoni liikmed.

(7)  Protokolli kinnitab vallavolikogu poolthäälteenamusega lahtisel hää-
letamisel.

(8)  Vallavanemaks valituks osutub kandidaat, kes saab vallavolikogu 
koosseisu häälteenamuse.

(9)  Kui ükski esitatud kandidaatidest ei saa nõutavat häälteenamust, vii-
akse läbi kordushääletamine. Kordushääletusel jäävad kandideerima 
kaks enim hääli saanud kandidaati.

(10)  Kui kumbki kandideerima jäänud kandidaatidest ei saanud kordus-
hääletusel nõutavat häälteenamust, otsustab vallavolikogu, kas jät-
kata hääletamist vallavolikogu järgmisel korralisel või erakorralisel 

istungil, kus toimub kordusvalimine vastavalt käesolevas põhimää-
ruses sätestatule. Kui kandidaadid said kordushääletusel võrdselt 
hääli, viiakse samal istungil läbi veel üks kordushääletus. 

(11)  Kui ainus esitatud kandidaat ei saanud nõutavat häälteenamust, võib 
samal istungil läbi viia ühe kordushääletuse.

§ 32. Vallavalitsuse kinnitamise kord
(1)  Vallavanem esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsuse koos-

seisu nimekirjana.
(2)  Vallavolikogu kinnitab vallavalitsuse ametisse poolthäälteenamuse-

ga vallavalitsuse liikmete nimekirja alusel salajasel hääletamisel.
(3)  Vallavanema poolt kinnitamiseks esitatud vallavalitsuse liikmete ni-

med kantakse kõik ühele hääletussedelile. Igale vallavolikogu liik-
mele antakse üks vallavalitsuse liikmete kandidaatide nimekirjaga 
hääletussedel. Hääletaja märgib hääletussedelile vallavalitsuse kogu 
koosseisu kohta «poolt» või «vastu».

(4)  Hääletamise läbiviimiseks valitakse lahtisel hääletamisel poolthääl-
teenamusega häältelugemiskomisjon, kes valib oma liikmete hulgast 
komisjoni esimehe ja sekretäri.

(5)  Häältelugemiskomisjon valmistab ette hääletussedelid ja viib läbi sa-
lajase hääletamise.

(6)  Hääletamistulemuste kohta koostab komisjon protokolli, millele kir-
jutavad alla kõik komisjoni liikmed.

(7)  Protokoll esitatakse vallavolikogule kinnitamiseks poolthäälteena-
musega avalikul hääletamisel.

(8)  Vallavalitsuse liikme ametist vabastamise kinnitab vallavolikogu val-
lavanema ettepanekul. Vallavolikogu kinnitab vallavanema ettepane-
kul uue vallavalitsuse liikme ametisse poolthäälteenamusega.

(9)  Vallavalitsuse liikme ametist vabastamise aluseks on talle vallavo-
likogus avalikul hääletusel poolthäälteenamusega  umbusalduse aval-
damine.

§ 33. Vallavalitsuse pädevus
(1)  Vallavalitsus: 
1)  valmistab ette vallavolikogus arutusele tulevaid küsimusi lähtuvalt 

vallavalitsuse seisukohtadest või vallavolikogu määrustest ja otsustest 
ning teistest õigusaktidest; 

2)  organiseerib valla vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, vaatab lä-
bi valla eelarve projekti ja muud vallavolikogu määruste ja otsuste 
projektid ning korraldab eelarve ning vallavolikogu määruste ja ot-
suste täitmist; 

3)  lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis on vallavolikogu 
määruste või otsuste või käesoleva põhimäärusega pandud täitmiseks 
vallavalitsusele; 

4)  lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu vallavo-
likogu pädevusse;

5)  annab üldaktidena oma pädevuse piires määrusi ning võtab üksikak-
tidena vastu korraldusi; 

6)  esindab valda avalik-õigusliku isikuna kohtus; 
7)  moodustab oma ülesannete täitmiseks vallakantselei, mille tegevust 

juhib vallasekretär; 
8)  korraldab vallavalitsuse haldusaparaadi ja vallaasutuste ülalpidamist, te-

gevust ning määrab kindlaks vallavalitsuse ja vallakantselei töökorra; 
9)  teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsuse haldusaparaadi ja val-

laasutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse 
üle, tunnistab osaliselt või täielikult kehtetuks nimetatud asutuste juh-
tide haldusakte ja kohustab neid teostama puuduste kõrvaldamiseks 
vajalikke toiminguid;

10)  lahendab küsimusi, mis on seadusega antud kohaliku omavalitsuse, 
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani päde-
vusse ja mida vallavolikogu otsustab delegeerida vallavalitsusele.

(2)  Vallavalitsusel on õigus vallavalitsuse struktuuris ja teenistujate koos-
seisus aasta jooksul muudatusi teha vallavolikogu poolt kinnitatud 
teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

(3)  Vallavalitsus kehtestab oma korraldusega valla poolt osutatavate tee-
nuste hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse parag-
rahvi 5 lõikes 3 sätestatut.

(4)  Vallavalitsus on väärtegude kohtuväline menetleja väärteomenetlu-
se seadustikust tulenevate ülesannete täitmisel.

§ 34. Vallavalitsuse töökorra põhimõtted
(1)  Vallavalitsuse töövorm on istung. 
(2)  Vallavalitsuse istungit juhatab vallavanem. Vallavanema äraolekul 

juhatab istungit kõige vanem abivallavanem.
(3)  Vallavalitsus on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab peale 

vallavanema või tema asendaja osa vähemalt pool vallavalitsuse koos-
seisust. Vallavalitsuse otsused võetakse vastu istungil osalejate poolt-
häälteenamusega. Häälte võrdse jaotuse korral otsustab istungi juha-
taja hääl.

(4)  Vallavalitsuse istungid on kinnised, kui vallavalitsus ei otsusta teisi-
ti. Vallavanem või tema asendaja võib kutsuda istungile ka teisi ini-
mesi. 

(5)  Vallavalitsuse istungi protokolli kantakse istungi toimumise aeg ja 
koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende kohta esi-
tatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, kui kü-
simus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või küsimuste alga-
tajate eriarvamused. Protokoll peab vastama haldusdokumentidele 
kehtestatud põhinõuetele. 

(6)  Istungi protokollile kirjutavad alla vallavanem või tema asendaja ja 
vallasekretär kaheksa päeva jooksul pärast istungi toimumist. Proto-
kollile alla kirjutanud isikud vastutavad protokolli õigsuse eest. 

(7)  Vallavalitsus võib talle pandud ülesannete täitmiseks ja vallavalitsu-
se ettepanekute väljatöötamiseks moodustada töögruppe, alatisi ja 
ajutisi komisjone, mille moodustamine ja koosseis kinnitatakse val-
lavalitsuse korraldusega, millest informeeritakse vallavolikogu esi-
meest. 

(8)  Vallavalitsuse täpsema töökorra, komisjonide moodustamise alused 
ja korra ning tegevuse alused kehtestab vallavolikogu.

§ 35. Vallasekretär
(1)  Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätes-

tatud korras vallavanem.
(2)  Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, 

kellel on juristi kvalifikatsioon või tunnistus Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud kutsenõuetele vastavuse kohta. 

(3)  Vallasekretär ei kuulu vallavalitsuse koosseisu, kuid ta võtab sõnaõi-
gusega osa vallavalitsuse istungitest. 

(4)  Vallasekretär: 
1)  juhib vallakantseleid; 
2)  esitab vallavanemale ettepanekuid vallakantselei ülesannete, struktuu-

ri ja teenistujate koosseisu kohta; 
3)  annab kaasallkirja vallavalitsuse määrustele ja korraldustele; 
4)  korraldab vallavolikogu ning vallavalitsuse õigusaktide avaldamist ja 

töö avalikustamist; 
5)  saadab õiguskantslerile valla õigustloovate aktide ärakirjad kümne 

päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates; 
6)  esindab valda kohtus erivolituseta või volitab teisi isikuid valda esin-

dama; 
7)  hoiab valla vapipitsatit; 
8)  osaleb vallavalitsuse istungite ettevalmistamisel ja korraldab istungi-

te protokollimist; 
9)  annab vallakantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
9¹)  registreerib kriminaalmenetluse seadustiku §-s 141 sätestatud juhul 

prokuratuuri määruse või kohtumääruse alusel vallavanema teenis-
tussuhte peatumise määruse saamisele järgnevast tööpäevast;

9²)  vastutab sünni- ja surmaaktide õigusaktidele vastava koostamise eest 
kooskõlas perekonnaseaduse § 108 2. lõikega 

10)  informeerib vallavalitsust ja vallavolikogu uutest õigusaktidest, esi-
tab ettepanekud vallas vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kehtes-
tamise kohta ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töö efektiivsemaks 
korraldamiseks vajalike muudatuste sisseviimise kohta;

11)  viseerib eelnõud ja lepinguprojektid ning esitab arvamuse nende sea-
duslikkuse kohta ja taotleb ebaseaduslike õigusaktide tühistamist; 

12)  täidab teisi seaduses, valla põhimääruses, vallavalitsuse töökorras ja 
ametijuhendis talle pandud ülesandeid. 

(5)  Vallasekretäri asendamise korra määrab vallavanem. Vallasekretäri 
asendajal on kõik vallasekretäri õigused ja kohustused ning ta peab 
vastama käesoleva põhimääruse paragrahvi 35 lõikes 2 sätestatud tin-
gimustele.

§ 36. Vallavalitsuse haldusaparaadi struktuur
(1)  Vallavalitsus moodustab vallavolikogu poolt kinnitatud vallavalitsu-

se struktuuris ette nähtud haldusaparaadi, mille koosseisu kuuluvad 
vallakantselei ja vallavalitsuse teised struktuuriüksused.
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(2)  Vallakantselei ja teiste vallavalitsuse struktuuriüksuste põhimäärus-
ed kinnitab vallavalitsus.

(3)  Vallakantselei on vallavalitsuse struktuuriüksus, kelle põhiülesandeks 
on vallavalitsuse töö funktsionaalne kindlustamine. Vallavalitsuse 
struktuuriüksused täidavad oma haldusalas vahetult omavalitsuse täit-
va ja korraldava võimu volitusi, analüüsivad olukorda ning valmis-
tavad ette küsimusi otsustamiseks vallavalitsuses ja vallavolikogus.

IV ptk
KOHALIKU OMAVALITSUSE TEENISTUS

§ 37. Kohaliku omavalitsuse teenistus
(1)  Töötamine vallavalitsuses on kohaliku omavalitsuse teenistus.
(2)  Kohaliku omavalitsuse teenistus toimub vahetult vallavalitsuses, val-

lavalitsuse struktuuriüksustes ja vallavolikogu kantseleis.
(3)  Kohaliku omavalitsuse teenistust korraldatakse avalikku teenistust 

reguleeriva ning tööseadusandluse alusel.
§ 38. Valla teenistujate sotsiaalsed tagatised
(1)  Palgalisel ametikohal töötavale vallavolikogu esimehele või tema 

asetäitjale, vallavanemale ja vallavolikogu poolt ametisse nimetatud 
vallavalitsuse liikmele võib vallavolikogu otsusega maksta ametist 
vabastamisel hüvitist kuni kolme kuu ametipalga ulatuses, kui ta on 
töötanud kaks kuni kaheksa aastat, ja kuue kuu ametipalga ulatuses, 
kui ta on töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat 
ning vabastamine toimub:

1)  seoses volituste tähtajalise lõppemisega;
2)  tema enda algatusel seoses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsi-

valt oma teenistuskohustusi täita;
3)  seoses umbusalduse avaldamisega.
(2)  Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitist ei maksta, kui val-

lavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:
1)  vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a tema enda algatusel seo-

ses terviseseisundiga, mis ei võimalda püsivalt oma teenistuskohus-
tusi täita;

2)  valitakse või nimetatakse vallavolikogu poolt ametisse uueks täht-
ajaks. 

(3)  Käesolevas paragrahvis ettenähtud hüvitust ei maksta vallavalitsuse 
liikmele, kes astub ametist tagasi umbusalduse avaldamise tõttu, kui 
selle aluseks on avaliku teenistuse seaduse paragrahvis 84 loetletud 
distsiplinaarsüüteod, mille eest on ette nähtud distsiplinaarkaristus.

(4)  Kohaliku omavalitsuse teenistujate suhtes kehtivad avaliku teenistu-
se seaduses riigiteenistujatele ette nähtud sotsiaalsed tagatised.

V ptk
VALLA ÕIGUSAKTID

§ 39.  Valla omavalitsusorganite õigusaktid
(1)  Vallavolikogul ja vallavalitsusel on õigus anda üldaktidena määru-

si.
(2)  Vallavolikogu võtab vastu üksikaktidena otsuseid, vallavalitsus an-

nab korraldusi. Vallavanem ja vallavolikogu esimees annavad oma 
volituste piires käskkirju.

(3)  Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide algatamise, nende vor-
mistamise, jõustumise ja täitmisele pööramise kord sätestatakse val-
lavolikogu ja vallavalitsuse töökorras.

(4)  Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide muutmine ja tühistamine 
toimub seadustes ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töökorras ett-
enähtud korras. Seaduse ja teiste õigustloovate aktidega vastuolus 
olevate vallavalitsuse õigusaktide muutmiseks või tühistamiseks on 
vallavolikogul õigus teha vallavalitsusele ettepanekuid. Vallavalitsus 
võib taotleda vallavolikogu poolt vastuvõetud määruse või otsuse 
uuesti läbivaatamist.

§ 40. Õigusaktide algatamine valla elanike poolt
(1)  Vähemalt 1% hääleõiguslikel vallaelanikel on õigus teha kohaliku 

elu küsimustes vallavolikogu või vallavalitsuse õigusaktide vastuvõt-
miseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võe-
takse arutusele hiljemalt kolme kuu jooksul.

(2)  Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud algatus esitatakse vallava-
litsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse nimede, isikukoodide, 
aadresside ja allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui 
algatatud küsimus kuulub vallavolikogu pädevusse, esitab vallavalit-
sus selle ühe kuu jooksul vallavolikogule lahendamiseks koos oma-
poolse seisukohaga. Algatuse esitajate esindajal on õigus osaleda al-
gatuse arutelul vallavolikogu või vallavalitsuse istungil. 

§ 41. Vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidele esitatavad nõu-
ded
(1)  Määruses ei saa kehtestada tagasiulatuvalt sätteid, mis toovad kaasa 

isikute kohustuste ja vastutuse suurenemise. 
(2)  Vallavolikogu määrustele ja otsustele ning istungite protokollidele 

kirjutab alla vallavolikogu esimees või teda vastavalt käesolevale põ-
himäärusele ning vallavolikogu töökorrale asendanud vallavolikogu 
liige.

(3)  Vallavalitsuse määrustele ja korraldustele kirjutavad alla vallavanem 
ja vallasekretär või neid vastavalt käesolevale põhimäärusele ning 
vallavalitsuse ja vallavanema poolt kehtestatud korrale asendavad isi-
kud. Istungi protokollidele kirjutab alla istungit juhatanud vallava-
nem või teda asendav isik ning vallasekretär.

§ 42. Vallavolikogu õigusaktide avalikustamine ja jõustumine
(1)  Vallavolikogu määrused ja otsused avalikustatakse mitte hiljem kui 

seitse päeva pärast nende vastuvõtmist väljapanekuga vallavolikogu 
kantseleis. Vallavolikogu määrused avalikustatakse avaldamisega val-
la veebilehel enne nende jõustumist. Üldist tähtsust omavad vallavo-
likogu määrused saadetakse Riigikantseleile avaldamiseks elektroo-
nilisel kujul Riigikantseleile poolt antud tehniliste juhiste kohaselt 
nädala jooksul pärast aktile allakirjutamist.

(2)  Vallavolikogu määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende 
avalikustamist, kui määruses eneses ei ole sätestatud hilisemat jõus-
tumise tähtaega. 

(3)  Vallavolikogu otsus jõustub teatavakstegemisest.
(4)  Vallavolikogu määrused ja otsused saadab vallavolikogu kantselei 

kümne päeva jooksul pärast vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjao-
salistele, määrused õiguskantslerile. Vallakantselei saadab vallavo-
likogu poolt vastuvõetud määrused ja otsused vallavalitsuse struk-
tuuriüksustele.

(5)  Vallavolikogu kantselei korraldab vallavolikogu õigusaktide süste-
matiseerimise, nende avaldamise ja saatmise täitjatele.

§ 43. Vallavalitsuse õigusaktide avalikustamine ja jõustumine
(1)  Vallavalitsuse määrused ja korraldused avalikustab vallakantselei.
(2)  Vallavalitsuse määrused avalikustatakse nende väljapanekuga valla-

kantseleis või avaldamisega valla veebilehel  enne nende jõustu-
mist. 

(3)  Vallavalitsuse määrused jõustuvad kolmandal päeval pärast nende 
avalikustamist vallakantseleis, kui määruses eneses ei ole sätestatud 
hilisemat tähtaega. Vallavalitsuse korraldus jõustub teatavakstegemi-
sest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

(4)  Vallavalitsuse määrused saadetakse kümne päeva jooksul pärast nen-
de vastuvõtmist õiguskantslerile. Vallavalitsuse määrused ja korral-
dused saadab vallakantselei seitsme päeva jooksul pärast nende vas-
tuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosalistele.

(5)  Vallakantselei korraldab vallavalitsuse õigusaktide süstematiseerimi-
se, nende avaldamise ja saatmise täitjatele.

§ 44. Informatsiooni kättesaadavus 
(1)  Vallavolikogu määrused ja otsused ning vallavolikogu istungite pro-

tokollid on kõigile kättesaadavad vallavolikogu kantseleis. 
(2)  Vallavalitsuse määrused, korraldused ja vallavalitsuse istungi proto-

kollid on kättesaadavad vallavalitsuse kantseleis. 

VI ptk
EELARVE  JA  MAJANDUS

§ 45. Valla eelarve koostamine ja vastuvõtmine
(1)  Valla eelarve koostatakse seadusega sätestatud korras, arvestades val-

la arengukava.
(2)  Eelarve peab olema tasakaalus. Iga ettepanek eelarve või eelarve pro-

jekti muutmiseks või tagasilükkamiseks tuleb esitada koos põhjen-
datud tulude või kulude muudatuste reaalsete katteallikate äranäita-
misega.

(3)  Valla eelarve projekti koostamist korraldab vallavalitsus, kes teatab 
eelseisva eelarveaasta majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosi 
põhjal igale eelarveliste vahendite kasutajale tema kulude piirsum-

ma. Vahendite kasutajad esitavad oma täpsustused ja vastulaused koos 
valla arengukava vastava osa täpsustamise või muutmise ettepane-
kutega.

(4)  Valla eelarve tulude ja kulude tasakaalustamiseks võib vallavalitsus 
teha vallavolikogule ettepaneku laenu võtmiseks, valla vara müügiks 
enampakkumisel või valla võlatähtede (obligatsioonide) emiteerimi-
seks.

(5)  Valla eelarve projekt, vastuvõetud eelarve, eelarvemuudatused ning 
eelarve täitmise aruanne avaldatakse Viimsi Teatajas üldiseks tead-
miseks valla elanikele.

(6)  Vallavolikogule kinnitamiseks esitatavale eelarve täitmise aruandele 
peab olema lisatud vallavolikogu poolt määratud audiitori arvamus 
aruande kohta. Eelarve täitmise aruande kinnitab vallavolikogu hil-
jemalt 1. maiks, olles eelnevalt ära kuulanud revisjonikomisjoni vas-
tava arvamuse.

(7)  Vallavolikogu kehtestab valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muut-
mise ja täitmise korra.

§ 46. Viimsi valla majandustegevus
(1)  Vald võib teenuste osutamiseks:
1)  asutada vallaasutusi, mis ei ole juriidilised isikud;
2)  olla osanikuks või aktsionäriks valla arengu seisukohast olulises äri-

ühingus;
3)  asutada sihtasutusi;
4)  olla mittetulundusühingu liikmeks.
(2)  Valla ametiasutuse hallatava asutuse asutamise ja selle tegevuse lõ-

petamise otsustab vallavolikogu. Hallatava asutuse põhimääruse, struk-
tuuri ja koosseisu kinnitamine ning muutmine toimub vallavolikogu 
poolt kehtestatud korras. Valla ametiasutus ja ametiasutuse hallatav 
asutus registreeritakse riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste regist-
ris.

(3)  Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või akt-
siaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutami-
se, ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise ja lõpetamise otsus-
tab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab vallavolikogu. Siht-
asutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liikmed nimetab, ja muid 
asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teostab vallavalitsus. Kui osa-
ühingul ei ole nõukogu, nimetab vallavalitsus osaühingu juhatuse liik-
med.

(4)  Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks val-
lale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald osaleb liikme-
na mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise val-
lavolikogu. Muus osas teostab osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liik-
meõigusi vallavalitsuse poolt nimetatud isik.

(5)  Vallal on õigus oma ülesannete täitmiseks sõlmida lepinguid. Valla 
nimel sõlmivad lepinguid vallavolikogu esimees või vallavanem vas-
tavalt neile seaduse ja valla õigusaktidega antud pädevusele, samuti 
nende poolt selleks volitatud isikud. 

§ 47. Valla kohalikud maksud ja koormised
(1)  Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestab seaduse 

alusel vallavolikogu enne valla eelarve või lisaeelarve vastuvõtmist 
või eelarve muutmist ja need rakendatakse koos eelarvega.

(2)  Seaduse alusel võib vallavolikogu kehtestada koormise füüsilistele 
ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla territoo-
riumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks.

(3)  Koormise määramisel kehtestatakse koormise olemus, ulatus, täitmi-
se tingimused ja kord ning koormise üle kontrolli teostamise kord. 

VII ptk
VALLA VARA VALITSEMISE KORD

I jagu
Üldsätted ja mõisted

§ 48. Korra  eesmärk
(1)  Valla vara valitsemise, kasutamise ja käsutamise kord (edaspidi: 

«kord») sätestab valla omandis oleva vara (edaspidi: «valla vara») 
valitsemise, kasutamise ja käsutamise üldised alused. 

(2)  Korda kohaldatakse koos kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse, 
erastamisseaduse, asjaõigusseaduse, võlaõigusseaduse ja teiste vara 
valitsemist, kasutamist ja käsutamist reguleerivate õigusaktidega. 

§ 49. Valla vara mõiste 
(1)  Valla varaks on valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandis 

olevad kinnis- ja vallasasjad ning valla varalised õigused ja kohustu-
sed. Vallale kuuluvad võlaõigused ja muud isiklikud varalised õigu-
sed, samuti vallale kuuluvad aktsiad, osad ja muud väärtpaberid kuu-
luvad valla vallasvara hulka. Valla vallasvaraks on ka intellektuaal-
ne omand, mis on loodud valla teenistuses olevate isikute ametiala-
se tegevusega või omandatud valla vara arvel. 

(2)  Valla vara valitsemisest, kasutamisest ja käsutamisest saadud tulu, 
samuti tulu, mida saadakse valla teenistuses olevate isikute tegevuse 
läbi lepingu alusel ning selle töö vili kuulub vallale, kui seadusest, 
valla õigusaktidest või nende alusel sõlmitud lepingutest ei tulene tei-
siti. 

(3)  Raamatupidamises, registrites, plaanides, skeemides ja aruannetes 
või muus vormis informatsioon, mille materiaalne kandja on munit-
sipaalomandis, on valla vara. 

§ 50. Valla vara valitsemine, kasutamine ja käsutamine 
(1)  Valla vara valitsemine on valla vara valitseja õigus ja kohustus käes-

oleva korra ja teiste valla õigusaktide alusel korraldada valla vara val-
damist, kasutamist ja käsutamist, samuti reaalservituudi teostami-
ne. 

(2)  Valla vara valitsejad on:
1)  vallavolikogu;
2)  vallavalitsus;
3)  valla hallatav asutus tema valdusse antud vara suhtes.
(3)  Valla vara valitsejateks on need vallaasutused, millel on oma eelar-

ve ning vallavolikogu poolt kinnitatud põhimäärus.
(4)  Valla vara kasutamine on selle vara omaduste igasugune tarbimine 

vara füüsilist vormi muutmata, samuti valla kasuks seatud servituu-
tide ja reaalkoormatiste teostamine.

(5)  Valla vara käsutamine on vara õigusliku seisundi muutmine, samuti 
tema tulevase juriidilise staatuse määramine võõrandamise või täie-
liku ärakasutamise teel, samuti koormamine piiratud asjaõigustega, 
st hoonestusõiguse, reaalservituudi, reaalkoormatise, ostueesõiguse 
või kinnispandiga. 

§ 51. Valla vara valitsemise jaotus 
(1)  Valla vara valitsemise jaotuse ja üleandmise vallaasutuste vahel ot-

sustab vallavalitsus. 
(2)  Valla vara üleandmine ja vastuvõtmine ühelt valla vara valitsejalt tei-

sele toimub kirjaliku akti alusel. Akti märgitakse andmed üleandja ja 
vastuvõtja, üleandmise aja, vara koosseisu, seisukorra, bilansilise 
väärtuse ja kasutamisviisi kohta. Akt koostatakse kolmes eksempla-
ris, millest üks jääb üleandjale, üks vastuvõtjale ja üks vallavalitsu-
se raamatupidamisele. Üleandja ja vastuvõtja korraldavad vastavate 
kannete muutmise andmekogudes. 

(3)  Valla vara valitsejad on kohustatud nende valitsemisel olevat valla 
vara majandama heaperemehelikult ning hoolitsema kõigiti selle säi-
limise ja väärtuste võimaliku kasvu eest. Sooritades valla varaga mis-
tahes tehinguid, peavad valla vara valitsejad juhinduma põhimõttest 
vältida kahju ja suurendada kasu, mida vald võib nendest tehingutest 
saada. 

§ 52. Valla vara register 
(1)  Valla vara kohta peetakse valla vara registrit. 
(2)  Valla vara registri asutab ja registri põhimääruse kinnitab vallavo-

likogu. 
(3)  Registri pidamine, registrisse andmete esitamine, kannete muutmine 

või kustutamine ning registrist väljaarvamine toimub vastavalt regist-
ri põhimäärusele.  

II jagu
VALLA VARA OMANDAMINE JA VARALISTE KOHUSTUSTE 
VÕTMINE

§ 53. Valla vara omandamine 
(1)  Valla vara omandatakse vallaelanike huvides seaduse või tehingu alu-

sel. 
(2)  Valla vara omandamise või teenuse (hanke) tellimise otsustab:
1)  vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahaliselt hinnatavaid ko-

hustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes; 

2)  vallaasutuse juht jooksva eelarve kuludeks ettenähtud vahendite pii-
res, kui vara hind ei ületa 60 000 krooni ja valla vara omandamine on 
vajalik asutuse põhimäärusejärgsete ülesannete täitmiseks;

3)  vallavanem jooksva eelarve kuludeks ettenähtud vahendite piires, kui 
vara hind ei ületa 200 000 krooni;

4)  muudel juhtudel vallavalitsus. 
(3)  Riigilt saadava vara taotlemine ja vallale üleandmine (munitsipali-

seerimine) toimub nimetatud valdkonda reguleerivates õigusaktides 
ettenähtud korras. 

(4)  Valla vara omandamise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema 
poolt volitatud isik. Kui valla vara omandamine kuulub vallaasutuse 
pädevusse, sõlmib vara omandamise lepingu vastava asutuse juht või 
tema poolt volitatud isik. 

§ 54. Ostueesõiguse kasutamine
(1)  Ostueesõiguse kasutamise või sellest loobumise otsustab vallavalit-

sus. 
(2)  Kui ostueesõiguse kasutamisel võetakse vallale varalisi kohustusi, 

milliseid ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarve kuludes, annab loa 
ostueesõiguse kasutamiseks vallavolikogu. 

§ 55. Pärandi või kingi vastuvõtmine
(1)  Pärandi või kingi vastuvõtmise ja kasutamise üle otsustab vallavalit-

sus.
(2)  Kui asjaga kaasnevad varalised õigused on ilmselt väiksemad kui sel-

lega kaasnevad kohustused, otsustab vallale pärandatud pärandi või 
vallale kingitud kingi vastuvõtmise vallavolikogu. Pärandvara ja kin-
gi kasutajaks jääb vallaasutus, kes on testamendis või kinkelepingus 
näidatud pärijana või kingi saajana. Kui pärijaks või kingi saajaks on 
vald, määrab pärandi või kingi kasutaja vallavalitsus. 

§ 56. Riigihange
(1)  Asja ostmise, teenuse või ehitustöö tellimise riigihanke korras kor-

raldab valla nimel vallavalitsus, otsustades ka pakkumise edukaks 
tunnistamise.

(2)  Hankelepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. Kui hankelepinguga 
võetakse vallale täiendavaid rahalisi kohustusi, mida ei ole ette näh-
tud jooksva aasta eelarve kuludes, annab vallavalitsusele lepingu sõl-
mimiseks loa vallavolikogu. 

§ 57. Laenu võtmine
(1)  Laenu võtmise otsustab vallavolikogu. 
(2)  Laenu võtmist eelarves sätestatud mahus korraldab vallavalitsus. 

III jagu
VALLA VARA KASUTAMINE

§ 58. Valla vara kasutamise otstarve 
(1)  Valla vara kasutatakse:
1)  avalikuks otstarbeks;
2)  valla valitsemiseks;
3)  tulu saamiseks.
(2)  Valla vara kasutusotstarbe muutmise otsustab vallavalitsus.
§ 59. Valla vara kasutamine avalikul otstarbel
(1)  Avalikuks otstarbeks kasutatakse valla omandis olevat avalikku as-

ja, mida iseloomustab kättesaadavus kõigile. Need on tänavad, väl-
jakud, pargid, avalikud veekogud, rannad jms. Seaduses sätestatud 
juhtudel kasutatakse avalikuks otstarbeks ka valla omandis olevat 
eraasja.

(2)  Avalikul otstarbel kasutatava valla vara kasutamise tingimused mää-
ravad kindlaks vallavolikogu ja tema volitusel teised vallaasutused 
ja ametiisikud. 

(3)  Vallavalitsus korraldab avalikul otstarbel kasutatava valla vara kasu-
tamise tingimuste ja piirangute avalikustamise.

§ 60. Valla vara kasutamine valla valitsemise otstarbel
(1)  Valla valitsemise otstarbel kasutatakse valla omandis olevat vara, mis 

on vajalik valla kui omavalitsusüksuse ülesannete täitmiseks.
(2)  Valitsemise otstarbel kasutatava valla varana käsitatakse vallavoliko-

gu, vallavalitsuse ja vallaasutuste valduses olevat valla vara, mis on 
vajalik nende põhimäärusejärgsete ülesannete täitmiseks.

§ 61. Valla vara kasutamine tulu saamiseks
(1)  Vallale tulu saamiseks kasutatakse valla vara, mida ei kasutata ava-

likuks otstarbeks või valla valitsemiseks ja mida ei ole otsustatud võõ-
randada.

(2)  Tulu saamiseks paigutatakse valla vara ettevõtlusse, antakse rendile, 
üürile, koormatakse hoonestusõiguse, kasutusvalduse või muu piira-
tud asjaõigusega.

(3)  Vald saab tulu talle kuuluvatelt aktsiatelt, osadelt ja väärtpaberitelt. 
§ 62. Valla vara majandamise kava
(1)  Vallavalitsus koostab ja esitab vallavolikogule kinnitamiseks valla 

arengukava koosseisus tulu saamiseks kasutatava valla vara majan-
damise kava.

(2)  Valla vara majandamise kavas näidatakse vara kasutamise otstarve, 
kavandatavad kulud vara korrashoiuks, kulude katteallikad ja valla 
varast laekuvad tulud.

§ 63. Teenistuja vastutus
(1)  Vallavolikogu, vallavalitsuse ja vallaasutuse teenistuja õigused, ko-

hustused ja vastutus valla vara valdamisel ja kasutamisel on sätesta-
tud käesoleva korra ja muude õigusaktidega.

(2)  Valla vara valitseja määrab kindlaks teenistuja, kes on valla vara eest 
vastutav. Kui valla vara eest vastutavat teenistujat ei ole määratud, 
on selle vara eest vastutav valla vara valitseja.

(3)  Teenistuja on kohustatud teenistusest lahkumisel temale teenistusala-
selt usaldatud vara üle andma selle vastuvõtjaks määratud teenistu-
jale.

IV jagu
VALLA VARA KASUTUSSE ANDMINE

§ 64. Vara tasu eest kasutusse andmine
(1)  Vara võib anda tasu eest teisele isikule rendile, üürile või koormata 

seda hoonestusõiguse, kasutusvalduse või muu piiratud asjaõiguse-
ga. 

(2)  Vallale kuuluvaid eluruume antakse kasutusse vallavolikogu kehtes-
tatud korras. Vallale kuuluvaid eluruume ei anta kasutusvaldusse.

(3)  Vara antakse teiste isikute kasutusse avaliku enampakkumise, eellä-
birääkimistega pakkumise või otsustuskorras.

(4)  Vara rendi-, üüri-, kasutamise ja teenuste osutamise tariifid kehtes-
tab vallavalitsus.

(5)  Vara kasutamisest laekuv tasu jääb vastava vara valitseja käsutusse, 
kui ei otsustata teisiti. 

§ 65. Vara kasutusse andmise otsustamine
(1)  Vallavolikogu otsustab valla vara kasutusse andmise, kui:
1)  vara antakse kasutusse tähtajaga üle viie aasta;
2)  vara maksumus on suurem kui 1 000 000 krooni;
3)  kasutusse antakse kinnisvara;
4)  valla vara koormatakse kasutusse andmisel ostueesõigusega.
(2)  Vallaasutuse juht otsustab vallaasutuse valitsemisel oleva vara kasu-

tusse andmise, välja arvatud kinnisvara kasutusse andmine.
(3)  Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes loetlemata juhtudel otsustab val-

la vara kasutusse andmise vallavalitsus. 
§ 66. Valla vara kasutusse andmise tähtajad
(1)  Valla vara teistele isikutele kasutusse andmise tähtaeg on:
1)  ruumide või muu vallasasja puhul mitte üle kümne aasta;
2)  kinnisasja puhul mitte üle 50 aasta, välja arvatud juhul, kui pikemaks 

tähtajaks kasutusse andmine on avalikes huvides.
(2)  Valla vara antakse kasutusse tähtaega määramata, kui on tõenäoline, 

et vara on tulevikus vallale vajalik muuks otstarbeks või kui muul 
põhjusel on vallal vaja jätta endale õigus lepingut igal ajal lõpetada. 

§ 67. Valla vara hindamise alused
(1)  Vara hindamisel määratakse vara turuväärtus.
(2)  Vara turuväärtuse kindlakstegemisel võetakse aluseks vara senisest 

kasutamisest saadav tulu, samalaadse vara kasutusse andmise eest 
saadav tulu, samalaadse vara rentimise eest tulevikus eeldatavalt saa-
dav tulu ja muud olulised asjaolud. Vara väärtuse kindlakstegemiseks 
kasutatakse vajadusel eksperthinnangut.

§ 68. Vara kasutusse andmise lepingu sõlmimine
(1)  Vara kasutusse andmise lepingu sõlmib vallavanem või vallavanema 

poolt volitatud isik. Kui vara kasutusse andmine kuulub vallaasutu-
se kui vara valitseja pädevusse, sõlmib vara kasutusse andmise lepin-
gu vastava vara valitseja või tema poolt volitatud isik.

(2)  Vallavalitsus on kohustatud kontrollima varakasutuse lepingute täit-
mist ja vajadusel kasutama seaduslikke meetmeid vältimaks vallale 
kahju tekitamist.

§ 69. Vara kasutusse andmine otsustuskorras
(1)  Vara võib anda otsustuskorras kasutusse tasuta või tavalisest väikse-

ma tasu eest:
1)  hoolekandeasutustele;
2)  heategevuslikele organisatsioonidele;
3)  valla osalusega äriühingutele, kus vallale kuulub üle kahe kolmandi-

ku aktsiate või osadega määratud häältest;
4)  Eesti Vabariigi riigivõimu- ja kohaliku omavalitsuse asutustele;
5)  mittetulundusühingutele ja sihtasutustele;
6)  ühiskondlike ürituste läbiviimiseks;
7)  eluruumideks sotsiaalhoolekannet vajavatele vallaelanikele;
8)  juhul kui rendile või üürile antakse üksik asi, kui kasutamise tasu on 

kindlaks määratud kehtestatud tariifidega;
9)  juhul kui selle vara suhtes või mille abil rentnik (üürnik) on kohusta-

tud tegema teatud tööd või osutama teatud teenust ning sellise töö te-
gemiseks või teenuse osutamiseks on vaja eriteadmisi;

10)  juhul kui selle vara suhtes on eelnevalt korraldatud avalik enampak-
kumine või eelläbirääkimistega pakkumine, mis ei ole andnud soo-
vitud tulemusi. 

11)  muudel juhtudel vallavolikogu otsuse alusel, lähtudes valla huvi-
dest.

(2)  Vara otsustuskorras kasutusse andmisel kehtestab tasu suuruse vara 
kasutusse andmise otsustaja, kui tasu ei ole kindlaks määratud keh-
testatud tariifidega.

§ 70. Valla vara paigutamine ettevõtlusse
(1)  Vald võib olla osanikuks või aktsionäriks valla seisukohalt olulises äri-

ühingus, asutada sihtasutusi ja olla mittetulundusühingute liikmeks.
(2)  Valla vara ettevõtlusse paigutamise otsustab:
1)  vallavolikogu, kui sissemakse suurus ületab 50 000 krooni;
2)  vallavalitsus, kui sissemakse suurus on kuni 50 000 krooni.
(3)  Sihtasutuse, mille ainuasutajaks on vald, samuti osaühingu või akt-

siaseltsi, mille ainsaks osanikuks või aktsionäriks on vald, asutami-
se ja lõpetamise otsustab ning põhikirja ja selle muudatused kinnitab 
vallavolikogu. Sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu liik-
med nimetab, samuti muid asutaja, osaniku või aktsionäri õigusi teos-
tab vallavalitsus. Kui osaühingul ei ole nõukogu, nimetab vallavalit-
sus osaühingu juhatuse liikmed.

(4)  Kui sihtasutusel on mitu asutajat või kui äriühingus osaleb lisaks val-
lale ka teisi osanikke või aktsionäre, samuti kui vald osaleb liikme-
na mittetulundusühingus, otsustab osalemise ja selle lõpetamise val-
lavolikogu. Muus osas teostab osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liik-
meõigusi vallavalitsuse poolt nimetatud isik.

V jagu
VARA KASUTUSSE ANDMINE 
ENAMPAKKUMISE KORRAS

§ 71.  Enampakkumise korras teiste isikute kasutusse antav valla vara
(1)  Enampakkumise korras antakse kasutusse valla vara, mille kasutus-

otstarve ei ole piiritletud ning vara kasutamine ei ole seotud eriliste 
lisatingimustega. 

(2)  Enampakkumise eesmärgiks on võimalikult suurema rendi- ja/või 
üüritasu saamine. 

§ 72. Enampakkumise ettevalmistamine
(1)  Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi valla vara kasutusse and-

mist otsustava organi poolt moodustatud vähemalt kolmeliikmeline 
komisjon. 

(2)  Enampakkumine kuulutatakse välja ajalehes Viimsi Teataja ja vaja-
dusel ka üleriigilises ajalehes vähemalt 15 kalendripäeva enne enam-
pakkumise läbiviimist. Kuulutus peab sisaldama: 

1)  enampakkumise läbiviijat; 
2)  rendile/üürile antava valla vara nimetust, asukohta ja lühiiseloomus-

tust; 
3)  enampakkumise läbiviimise kohta ja aega; 
4)  rendi/üüri alghinda; 
5)  enampakkumise viisi; 
6)  enampakkumise ja rendi/üürilepingu tingimustega tutvumise aega ja 

kohta; 
7)  osalemise osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha suurust, tasumise täht-

aega ja viisi. 
§ 73. Alghinna määramine
(1)  Alghinna määramisel võetakse aluseks: 
1)  vara senisest kasutamisest saadud rendi/üüri suurus; 
2)  samalaadse vara rentimise eest saadud rendi/üüri suurus; 
3)  rendi/üüri suuruse eeldatav kujunemine lähitulevikus; 
4)  muud asjaolud, mida alghinna määraja peab vajalikuks. 
(2)  Alghinda ei määrata, kui renditava või üüritava vara suhtes on vähe-

malt kaks korda enampakkumine juba toimunud ja need nurjusid eel-
datavalt liialt kõrge alghinna tõttu. 

§ 74. Enampakkumise läbiviimine
(1)  Enampakkumine viiakse läbi avalikult, kas suulise või kirjaliku enam-

pakkumisena. 
(2)  Enampakkumine viiakse läbi, kui selles osalemiseks on soovi aval-

danud vähemalt üks osavõtja. 
§ 75. Suulise enampakkumise läbiviimise kord 
(1)  Komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal 

ja kohas avatuks, seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja proto-
kollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enam-
pakkumisest osavõtjana. 

(2)  Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad 
dokumentide ärakirjad, mis tõendavad enampakkumisest osavõtuta-
su ja tagatisraha või nõutud pangagarantiide olemasolu, maksuvõlg-
nevuste puudumist, ning annavad allkirja selle kohta, et nad on tead-
likud enampakkumise korrast ja rendi/üürilepingu tingimustest. Esin-
dajad esitavad vastava volikirja. Kui osavõtutasu ja tagatisraha oli lu-
batud tasuda ka kohapeal, siis antakse osa võtta soovijatele võimalus 
osavõtutasu ja tagatisraha tasumiseks enne enampakkumise algust. 

(3)  Isikud, kes ise või kelle volitatud esindajad ei nõustu andma käesole-
va paragrahvi 2. lõikes ettenähtud allkirja või ei tasu osavõtutasu ja 
tagatisraha ega esita tõendeid nende tasumise või nõutud pangaga-
rantii olemasolu kohta, enampakkumisele ei lubata. 

4)  Enampakkumisele lubatud isik registreeritakse enampakkumises osa-
lejana ja talle väljastatakse registreerimisnumber, mille all ta esineb 
kuni enampakkumise lõpuni. Registreeritud osalejate nimed ning nen-
de elu- ja asukohad kantakse osalejate lehele, mis on enampakkumi-
se protokolli lahutamatuks osaks. 

(5)  Enne pakkumiste esitamist tutvustab enampakkumise läbiviija enam-
pakkumise reegleid ja kaebuste (protestide) esitamise korda ning tea-
tab osalejate arvu, nende registreerimise numbrid ja enampakkumise 
sammu (minimaalse pakkumise määra). 

(6)  Pakkumist alustatakse alghinnast. Enampakkumisest osavõtja annab 
läbiviijale märku registreerimisnumbri tõstmisega ning teatab pak-
kumise suuruse pärast läbiviijalt selleks vastava loa saamist. Pakku-
mised tehakse täiskroonides. Läbiviija teatab osaleja numbri ja pak-
kumise suuruse. 

(7)  Kõik osalejad ja saalis viibijad on kohustatud enampakkumise ajal 
alluma läbiviija korraldustele. Enampakkumise läbiviijal on õigus 
nõuda korrarikkujate lahkumist, kui nad teistkordselt on rikkunud 
enampakkumise reegleid või ei ole täitnud läbiviija korraldusi. Ko-
misjonil on õigus lugeda enampakkumine nurjunuks, kui osalejad ei 
täida enam pakkumise läbiviija korraldusi. 

(8)  Enampakkumise läbiviija kuulutab pakkumise lõppenuks pärast kõr-
geima pakutud rendi/üürihinna kolmekordset teatamist. 

(9)  Enampakkumise tulemused ja käik protokollitakse. Protokollis fik-
seeritakse minimaalse pakkumise määr, pakkumisel väljakujunenud 
rendi/üürihind ja rendi/üürilepingu sõlmimise õiguse omandanud isi-
ku nimi. Kui enampakkumise nurjumist põhjustav asjaolu leiab aset 
enampakkumise läbiviimisel, kantakse see protokolli. Protokollis 
peab kajastuma ka suuruselt teise pakkumise teinud osavõtja. 

(10)  Protokollile kirjutavad alla komisjoni liikmed ja rendi/üürilepingu 
sõlmimise õiguse omandanud isik, kinnitades sellega oma kohus-
tust võtta rendile/üürile enampakkumisel olnud vara. Allkirja and-
misest keeldumisel kaotab ta õiguse rendi/üürilepingu sõlmimiseks 
ning vara antakse rendile/üürile osavõtjale, kes tegi suuruselt järg-
mise pakkumise, kusjuures tagatisraha talle ei tagastata. 

(11)  Mittevõitnud isikutele tagastatakse tagatisraha. Osavõtutasu osavõt-
jatele ei tagastata. 

§ 76. Suulise enampakkumise tulemuste kinnitamine
(1)  Kaebused enampakkumise läbiviimise kohta esitatakse enampakku-

mise päevale järgneva tööpäeva jooksul kirjalikult vallavalitsusele. 
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(2)  Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab kinnitamata vara ka-
sutusse andja 30 kalendripäeva jooksul alates enampakkumise päe-
vale järgnevast päevast. 

(3)  Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui: 
1)  on rikutud enampakkumise ettevalmistamise korda; 
2)  enampakkumine loeti komisjoni poolt nurjunuks. 
(4)  Enampakkumine loetakse nurjunuks, kui: 
1)  on rikutud enampakkumise läbiviimise korda; 
2)  enampakkumisel viibivad isikud ei allu komisjoni esimehe korraldus-

tele, eiravad läbiviimise korda; 
3)  osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käi-

ku; 
4)  pärast enampakkumise läbiviimist selgub, et rendi/üürilepingu sõlmi-

mise õiguse omandanud isik on esitanud valeandmeid ning suuruselt 
teise pakkumise teinud isik ei ole enam huvitatud rendi/üürilepingu 
sõlmimisest; 

5)  enampakkumisel ei olnud osalejaid. 
§ 77. Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord 
(1)  Kirjalikus enampakkumises osalemiseks esitatakse enampakkumise 

läbiviijale kinnine ümbrik, millele on märgitud enampakkumisele 
pandud objekti aadress või nimetus. Pakkumine peab sisaldama järg-
misi andmeid: 

1)  pakkuja nimi, elukoht või asukoht; 
2)  nõusolek osalemiseks enampakkumises esitatud tingimustel; 
3)  tõendid ettenähtud osavõtutasu ja vajadusel tagatisraha tasumise koh-

ta; 
4)  sõnadega kirjutatud pakutud rendi/üürisumma; 
5)  tegevusalad, millega rendi/üüripinnal kavatsetakse tegelda; 
6)  pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku esindaja puhul volikiri. 
(2)  Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta kehtestatud 

nõuetele, enampakkumises ei osale. Pakkumiste esitamise ja nende 
avamise tähtaegade vahe peab olema piisavalt suur, et tagada kõigi, 
ka posti teel saabuvate pakkumiste osalemine enampakkumises. 

(3)  Pakkumiste kinnised ümbrikud registreerib enampakkumise läbivii-
ja vastavalt nende saabumise järjekorrale kuupäevaliselt ja kellaaja-
liselt. 

(4)  Varem väljakuulutatud kuupäeval ja kellaajal avab komisjon ümbri-
kud vastavalt nende saabumise järjekorrale. Komisjoni esimees vi-
seerib kõik pakkumised ning kannab nad enampakkumise protokol-
li. Pakkumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik 
pakkumiste esitajad ja nende esindajad. Rendi/üürileping sõlmitak-
se isikuga, kes tegi suurima pakkumise rendi/üürisumma kohta. 

(5)  Kui mitmes nõuetekohaselt vormistatud kirjalikus pakkumises esita-
tud rendi/üürisummad on võrdsed, antakse võrdsete pakkumiste te-
gijaile võimalus teha täiendav pakkumine. Rendi/üürileping sõlmi-
takse isikuga, kelle täiendav pakkumine on kõrgeim. Kui kindlaks-
määratud ajaks ei tee ükski pakkuja täiendavat pakkumist, otsustab 
eelistuse komisjon muude asjaolude põhjal. 

§ 78. Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
(1)  Enampakkumise tulemused kinnitab vara kasutusse andja. 
(2)  Tulemuste kinnitamine või kinnitamata jätmine peab toimuma 30 ka-

lendripäeva jooksul alates enampakkumise päevale järgnevast päe-
vast. 

(3)  Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui: 
1)  on rikutud enampakkumise ettevalmistamise ja läbiviimise korda; 
2)  enampakkumise võitjaks osutus vara kasutusse andmise läbiviija, alg-

hinna määraja, tulemuste kinnitaja või nimetatud isikute lähisugula-
ne või -hõimlane (vanavanem, vanem, õde, vend, laps, lapselaps, abi-
kaasa, tema vanem, vend, õde või laps); 

3)  enampakkumise võitjaks osutus maksuvõlglane;
4)  enampakkumine loetakse nurjunuks. 
(4)  Kui enampakkumise tulemusi ei kinnitata või rendi/üürilepingut min-

gitel põhjustel ei sõlmita, otsustab vara kasutusele andja, kas korral-
dada uus enampakkumine või anda vara kasutusse muul viisil. 

(5)  Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kin-
nitamisest (või kinnitamata jätmisest) tähitud kirjaga või muul sobi-
val viisil, teatades samas rendi/üürilepingu sõlmimise kuupäeva. 

(6)  Teate vastuvõtmisest keeldumisel või mõjuva põhjuseta määratud 
tähtajal rendi/üürilepingu sõlmimisele mitteilmumisel kaotab enam-
pakkumise kinnitatud võitja õiguse rendi/üürilepingu sõlmimiseks. 
Tagatisraha sellisel juhul kinnitatud võitjale ei tagastata. 

(7)  Rendi/üürilepingu sõlmimisel muutub tagatisraha rendi/üürilepingu-
järgseks makseks ja selles ulatuses tehakse tasaarvestus rendi/üüri ta-
sumisel. 

VI jagu
VALLA VARA KASUTUSSE ANDMINE EEL-
LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE KORRAS

§ 79. Eelläbirääkimistega pakkumise korras teiste isikute kasutusse 
antav valla vara
(1)  Eelläbirääkimistega pakkumise korras antakse teiste isikute kasutus-

se valla vara, mille kasutusse andmisel teatud lisatingimuste täitmi-
ne on sama oluline kui rendi/üüritasu. 

(2)  Lisatingimuseks on üldjuhul kasutaja kohustus teha kasutatava vara 
suhtes või selle abil teatud tööd või osutada teatud teenust, või tea-
tud tööde tegemine või teenuste osutamine, mis ei ole otseselt seotud 
kasutusse antava valla varaga. 

§ 80. Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine
(1)  Eelläbirääkimistega pakkumise valmistab ette ja viib läbi valla vara 

kasutusse andmist otsustav organ, kes moodustab selleks vähemalt 
kolmeliikmelise komisjoni ja valib komisjoni esimehe. Komisjon on 
otsustusvõimeline, kui kohal on komisjoni esimees ning vähemalt 
pool komisjoni liikmetest. 

(2)  Eelläbirääkimistega pakkumise korras vara kasutusse andmise teade 
avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja vajadusel ühes üleriigilises aja-
lehes ning see peab sisaldama: 

1)  rendi/üüritava vara nimetust, asukohta ja iseloomustust; 
2)  eelläbirääkimiste korraldaja nime; 
3)  lisatingimusi ja rendi/üüritasu algsuurust; 
4)  nõutavaid dokumente pakkumisest osavõtja kohta; 
5)  pakkumiste esitamise tähtaega (kuupäev, kellaaeg), pakkumiste ava-

mise kohta ja aega; 
6)  millal ja kus saab rentimise tingimustega, vara kasutusotstarbe osas 

tehtavate piirangutega ja pakkumise võitja väljaselgitamise alustega 
tutvuda; 

7)  osavõtutasu suurust ja vajadusel tagatisraha suurust, tasumise tähtae-
ga ja viisi. 

(3)  Pakkumiste esitamise tähtaeg ei või olla lühem kui 15 kalendripäeva. 
§ 81. Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimine
(1)  Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii rendi/üüri-

tasu kui ka kõigi lisatingimuste suhtes ning esitama kõik nõutavad 
dokumendid. 

(2)  Pakkumiste ümbrikud avab komisjon pakkumise teates nimetatud 
ajal. Pakkumiste kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla 
komisjoni esimees ja protokollija. 

(3)  Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimistele 
ei lubata. Osavõtutasu ei tagastata ühelegi osavõtjale. 

(4)  Pakkumiste ja eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ja teistele pakku-
mise esitajatele ei avaldata. Avalikustada võib pakkumiste arvu ja se-
da, mitu neist vastas nõuetele. 

(5)  Eelläbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud 
isikud. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjali-
kult oma lõpliku pakkumise või teatab pakkumisest loobumisest. 
Võrdväärsete pakkumiste korral antakse võitja väljaselgitamiseks 
nendele pakkujatele võimalus viie kalendripäeva jooksul oma pak-
kumisi täiendada. 

§ 82. Valla vara kasutamise lepingu sõlmimine
(1)  Leping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on komisjon tunnistanud 

parimaks, arvestades nii kehtestatud lisatingimusi kui ka pakutud ta-
su. Sobivate pakkumiste puudumisel on vara kasutusse andmise or-
ganil komisjoni ettepanekul õigus tunnistada pakkumine nurjunuks. 

(2)  Lepingu sõlmimise aluseks on vara kasutusse andja poolt vormista-
tav korraldus või otsus. 

(3)  Kui parima pakkumise teinud isik ei ole 15 tööpäeva jooksul käes-
oleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud õigusakti kättesaamisest arva-
tes sõlminud rendi/üürilepingut, on vara kasutusse andjal õigus teh-
tud otsus tühistada ja kutsuda lepingulistesse suhetesse paremuselt 
järgmise pakkumise teinud isiku või korraldada uus eelläbirääkimis-
tega pakkumine. 

VII jagu
VARA KOORMAMINE

§ 83. Vara koormamise mõiste
Vara koormamine on valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, 
isikliku kasutusõiguse (servituudi), reaalkoormatise, ostueesõiguse või 
hoonestusõiguse seadmine. 
§ 84. Reaalservituudi, reaalkoormatise või ostueesõiguse seadmine
(1)  Valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, reaalkoormatise 

või ostueesõiguse seadmine on lubatud, kui see toimub:
1)  isiku, kellel on selleks seadusest tulenevalt õigus, nõudel ja kasuks;
2)  avalikes huvides. 
(2)  Valla omandis olevale kinnisasjale seab reaalservituudi, reaalkoor-

matise või ostueesõiguse vallavalitsus. 
(3)  Vara koormamise lepingu, vajadusel ka asjaõiguslepingu sõlmimise 

otsustab vallavalitsus. 
§ 85. Isikliku kasutusõiguse seadmine
(1)  Valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine 

on lubatud, kui:
1)  see toimub vallavalitsuse otsusega selleks seaduslikku õigust omava 

isiku nõudel ja kasuks;
2)  see toimub vallavolikogu otsusega ja avalikes huvides;
3)  see seatakse vallavolikogu otsusega vallale erilisi teeneid osutanud 

isiku kasuks. 
(2)  Isiklik kasutusõigus seatakse tasu eest või tasuta. Tasuta isikliku ka-

sutusõiguse seadmine võib toimuda eriliste teenete eest. Isikliku ka-
sutusõiguse lepingu sõlmimise otsustab vallavalitsus. 

§ 86. Hoonestusõiguse seadmine
(1)  Hoonestusõigust võib seada enampakkumise, eelläbirääkimistega 

pakkumise või otsustuskorras.
(2)  Hoonestusõiguse seadmise otsustuskorras otsustab:
1)  vallavolikogu - hoonestamata munitsipaalmaa koormamisel;
2)  vallavalitsus - hoonestusõiguse seadmisel munitsipaalmaal asuva ehi-

tise omaniku kasuks.
§ 87. Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamine
(1)  Hoonestusõiguse seadmise hoonestamata munitsipaalmaale algatab 

ning vajalikud materjalid valmistab ette vallavalitsus oma algatusel 
või huvitatud isiku taotlusel. 

(2)  Hoonestusõiguse seadmise ettevalmistamisel vallavalitsus:
1)  korraldab kehtestatud planeeringut arvestades kinnisasjale katastriük-

suse moodustamise sellele hoonestusõiguse seadmise eesmärgil;
2)  määrab hoonestusõiguse aastatasu algsuuruse sõltuvalt katastriüksu-

se sihtotstarbest: ärimaa 5%, tootmismaa 4%, transpordimaa 4% ja 
katastriüksuse muude sihtotstarvete puhul 2% maa maksustamishin-
nast või maa erakorralisel hindamisel määratud maa maksumusest (ha-
rilikust väärtusest).

(3)  Hoonestusõiguse seadmiseks vajalike ettevalmistustööde lõppedes 
võtab vallavolikogu vastu otsuse hoonestusõiguse seadmiseks. Hoo-
nestusõiguse seadmise otsus peab sisaldama järgmisi andmeid:

1)  hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht, sihtotstarve ja 
katastritunnus;

2)  hoonestusõiguse aastatasu algsuurus;
3)  hoonestusõiguse seadmise tingimused;
4)  hoonestamise tingimused (katastriüksuse sihtotstarve, lubatud ehitis-

te arv krundil, ehitis(t)e lubatud suurim ehitusalune pind, ehitis(t)e lu-
batud kõrgus ja hoonestamise tähtaeg);

5)  hoonestusõiguse seadmise viis (enampakkumine, eelläbirääkimistega 
pakkumine või otsustuskord);

6)  enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise viis 
(suuline või kirjalik) ja avalduste esitamise tähtaeg, mis ei või olla lü-
hem kui kaks nädalat teate ilmumise päevast arvates;

7)  osavõtutasu ning tagatise suurus ja tasumise kord;
8)  lepingu sõlmimiseks nõutavad tagatised;
9)  enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise läbiviija nimi. 
(4)  Teadaanne hoonestusõiguse seadmisest enampakkumise või eelläbi-

rääkimistega pakkumise korras avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
vähemalt 15 päeva enne avalduste esitamise tähtpäeva. 

(5)  Hoonestusõiguse seadmise kuulutus peab sisaldama vähemalt järg-
misi andmeid:

1)  pakkumise läbiviija nimi;
2)  pakkumise viis;
3)  hoonestusõigusega koormatava maa suurus, asukoht ja sihtotstarve;
4)  hoonestusõiguse aastatasu algsuurus ja hoonestusõiguse tähtaeg;
5)  hoonestamise tingimused ja hoonestamise tähtaeg;
6)  avalduste esitamise koht, aeg ja viis;
7)  osavõtutasu ja tagatisraha suurus ning tasumise kord;
8)  enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tingimustega tut-

vumise aeg ja koht. 
§ 88. Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine
(1)  Enampakkumisel või konkursil võivad osaleda kõik isikud, kes on 

tasunud osavõtutasu ja tagatisraha, on oma kirjalikus avalduses nõus-
tunud hoonestusõiguse tingimustega. 

(2)  Enampakkumisel või konkursil osalemiseks esitab taotleja pakkumi-
se korraldajale kirjaliku avalduse kuulutuses märgitud tähtajaks. Aval-
duses peab olema kirjutatud:

1)  taotleja nimi ja isikukood, juriidilise isiku nimi, asukoht ja registri-
kood;

2)  selgesõnaline nõusolek hoonestusõiguse tingimustega;
3)  pakutava hoonestusõiguse aastatasu suurus. 
(3)  Hoonestusõiguse seadmise enampakkumine viiakse läbi kas suulise 

või kirjaliku enampakkumisena. Enampakkumise läbiviimisel kohal-
datakse käesoleva põhimääruse paragrahve 71-78, arvestades järg-
misi erisusi:

1)  pakkumise objektiks on hoonestusõiguse tasu;
2)  alghind tehakse osavõtjale teatavaks;
3)  nii suulise kui kirjaliku enampakkumise korral on osavõtjatel õigus 

tutvuda enampakkumise protokolliga. 
§ 89. Hoonestusõiguse seadmine eelläbirääkimistega pakkumise kor-
ras
Hoonestusõiguse seadmisel eelläbirääkimistega pakkumisse korras ko-
haldatakse käesoleva põhimääruse paragrahve 71-78, arvestades järgmi-
si erisusi:
1)  pakkumise objektiks on hoonestusõiguse aastatasu;
2)  alghind tehakse pakkujatele teatavaks;
3)  kui pakkumisest osavõtjale antakse õigus ettepanekute tegemiseks töö 

või teenuse täpsete tehniliste või muude tingimuste kohta, peab pak-
kumine sisaldama täpseid andmeid pakutavate tehniliste ning muude 
tingimuste ja projektide kohta;

4)  pärast pakkumiste läbivaatamise lõppu esitab pakkumise läbiviija pak-
kumised koos omapoolse arvamusega vallavalitsusele;

5)  parima pakkumise väljaselgitamisel arvestatakse peale hoonestusõi-
guse tasu suuruse pakkujate poolseid tingimusi töö tegemiseks või tee-
nuse osutamiseks, pakkujate eelnevat kogemust, oskusi ja vilumust 
ning töö või teenuse erilist tähendust ja iseloomu. 

§ 90. Enampakkumise ja konkursi tulemuste kinnitamine
(1)  Hoonestusõiguse seadmise enampakkumise ja eelläbirääkimistega 

pakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul 
pärast pakkumise tulemuste väljaselgitamist. 

(2)  Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemusi ei kin-
nitata, kui:

1)  enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistami-
sel ja läbiviimisel rikuti oluliselt selle läbiviimise korda;

2)  enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise võitjaks osutub 
pakkumise korraldamisega (läbiviija, alghinna määraja, tulemuste kin-
nitaja) seotud isik. 

§ 91. Hoonestusõiguse leping
(1)  Enampakkumise või eelläbirääkimistega pakkumise tulemuste kin-

nitamise järel või pärast otsuse või korralduse vastuvõtmist hoones-
tusõiguse seadmiseks otsustuskorras sõlmib vallavanem või vallava-
litsuse volitatud esindaja hoonestusõiguse seadmise lepingu ja reaal-
koormatise seadmise lepingu ning vajadusel hüpoteegi seadmise le-
pingu ning asjaõiguslepingud hoonestusõiguse, reaalkoormatise ja 
hüpoteegi kandmiseks kinnistusraamatusse. 

(2)  Hoonestusõiguse lepingus tuleb kindlaks määrata:
1)  hoonestusõigusega koormatava maa asukoht, katastriüksuse sihtots-

tarve, katastritunnus ja kinnistu registriosa number;
2)  hoonestusõiguse tähtaeg, selle pikendamise tingimused;
3)  hoonestusõigusega koormatava maa üleandmise tähtaeg ja kord;
4)  hoonestusõiguse tasu suurus, maksmise kord ja sanktsioonid selle rik-

kumise eest;

5)  maksude tasumise kohustus ja reaalkoormatise teostamise kohustus;
6)  vajadusel kindlustamiskohustus;
7)  hoonestamise tähtaeg;
8)  lepingu täitmise tagatised;
9)  muud vajalikud andmed. 
(3)  Kui hoonestusõigus seatakse eelläbirääkimistega pakkumise korras, 

tuleb lepingus täiendavalt kindlaks määrata:
1)  töö või teenuse kirjeldus ja tehnilised nõuded, samuti viide tingimus-

tega seotud joonistele, tehnilistele tingimustele ja projektidele;
2)  töö või teenuse teostamise kord, tähtajad ja tingimused;
3)  hoonestusõiguse tasu arvutamise alused, kui vald on õigustatud saa-

ma osa hoonestaja tehtud töö või osutatud teenuse eest saadavast tu-
lust;

4)  töö või teenuse iseloomust tingitud erilised kohustused;
5)  töö tegemiseks või teenuse osutamiseks vajalikud investeeringud;
6)  valla poolt hoonestajale ettenähtud toetused (mööndused ja soodustu-

sed) ning selliste toetuste andmise tingimused ja kord.

VIII jagu
VARA VÕÕRANDAMINE

§ 92.  Vara võõrandamine
(1)  Vara võõrandamine on valla vara tasu eest või tasuta teise isiku oman-

disse andmine.
(2)  Vara võõrandamise peamiseks viisiks on valla vara müük. 
(3)  Vara võib võõrandada, kui:
1)  vara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla valitsemiseks ning 

selle muul viisil valla varana kasutamine ja käsutamine ilma võõran-
damiseta ei ole võimalik, põhjendatud ega otstarbekas;

2)  vara on antud vallale üle erastamise kohustusega;
3)  tegu on kinnisasjaga, mis on vajalik riigile või muule avalik-õigusli-

kule isikule tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
4)  tegu on kinnisasjaga, mis on vajalik välisriigile diplomaatilise, 

konsulaar- või kaubandusesinduse tarbeks;
5)  muudel seaduses või vallavolikogu poolt ettenähtud juhtudel. 
(4)  Vara võõrandatakse:
1)  avaliku enampakkumise korras;
2)  eelläbirääkimistega pakkumise korras;
3)  otsustuskorras;
4)  erastamiskorras.
(5)  Munitsipaalmaa võõrandamise korraldajaks on vallavalitsus. Valla-

valitsusel on õigus sõlmida füüsiliste ja/või juriidiliste isikutega le-
pinguid võõrandamisega seotud maakorraldustööde ja muude toimin-
gute tegemiseks. 

6)  Taotlused munitsipaalmaa võõrandamiseks esitatakse vallavalitsuse-
le, kes algatab võõrandamismenetluse. Vallavalitsus esitab vallavo-
likogule võõrandamise taotluse koos põhjendusega. Taotlusele pea-
vad olema lisatud vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning 
eelarve- ja arengukomisjoni seisukohad.

§ 93. Vara mittevajalikkuse väljaselgitamine
Enne valla vara valitsemiseks mittevajalikuks tunnistamist teavitab val-
la vara valitseja sellest teisi valla vara valitsejaid, kes võivad taotleda ni-
metatud vara oma valitsemisele. Vara võõrandatakse juhul, kui ükski val-
la vara valitseja ei taotle seda enda valitsemisele või kui esitatud taotlus 
ei ole põhjendatud. Kui vara on ilmselt kõlbmatu või tarbetu või kui va-
ra võõrandamisega viivitamine võib viia vara riknemise või hävimiseni, 
siis teisi valla vara valitsejaid ei teavitata. 
§ 94. Vara võõrandamise otsustamine
(1) Valla vara võõrandamise otsustab vallavolikogu, kui:
1)  võõrandatava vara bilansiline jääkväärtus on suurem kui 50 000 kroo-

ni;
2)  võõrandatav vara on vallasasjana käsitatav ehitis;
3)  võõrandatav vara on kinnisasi;
4)  vara võõrandatakse enampakkumiseta ning selle bilansiline jääkväär-

tus on suurem kui 30 000 krooni;
5)  vara võõrandatakse tasuta või alla hariliku väärtuse ja vara bilansili-

ne jääkväärtus on suurem kui 5000 krooni. 
(2)  Valla vara võõrandamise otsustab vallavalitsus, kui:
1)  võõrandatava vara bilansiline jääkväärtus ei ole suurem kui 50 000 

krooni;
2)  vara võõrandatakse ilma enampakkumiseta ning selle vara bilansiline 

jääkväärtus on väiksem kui 30 000 krooni;
3)  vara võõrandatakse tasuta või alla hariliku väärtuse, kui sellise vara 

bilansiline jääkväärtus on väiksem kui 5000 krooni. 
(3)  Valla vara võõrandamise otsustab vallaasutus:
1)  kui võõrandatakse väheväärtuslikke kuluartikleid, välja arvatud hoo-

ned, rajatised ja sõidukid;
2)  muudel käesolevas lõikes nimetamata juhtudel vastavalt vallaasutuse 

põhimäärusele või põhikirjale. 
§ 95. Vara hindamine
(1)  Vara võõrandamisel tehakse kindlaks selle turuväärtus.
(2)  Hindamist korraldab vara valitseja. Vara väärtuse kindlakstegemiseks 

kasutatakse vajadusel eksperthinnangut.
§ 96. Vara võõrandamise leping
(1)  Vara võõrandamise lepingu ning vajadusel asjaõiguslepingu ja hüpo-

teegi seadmise lepingu sõlmib vallavanem või tema poolt volitatud 
esindaja. Kui valla vara võõrandamise otsustamine kuulub vallaasu-
tuse juhi pädevusse, sõlmib valla vara võõrandamise lepingu vasta-
va valla vara valitseja. 

(2)  Vallavalitsus korraldab võõrandamise lepingute täitmise kontrolli ja 
vajadusel kasutab seaduslikke meetmeid, vältimaks vallale kahju te-
kitamist.

§ 97. Munitsipaalmaa võõrandamine
(1)  Munitsipaalmaa võõrandamine toimub kooskõlas valla üldplaneerin-

guga. Tiheasustusega paikades on munitsipaalomandis olevate maa-
alade jaotamine kruntideks ja olemasolevate kruntide piiride muut-
mine lubatud ainult kehtestatud detailplaneeringu alusel.

(2)  Munitsipaalmaa võõrandamisest laekunud raha kantakse valla eelar-
vesse ning selle käsutamise otsustab vallavolikogu.

§ 98. Otsus munitsipaalmaa võõrandamise kohta
Vallavolikogu otsuses munitsipaalmaa võõrandamise kohta märgitak-
se:
1)  võõrandatava maaüksuse asukoht, katastritunnus, kinnistu number, 

pindala, sihtotstarve ja maksustamishind;
2)  võõrandatava maatüki olulised osad;
3)  võõrandamise viis;
4)  kinnisomandi kitsendused;
5)  maa võõrandamise toimingutega seotud kulud;
6)  muud võõrandamise tingimused;
7)  maa müügihind ja omandaja, kui maa võõrandatakse tasuta või alla 

selle turuväärtust.

IX jagu
VARA VÕÕRANDAMINE AVALIKU 
ENAMPAKKUMISE KORRAS

§ 99. Avalik enampakkumine
(1)  Avalik enampakkumine on valla vara müügi viis, kus müügileping 

sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja 
nõustub kehtestatud lisatingimustega, kui need on kehtestatud. 

(2)  Avalikul enampakkumises võivad osaleda kõik isikud. 
(3)  Avalik enampakkumine võib olla suuline või kirjalik. 
(4)  Enampakkumise alghinna ja maksetingimuste määrajaks on valla va-

ra müügi otsustaja 
§ 100. Avaliku enampakkumise ettevalmistamine
(1)  Enampakkumise valmistab ette ja viib läbi vara müügi otsustaja poolt 

moodustatud vähemalt kolmeliikmeline komisjon.
(2)  Lähtudes müügiotsusest, avaldatakse teade enampakkumise kohta 

massiteabevahendites vähemalt 15 tööpäeva enne enampakkumise 
toimumist. 

(3)  Avaliku enampakkumise teates tuleb märkida: 
1)  müüdava vara nimetus ja asukoht; 
2)  aktsiate ja osade müügi korral aktsiaseltsi nimi, asukoht, registrikood, 

müüdavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguar-
vust; osaühingu puhul osade arv ja suurus, osa suurus ja osakapitali 
suurus. Ostueesõiguse korral ka ostueesõiguse kasutamise tähtaeg;

3)  munitsipaalmaa võõrandamisel maaüksuse asukoht, pindala ja siht-
otstarve ning võõrandamise lisatingimused; 

4)  vara mõttelise osa müümisel kaasomaniku õigused; 
5)  müügi korraldaja; 

6)  enampakkumise läbiviimise vorm (suuline, kirjalik); 
7)  müügi alghind; 
8)  suulise enampakkumise korral selle toimumise aeg ja koht; 
9)  kirjaliku enampakkumise korral pakkumiste esitamise tähtaeg ja kord 

ning pakkumiste avamise päev ja kellaaeg; 
10)  osavõtutasu ja tagatisraha (vajadusel tagasivõtmatu pangagarantii) 

suurus, tasumise kord ja rekvisiidid; 
11)  millal ja kus saab vara müügitingimustega tutvuda; 
12)  ostuhinna tasumise kord ja tähtajad ning järelmaksuga ostuhinna ta-

sumise korral nõutavad lepingu täitmise tagatised. 
(4)  Pärast teate avaldamist tagab vallavalitsus informatsiooni kättesaa-

davuse müüdava vara ning müügilepingu põhitingimuste kohta ning 
võimaluse tutvuda müüdava varaga kohapeal. Munitsipaalmaa müü-
misel annab vallavalitsus infot müüdava maaüksuse ja selle oluliste 
osade kohta, vajadusel näitab kätte maatüki piirid looduses.

(5)  Enampakkumisest osavõtutasu suurus on kuni 1% alghinnast. Taga-
tisraha või tagastamatu pangagarantii suurus on kuni 10% alghin-
nast. 

(6)  Osavõtutasu arvatakse enampakkumise korraldamise ja läbiviimise 
kulude katteks ja tagastamisele ei kuulu. 

(7)  Enampakkumine viiakse läbi, kui selles osalemiseks on soovi aval-
danud vähemalt üks osavõtja. 

§ 101. Suulise enampakkumise läbiviimise kord 
(1)  Komisjoni esimees kuulutab suulise enampakkumise ettenähtud ajal 

ja kohas avatuks. Seejärel tutvustab ta komisjoni liikmeid ja proto-
kollijat ning teeb ruumis viibijatele ettepaneku registreerida end enam-
pakkumisest osavõtjatena. Kui enampakkumisele ei ilmunud ühtegi 
osalejat või kui ilmunud osalejat (osalejaid) ei lubata pakkumisest 
osa võtta, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks. 

(2)  Enampakkumisest osa võtta soovijad või nende esindajad esitavad 
käesoleva korra paragrahvi 28 lõikes 2 märgitud dokumentide ära-
kirjad ja volikirjad ning annavad allkirja selle kohta, et nad on tead-
likud enampakkumise korrast ja vara müügi tingimustest. 

(3)  Enampakkumine viiakse läbi käesoleva põhimääruse paragrahvides 
28 ja 29 sätestatud korra kohaselt. 

(4)  Enampakkumise läbiviija kuulutab pakkumise lõppenuks pärast kõr-
geima pakutud ostuhinna kolmekordset teatamist. 

(5)  Enampakkumise käik ja tulemused protokollitakse. Protokollile kir-
jutavad alla komisjoni liikmed ja enampakkumise võitnud osaleja, 
kinnitades sellega, et ta on nõus pärast tulemuste kinnitamist maks-
ma vara eest pakutud hinna ning täidab kõik kehtestatud tingimused. 
Osaleja, kes keeldub allkirja andmast, kaotab müügilepingu sõlmi-
mise õiguse ja tema makstud tagatisraha. Sellise keeldumise korral 
loetakse enampakkumise võitjaks suuruselt teise pakkumise teinud 
osaleja. Mittevõitnud osalejatele tagastatakse tagatisraha. Osavõtu-
tasu ei tagastata.

(6)  Munitsipaalmaa võõrandamisel on pakkumise summaks 
10 000 krooni. 

§ 102. Kirjaliku enampakkumise läbiviimise kord 
(1)  Kirjalikus enampakkumises osalemiseks esitab osaleja müügi korral-

dajale kinnise ümbriku, millele on märgitud enampakkumisele pan-
dud objekti nimetus ja asukoht. Saabunud pakkumised registreeritak-
se nende saabumise järjekorras. 

(2)  Pakkumine peab sisaldama: 
1)  täielikke andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul nimi, isikukood 

või sünniaeg, elukoht ja aadress; juriidilise isiku puhul nimi, registri-
kood ja asukoht) ja kontaktisiku sidevahendi numbrit; 

2)  nõusolekut müüdava vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tin-
gimustel; 

3)  dokumenti osavõtutasu ja tagatisraha või nõutud pangagarantii koh-
ta; 

4)  sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat; 
5)  pakkumise tegemise kuupäeva, esitaja allkirja, esindaja puhul volikir-

ja; 
6)  juriidilise isiku puhul kandeotsuse ja registriosa kehtivaid koopiaid; 
7)  maksuameti tõendit maksuvõlgnevuse olemasolu või puudumise koh-

ta
(3)  Enampakkumiskomisjon avab enampakkumisele saabunud ümbri-

kud vastavalt saabumise järjekorrale enampakkumisteates märgitud 
kohas ja kellaajal ning kannab need enampakkumise protokolli. Pak-
kumiste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakku-
miste esitajad või nende esindajad. Protokollile kirjutavad alla kõik 
komisjoni liikmed ja protokollija. Kui enampakkumisele ei esitatud 
ühtegi pakkumist, loeb komisjon enampakkumise nurjunuks. 

(4)  Pakkumisi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta teates sätesta-
tud tingimustele, arvesse ei võeta. Tähtaegselt esitatud, kuid nõuete-
le mittevastava pakkumise kohta tehakse enampakkumise protokol-
li märge arvesse võtmata jätmise põhjuste kohta. 

(5)  Enampakkumise võitjaks on pakkumises kõrgeima summa pakku-
nud osaleja. Kui kaks või enam osalejat on teinud võrdse pakkumi-
se, korraldatakse nende vahel viie tööpäeva jooksul täiendav enam-
pakkumine, mille viib kirjalikult läbi sama komisjon. Täiendavate 
pakkumiste alghinnaks on varem pakutud kõrgeim summa. Kui üks 
varem pakkumises osalejatest ei osale täiendavas pakkumises, on 
võitja teine võrdse pakkumise teinud osaleja. Kui ka täiendav pakku-
mine ei selgita võitjat, korraldatakse täiendavaid pakkumisi kuni võit-
ja väljaselgitamiseni. 

(6)  Pakkumise võitja annab allkirja selle kohta, et ta pärast pakkumise 
tulemuste kinnitamist maksab pakutud hinna vastavalt kehtestatud 
tingimustele ja tähtajale. 

§ 103. Kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine
(1)  Enampakkumise tulemused tehakse kirjalikult (kui ei lepita kokku 

muul viisil teatamise võimalusest) teatavaks kõigile osalejatele pä-
rast tulemuste kinnitamist Vallavalitsuse poolt järgneva tööpäeva 
jooksul. 

(2)  Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks-
tegemist on enampakkumises osalejatel õigus esitada vallavalitsuse-
le kaebus (protest) enampakkumise läbiviimise kohta. Vallavalitsus 
teeb kahe tööpäeva jooksul otsuse protesti rahuldamise või rahulda-
mata jätmise kohta. 

(3)  Enampakkumise tulemused kinnitab või jätab need kinnitamata val-
lavalitsus 15 päeva jooksul. 

(4)  Enampakkumise tulemusi ei kinnitata, kui: 
1)  oluliselt rikuti enampakkumise läbiviimise korda; 
2)  enampakkumise võitjal puudus õigus osaleda enampakkumises; 
3)  osavõtjatevahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käi-

ku. 
(5)  Tulemuste kinnitamata jätmise põhjused tuleb formuleerida ja kirja-

likult vormistada ning teatada parima pakkumise teinud isikule. 
(6)  Tulemuste kinnitamata jätmise või nurjunuks tunnistamise korral 

müügilepingut ei sõlmita. Isikule, kes põhjustas enampakkumise nur-
jumise või tulemuste kinnitamata jätmise, tagatisraha ei tagastata. 

(7)  Mittevõitnud osalejatele tagastatakse makstud tagatisraha viie töö-
päeva jooksul tulemuste kinnitamise päevast arvates. Enampakkumi-
se võitja makstud tagatisraha tasaarvestatakse müügihinna tasumi-
sel. 

(8)  Enampakkumise võitja peab müügihinna tasuma vallavalitsuse ar-
veldusarvele või notari deposiitarvele ühe kuu jooksul, arvates tule-
muste kinnitamisest, kui ei ole otsustatud teisiti. Enampakkumise 
võitjaga sõlmitakse müügileping ühe kuu jooksul enampakkumise 
tulemuste kinnitamise päevast arvates. Kui enampakkumise võitja ei 
ole mingitel põhjustel (või müüja ei aktsepteeri neid) selle tähtaja 
jooksul müügilepingut sõlminud, on müügi otsustajal õigus tühista-
da läbiviidud enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampak-
kumine. Võitja poolt sissemakstud tagatisraha sellisel juhul ei tagas-
tata. 

X jagu
VALLA VARA VÕÕRANDAMINE EELLÄBIRÄÄKIMISTEGA 
PAKKUMISE KORRAS

§ 104. Eelläbirääkimistega pakkumine
(1)  Eelläbirääkimistega pakkumine on vara müügi viis, mida rakenda-

takse siis, kui teatud lisatingimuste täitmine on sama oluline kui müü-
gihind. 

(2)  Lisatingimusteks võivad olla: 
1)  vara tähtajaline või tähtajatu sihtotstarbelise või tegevusalase kasuta-

mise kohustus; 
2)  investeeringute suurus; 
3)  keskkonnaalaste tingimuste täitmine; 
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4)  muud müügi otsustaja kehtestatud tingimused. 
(3)  Müügi otsustajal on õigus kehtestada arvuliselt väljendatavatele lisa-

tingimustele piirsuurusi munitsipaalmaa müümisel.
§ 105. Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamine
(1)  Eelläbirääkimistega pakkumise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks 

moodustab korraldaja vähemalt kolmeliikmelise komisjoni ja mää-
rab esimehe. 

(2)  Eelläbirääkimistega pakkumise teade peab vastama käesoleva põhi-
määruse paragrahvides 80-81 sätestatule, sisaldades täiendavalt eel-
läbirääkimistega pakkumise lisatingimusi ja esitamise tähtaega. 

§ 106. Eelläbirääkimistega pakkumise läbiviimise kord
(1)  Pakkumisest osa võtta soovija peab tegema pakkumise nii ostuhinna 

kui ka kõigi nõutud lisatingimuste kohta ning esitama tehtud pakku-
mise täitmiseks tagatised. 

(2)  Pakkumised esitatakse kirjalikult ümbrikus, mis peab sisaldama käes-
olevas põhimääruse paragrahvi 53 lõikes 2 loetletud andmeid ja do-
kumente.

(3)  Pakkumised avatakse vastavalt saabumise järjekorrale pakkumise esi-
tamisele järgneval tööpäeval. Pakkumiste kohta koostatakse proto-
koll, millele kirjutavad alla kõik komisjoni liikmed ja protokollija. 

(4)  Isikuid, kes on teinud mittenõuetekohase pakkumise, läbirääkimiste-
le ei lubata. Läbirääkimistele kutsutakse kõik nõuetekohase pakku-
mise teinud isikud. Pärast eelläbirääkimiste lõppu vormistab iga pak-
kuja kirjalikult oma lõpliku pakkumise vara ostuhinna ja lisatingi-
muste kohta. 

(5)  Eelläbirääkimiste sisu avalikkusele ega teistele pakkujatele avalda-
misele ei kuulu. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumist on teh-
tud ja mitu neist vastab nõuetele. 

(6)  Võrdväärsete pakkumiste korral annab komisjon ostja selgitamiseks 
pakkujatele võimaluse oma pakkumisi viie tööpäeva jooksul täien-
dada. Munitsipaalmaa võõrandamisel on võimalus pakkumisi täien-
dada kümne tööpäeva jooksul.

(7)  Osavõtutasu, mis on kuni 1% alghinnast, ei tagastata ühelegi isikule 
ja arvestatakse eelläbirääkimistega pakkumise kulude katteks. Taga-
tisraha suurus on kuni 10% vara turuhinnast.

§ 107. Müügilepingu sõlmimine
(1)  Müügileping sõlmitakse isikuga, kelle pakkumise on korraldaja tun-

nistanud parimaks, arvestades nii lisatingimusi kui ka hinda. Sobiva-
te pakkumiste puudumisel on korraldajal õigus tunnistada eelläbirää-
kimistega pakkumine nurjunuks. 

(2) Võitja peab müügihinna tasuma vallavalitsuse arveldusarvele või no-
tari deposiitarvele ühe kuu jooksul, arvates tulemuste kinnitamisest, kui 
ei ole otsustatud teisiti. Müügileping sõlmitakse parimaks pakkumiseks 
tunnistatud isikuga ühe kuu jooksul tulemuste kinnitamisest arvates, kui 
ei ole otsustatud teisiti. Kui parima pakkumise teinud isik ei ole mõju-
vate põhjusteta selle aja jooksul ilmunud lepingut sõlmima, on korralda-
jal õigus tühistada oma otsus ja korraldada uus pakkumine. 

XI jagu
VALLA VARA VÕÕRANDAMINE OTSUSTUSKORRAS

§ 108. Valla vara võõrandamine otsustuskorras
(1)  Otsustuskorras võib võõrandada vallasvara, kui:
1)  vara võõrandatakse avalik-õiguslikule juriidilisele isikule avalikes hu-

vides; 
2)  vara võib rikneda või hävida enne enampakkumise lõpuleviimist; 
3)  enampakkumise korras võõrandamine ei ole andnud soovitud tulemu-

si; 
4)  muudel juhtudel lähtudes avalikest huvidest.
(2)  Valla vara võõrandamise otsustuskorras otsustab: 
1)  vallasvara puhul turuväärtusega üle 50 000 krooni - vallavolikogu; 
2)  vallasvara puhul turuväärtusega kuni 50 000 krooni - vallavalitsus. 
3)  kinnisasja võõrandamise otsustab vallavolikogu.
(3)  Võõrandamise otsustaja määrab vara võõrandamishinna ja muud -

tingimused valla huvidest lähtudes. 

XII jagu
VALLA VARA VÕÕRANDAMINE TASUTA VÕI 
ALLA TURUVÄÄRTUST

§ 109. Valla vara võõrandamine tasuta või alla turuväärtust
(1)  Valla vara võib tasuta või alla turuväärtust võõrandada, kui: 
1)  vara on vajalik riigile või muule avalik-õiguslikule isikule tema sea-

duses sätestatud ülesannete täitmiseks; 
2)  võõrandamine on ette nähtud seaduses või vallavolikogu õigusaktide-

ga sätestatud korras; 
3)  vara võõrandatakse heategevuslikel, tervishoiu, hariduse, hoolekande 

ja muudel eesmärkidel; 
4)  vara on füüsiliselt ja moraalselt vananenud, väärtus on tühine ning sel-

lise ettepaneku teeb vallavalitsus. 
5)  kinnisasi võõrandatakse maakasutusõiguse lõpetamise ja maa äravõt-

mise või sundvõõrandamise hüvitamiseks või muu maasuhtes tekita-
tud kahju hüvitamiseks;

6)  kinnisasi võõrandatakse avalikes huvides eriliste teenete, muude sil-
mapaistvate saavutuste eest või olulise sündmuse tähistamiseks.

(2)  Valla vara tasuta võõrandamise otsustab vallavolikogu. 
(3)  Munitsipaalmaa tasuta või alla turuväärtuse võõrandamise põhjen-

dus peab sisalduma vallavolikogu otsuses

XIII jagu
VARA MAHAKANDMINE

§ 110. Vara kõlbmatuks tunnistamine
(1)  Vara tunnistatakse kõlbmatuks, kui:
1)  vara ei ole kasutatav avalikul, valla valitsemise või tulu saamise ots-

tarbel ja vara pole õnnestunud võõrandada; 
2)  on tõestatud vara säilitamise ebaotstarbekus;
3)  vara on osaliselt või täielikult hävinud. Enne valla vara kõlbmatuks 

tunnistamist peab olema lahendatud selle varaga seotud rahaliste õi-
guste ja kohustuste üleandmise küsimus. 

(2)  Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud dokumentaalselt tõestatud 
asjaolude ilmnemisel moodustab vara valitseja komisjoni vara kõlb-
matuks tunnistamise ja mahakandmise kohta akti koostamiseks. Ko-
misjoni koosseisu kuulub vallavalitsuse poolt määratud esindaja. 

§ 111. Vara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise akt
Vara kõlbmatuks tunnistamise ja mahakandmise akt sisaldab:
1)  vara liiki, täielikku nimetust, kogust, munitsipaalomandisse üleand-

mise või soetamise aega, maksumust, jääkväärtust, tehnilisi andmeid, 
asukohta ning seisukorra lühiiseloomustust; 

2)  vara osa kõlbmatuks tunnistamise taotluse korral selle lühikirjeldust, 
osakaalu tervikust protsentides ja rahalises väljenduses; 

3)  andmeid aruandeaasta ümberhindluse kohta; 
4)  põhivara remontide, paranduste ja ümberehituste maksumust; 
5)  infot, millest nähtub, et vara pole õnnestunud võõrandada ega kasu-

tusse anda. Asja säilimise ebaotstarbekuse puhul seda tõendatavat in-
fot; 

6)  vara osalise või täieliku hävimise korral kogu sellekohast teavet;  
7)  vara kõlbmatuks tunnistamise peamisi põhjusi, selle vara hävitamise 

tegevuskava; 
8)  vara hävitamiseks vajalike tööde, sh ehitiste lammutamise eelarvet; 
9)  varaga seotud rahalisi õigusi ja kohustusi; 
10)  kinnisasja oluliseks osaks oleva ehitise puhul andmeid kinnisturaa-

matu kande kohta;
§ 112. Valla vara mahakandmise otsustamine
(1)  Valla vara kõlbmatuks tunnistamise, mahakandmise ja hävitamise ot-

sustab:
1)  valla vara valitseja, kui vara bilansiline jääkväärtus on väiksem kui 10 

000 krooni; 
2)  muudel juhtudel vallavalitsus.
(2)  Kui valla vara hulka kuuluv nõue osutub lootusetuks või nõude alu-

seks olevad dokumendid on puudulikud, võib nõude esitamisest, ha-
gist või sissenõude pööramisest loobumise otsustada:

1)  vallavalitsus kui nõue on alla 30 000 krooni, või kui nõue on lootuse-
tu või selle sissenõudmine ei ole majanduslikult põhjendatud;

2)  muudel juhtudel vallavolikogu.
§ 113. Raamatupidamine ja registrikanded 
(1)  Raamatupidamise kirjed koostatakse vastavuses raamatupidamist kor-

raldavate õigusaktide nõuetega.
(2)  Vara valitseja korraldab registritesse kantud vara mahakandmise re-

gistreerimise.

(3)  Vara valitseja on kohustatud korraldama inventuurid 1 kord aastas 
vastavalt raamatupidamisseadusele.

VIII ptk
VALLA ARENGUKAVA

§ 114. Valla arengukava mõiste
(1)  Valla arengukava on valla pika- ja lühiajalise arengu eesmärke mää-

ratlev ja nende elluviimise võimalusi kavandav dokument, mis tasa-
kaalustatult arvestab majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise keskkon-
na ning looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi 
ning on aluseks erinevate eluvaldkondade arengu integreerimisele ja 
koordineerimisele.

(2)  Pärast vallavalitsuses ja vallavolikogu komisjonides läbi arutamist 
esitatakse Arengukava projekt vallavolikogule. Vallavolikogu teeb 
arengukava projekti vallaelanikele kättesaadavaks vallavolikogu poolt 
kehtestatud korras.

(3)  Vallaelanikud esitavad arengukava puudutavad ettepanekud vallavo-
likogu kantseleisse vallavolikogu poolt kehtestatud ajaks.

(4)  Pärast esitatud ettepanekute läbiarutamist vallavalitsuses ja vallavo-
likogu komisjonides kinnitab vallavolikogu valla arengukava ning 
teeb selle kõigile kättesaadavaks.

(5)  Arengukava muutmise vajadust tingivate asjaolude ilmnemisel on 
vallavalitsusel õigus ja kohustus algatada vallavolikogus arenguka-
va muutmise menetlus.

(6)  Hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks vaatab vallavolikogu läbi ja võtab 
vastu otsuse arengukava täitmise ja vajadusel muutmise kohta.

§ 115. Valla üldplaneering
(1)  Valla üldplaneeringu kehtestab vallavolikogu vastavalt kehtivatele 

õigusaktidele ning vallavolikogu määrustes ja otsustes sätestatut ar-
vestades.

(2)  Valla üldplaneering ja arengukava peavad olema omavahel seotud 
ning ei tohi olla vastuolus.

§ 116. Planeerimine ja ehitamine vallas 
(1)  Üldiste ehitus- ja maakasutustingimuste seadmiseks hajaasustuses, 

valla omavalitsusasutuste ülesannete jaotamiseks ning planeerimis-
seaduse ja ehitusseadusega kehtestatud nõuete täpsustamiseks keh-
testab vallavolikogu valla ehitusmääruse.

(2)  Vald korraldab planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusalast tegevust 
valla elanike huvidele vastava keskkonna kujundamiseks ja arenda-
miseks. Valla omavalitsusorganid tagavad maakasutuse ja ehitamise 
aluseks olevad planeeringud, projekteerimistingimused ning nende 
järgimise, samuti korraldavad ehitusjärelevalvet.

(3)  Valla planeerimis- ja ehituspoliitikat ning üldist ehituskorraldust ku-
jundab ja suunab vallaolikogu ning viib ellu vallavalitsus. 

§ 117. Valla kultuuriväärtuste kaitse
(1)  Valla omavalitsusorganite ülesanne on tagada valla territooriumil asu-

va mistahes isiku omandis või valduses olevate ajaloo-, ehitus-, ar-
heoloogia-, kunsti- ja muude mälestiste ning väärtuste säilimine.

(2)  Kaitse alla kuuluvate objektide väljaselgitamise ja kaitse alla võtmi-
ne ning nende suhtes vastavate piirangute seadmine toimub seaduse-
ga sätestatud alustel ja korras. 

§ 118. Keskkonnakaitse
(1)  Valla omavalitsusorganite ülesanne on tagada tervislik elukeskkond, 

valla territooriumil asuvate kaitstavate looduslike koosluste ja üksi-
kobjektide säilimine.

(2)  Vald peab oma arengueelistuseks säästvat arengut.

IX ptk
VALLA VÄLISSUHTED

§ 119. Valla välissuhete korraldamise alused
(1)  Vallal on õigus iseseisvalt astuda vastavate rahvusvaheliste organi-

satsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd.
(2)  Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks astumise või nendest lah-

kumise, samuti nendes valla esindamise küsimuse otsustab vallavo-
likogu.

(3)  Valla omavalitsusorganitel on õigus vabalt arendada vastastikku hu-
vipakkuvat ja kasulikku koostööd kõikide välisriikide omavalitsusük-
sustega.

§ 120. Valla suhted sõprusomavalitsustega ja regionaalne koostöö
(1)  Vald arendab vastastikku huvipakkuvat ja kasulikku koostööd välja-

kujunenud sõprusomavalitsustega, otsib ja sõlmib uusi koostööside-
meid valla arengu ja elanike huvides.

(2)  Valla omavalitsusorganid oma struktuuriüksustega osalevad valla 
arenguga seotud omavalitsusüksuste regionaalses koostöös, arenda-
vad sidemeid ja teevad koostööd teiste riikide omavalitsusorganite-
ga.

(3)  Valla omavalitsusorganitega või nende poolt volitatud esinduste või 
isikute poolt sõlmitud välislepingud kuuluvad läbivaatamisele ja kin-
nitamisele vallavolikogus, kui nende täitmisega kaasnevad kohustus-
ed vallale või täiendavad kulutused vallaeelarvest.

X ptk
VALLA PÕHIMÄÄRUSE VASTUVÕTMINE JA 
MUUTMINE

§ 121. Valla põhimääruse vastuvõtmine ja muutmine
(1)  Põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks vallavoliko-

gu.
(2)  Põhimäärus ja selle muutmise määruse eelnõu peavad vallavolikogu 

istungitel läbima kaks lugemist. Põhimäärus ja selle muutmise mää-
rus kehtestatakse vallavolikogu koosseisu häälteenamusega.

(3)  Põhimäärus ja selle muutmise määrus avalikustatakse ja jõustub vas-
tavalt käesolevas põhimääruses sätestatud korrale.

XI ptk
RAKENDUSSÄTTED

§ 122. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 määrus nr 24 
«Viimsi valla põhimäärus» ja Viimsi Vallavolikogu 13. septmebri 2005 
määrus nr 30 «Viimsi Vallavolikogu 10. juuni 2003 määruse nr 24 «Viim-
si valla põhimäärus» muutmine».
§ 123. Valla põhimääruse avalikustamine ja jõustumine
(1)  Lugeda valla põhimääruse § 11 lõikes 7 nimetatud «Saarevanema va-

limise kord ja üldkogu reglement» valla põhimääruse lisaks nr 1.
(2)  Valla põhimäärus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi val-

la veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
(3)  Valla põhimäärus jõustub 01. jaanuaril 2006.a.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 39
Viimsi Vallavolikogu 11.03.2003 määrusega nr 11 kinnitatud ja Viim-
si Vallavolikogu
13.09.2005 määrusega nr 29 muudetud «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. a määrusesga nr 11 kinnitatud 

ja Viimsi Vallavolikogu 13. septembri 2005. a määrusega nr 29 muu-
detud «Koolieelsete eralasteasutuste toetamise kord» punkte 1.1 ja 1.5 
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

1.1.  «1.1. Käesolev kord reguleerib koolieelsete eralasteasutuste (edas-
pidi eralasteasutus) toetamist Viimsi valla poolt.

Toetuse saamise õigus on eralasteasutustel, kus käivad lapsed, kelle elu-
koht ning kelle vanemate elukoht on Rahvastikuregistri andmetel Viim-
si vallas.»
1.2.  «1.5. Toetussumma eraldab eralasteasutustele igakuiselt Viimsi Val-

lavalitsus (edaspidi vallavalitsus).»
2.  Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-

lehel.
3.  Käesolev määrus jõustub 01. veebruaril 2006. a.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 40
«Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, teenistujate koos-
seisu ning palgatingimuste kinnitamine»muutmine

Juhindudes «Avaliku teenistuse seaduse» § 11 lg 1, «Kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 36 ning § 22 lg 3, Viimsi valla 
põhimääruse § 18 lg 1 p 37, § 37 lg 2 ning Vabariigi Valitsuse 20. veeb-
ruari 1996. a määrusest nr 50 «Kohaliku omavalitsuse ametnike ameti-
kohtade nimetuste kehtestamine», Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b: 
1.  Viimsi Vallavolikogu 18.01.2005.a määrusega nr 1 kehestatud ja Viim-

si Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 20 ja 29.11.2005 määruse-
ga nr 35 muudetud «Volikogu kantselei ja vallavalitsuse struktuuri, 
teenistujate koosseisu ning palgatingimuste kinnitamine» muudetak-
se alljärgnevalt:

1.1.  Määruse pealkirja muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: «Valla 
ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade 
ja palgatingimuste kinnitamine».

1.2.  Määruse punktis 5 jäetakse ametikoha nimetusest «abivallavanem - 
peaarhitekt - kohaliku omavalitsuse juht» välja nimetus «peaarhi-
tekt».

1.3.  Määruse punktis 5 moodustatakse kaks uut ametikohta nimetustega 
«arendusnõunik - kohaliku omavalitsuse juht» ja «finantsnõunik - 
kohaliku omavalitsuse juht».

1.4.  Määruse punktist 5 jäetakse välja ametikoht nimetusega «õigusnõu-
nik - nõunik» ning selle asemele lisatakse ametikoht nimetusega «si-
seaudiitor - vanemametnik».

1.5.  Määruse punktis 5 muudetakse ametikoht nimetusega «pressinõu-
nik - nõunik» ametikohaks nimetusega «avalike suhete nõunik - nõu-
nik».

1.6.  Määruse punktis 5 «Sotsiaalameti» koosseisus muudetakse ameti-
koht nimetusega «lastekaitseinspektor - vanemametnik» ametiko-
haks nimetusega «lastekaitsespetsialist - vanemametnik» ja ameti-
koht nimetusega «sotsiaalinspektor - vanemametnik» ametikohaks 
nimetusega «sotsiaaltöö spetsialist - vanemametnik».

1.7.  Määruse punktis 5 «Kantselei» koosseisus muudetakse ametikoht 
nimetusega «jurist - vanemametnik» ametikohaks nimetusega «õi-
gusõunik - nõunik» ning ametikoht nimetusega «infosekretär - noo-
remametnik» muudetakse ametikohaks nimetusega «vastuvõtusek-
retär - nooremametnik».

1.8.  Määruse punktis 5 «Kantselei» koosseisus moodustatakse üks uus 
ametikoht ametinimetustega «juhiabi - nooremametnik».

1.9.  Määruse punktis 5 «Raamatupidamisameti» koosseisust jäetakse 
välja ametikoht nimetusega «ökonomist - sisekontrolör - vanem-
ametnik».

1.10.  Määruse punkti 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 
«Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 29.11.2005 otsusega nr 68 kehtes-
tatud vallavanema palgamäära 30 000.- krooni kuus, kehtestada teenis-
tujate palgamäärad alljärgnevalt:».
1.11.  Määruse punkti 8 muudetakse ja sõnastatakse alljärgnevalt:
«Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi aasta jooksul Vallavalitsuse 
ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kin-
nitatud teenistujate üldarvu ja eelarves ettenähtud palgafondi piires.».
2.  Määrus avaldada ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebile-

hel.
3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavoliko-

gu kantseleis.
4.  Vallavalitsusel rakendada määrust alates 01. jaanuarist 2006. a.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. detsember 2005 nr 41
Viimsi Vallavalitsuse töökorra kinnitamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 49 lg 11, Viim-
si Vallavolikogu
m ä ä r a b:
1.  Kinnitada «Viimsi Vallavalitsuse töökord» vastavalt lisale nr 1.
2.  Määrus avaldatakse ajalehes «Viimsi Teataja» ja Viimsi valla veebi-

lehel.
3.  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-

lavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

LISA NR 1
KINNITATUD

Viimsi Vallavolikogu 
13. detsembri 2005. a

määrusega nr. 41
Viimsi Vallavalitsuse töökord

§ 1. Üldsätted
(1)  Viimsi Vallavalitsus (edaspidi: «valitsus») juhindub oma tegevuses 

kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Viimsi valla põhimää-
rusest, teistest õigusaktidest, käesolevast Viimsi Vallavalitsuse töö-
korrast (edaspidi: «töökord») ja Viimsi valla elanike huvidest.

(2)  Valitsuse töö vorm on istung. Valitsuse komisjoni töö vorm on koos-
olek. 

(3)  Valitsuse tööorganiteks on struktuuriüksused. Valitsus võib moodus-
tada oma tööorganitena ka töögruppe, alalisi ja ajutisi komisjone.

(4)  Valitsuse asjaajamise korraldamise ja teenindamise tagab vallakant-
selei.

(5)  Töökorra rakendamisel tekkivad küsimused lahendab vallavanem.
(6)  Valitsuse istungid toimuvad eesti keeles. 
(7)  Valitsuse ja tema struktuuriüksuste (haldusaparaadi) tegevus toimub 

käesoleva töökorra alusel.

§ 2. Valitsus ja selle struktuur
(1)  Valitsus on Viimsi valla kollegiaalne täitevorgan, kes täidab seadu-

sega Viimsi vallale kui omavalitsusüksusele pandud ning volikogu 
määrustes ja otsustes seatud ülesandeid.

(2)  Valitsus juhib oma struktuuriüksuste ja hallatavate asutuste ning val-
la asutuste ja äriühingute, millel ainsaks osanikuks või aktsionäriks 
on Viimsi vald, tegevust ja määrab kindlaks valitsuse sisese teenis-
tuse korra.

(3)  Valitsus võib talle pandud ülesannete täitmiseks ja valitsuse ettepa-
nekute väljatöötamiseks moodustada töögruppe, alalisi ja ajutisi ko-
misjone, mille moodustamine ja koosseis kinnitatakse valitsuse kor-
raldusega, informeerides sellest volikogu kantseleid.

(4)  Valitsus võib oma täitva ja korraldava tegevuse üksikud funktsioo-
nid lepingu alusel üle anda teistele isikutele, jäädes ise kontrollijaks 
ja vastutajaks nimetatud ülesannete täitmise eest.

(5)  Valitsuse liikmed, valitsuse struktuuriüksuste juhid ja teised korrupt-
sioonivastase seaduse rakendamise korras loetletud ametiisikud on 
kohustatud esitama oma majanduslike huvide deklaratsiooni vasta-
valt kehtivatele õigusaktidele.

(6)  Valitsusse kuuluvad vallavanem ja abivallavanemad ning sinna või-
vad kuuluda vallavanema ettepanekul valitsuse liikmeteks nimetatud 
isikud. Vallasekretär ei kuulu valitsuse koosseisu.

(7)  Valitsus:
1)  valmistab ette volikogus arutusele tulevaid küsimusi lähtuvalt valit-

suse seisukohtadest või volikogu määrustest ja otsustest ning teistest 
õigusaktidest;

2)  organiseerib valla vara valdamist, kasutamist ja käsutamist, vaatab lä-
bi valla eelarve projekti ja muud volikogu määruste ja otsuste projek-
tid ning korraldab eelarve ning volikogu määruste ja otsuste täit-
mist;

3)  lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis on volikogu mää-
ruste või otsuste või valla põhimäärusega pandud täitmiseks valitsu-
sele; 

4)  lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu 
pädevusse;

5)  annab üldaktidena oma pädevuse piires määrusi ning võtab üksikak-
tidena vastu korraldusi; 

6)  esindab valda avalik-õigusliku isikuna kohtus; 
7)  moodustab oma ülesannete täitmiseks vallakantselei, mille tegevust 

juhib vallasekretär; 
8)  korraldab valitsuse haldusaparaadi ja hallatavate asutuste ülalpidamist, 

tegevust ning määrab kindlaks valitsuse ja tema kantselei töökorra; 
9)  teostab teenistuslikku järelevalvet (sh läbi erikontrolli ja siseauditee-

rimise) valitsuse haldusaparaadi ja hallatavate asutuste ja nende juh-
tide tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle, tunnistab osaliselt 
või täielikult kehtetuks nimetatud asutuste juhtide haldusakte ja ko-
hustab neid teostama puuduste kõrvaldamiseks vajalikke toimin-
guid;

10)  lahendab küsimusi, mis on seadusega antud kohaliku omavalitsuse, 
kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku omavalitsusorgani päde-
vusse ja mida kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab delegeerida 
valitsusele.

(8)  Valitsusel on õigus valitsuse struktuuris ja teenistujate koosseisus aas-
ta jooksul muudatusi teha volikogu poolt kinnitatud teenistujate üld-
arvu ja palgamäära piires.

(9)  Valitsus kehtestab oma korraldusega valla poolt osutatavate teenus-
te hinnad, arvestades seejuures haldusmenetluse seaduse paragrahvi 
5 lõikes 3 sätestatut.

(10)  Valitsus on väärtegude kohtuväline menetleja väärteomenetluse sea-
dustikust tulenevate ülesannete täitmisel.

(11)  Vallavanem on valitsuse liige ja selle juht. Ta esindab valda kui oma-
valitsusüksust ja valitsust suhetes riiklike ja mitteriiklike asutuste, 
teiste juriidiliste isikute ja üksikisikutega nii vallas, Eesti Vabariigis 
kui ka välismaal vastavalt seaduse, valla põhimääruse ning vallavo-
likogu poolt antud pädevusele ning juhib vallavalitsuse ja selle hal-
dusaparaadi tööd.

(12)  Vallavanem:
1)  korraldab valitsuse tööd ja valitsuse istungite ettevalmistamist;
2)  annab valitsuse ja tema ametiasutuste sisemise töö korraldamiseks 

käskkirju;
3)  kirjutab alla valitsuse määrustele ja korraldustele ning teistele valitsu-

se dokumentidele;
4)  esitab volikogule kinnitamiseks valitsuse koosseisu;
5)  esitab volikogule ettepaneku valitsuse täiendava liikme kinnitamiseks 

ja valitsuse liikme vabastamiseks valitsuse liikme kohustustest ning 
palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja ametist vabasta-
miseks;

6)  esitab valitsusele ametisse nimetamiseks valla ametiasutuse juhi kan-
didaadi ja ametisse kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asutu-
se juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku nimetatud juhtide ame-
tist vabastamise kohta;

7)  nimetab ametisse ja vabastab ametist nõunikud ja siseaudiitori ning 
«Viimsi Teataja» peatoimetaja;

8)  teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui volikogu või valitsuse 
õigusaktis ei ole sätestatud teisiti;

9)  kinnitab valitsuse sisekorraeeskirjad;
10)  kinnitab teenistujate ametijuhendid;
11)  täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud üles-

andeid.
(13)  Vallavanem ei tohi olla üheski muus riigi- või kohaliku omavalitsu-

se ametis, riigi või kohaliku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja 
ega kuuluda kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingu juhtorga-
nisse. Ta on kohustatud viie tööpäeva jooksul pärast valimistule-
muste kinnitamist teavitama enda valimisest asutust, kus ta on an-
tud hetkel teenistuses või omab töölepingut. Tema tööleping lõpe-
tatakse töölepingu seaduse § 85 alusel või ta vabastatakse ametist 
avaliku teenistuse seaduse § 127 alusel.

(14)  Vallavanema ametitunnus on vallavanema ametiraha, mida ta kan-
nab vastavalt volikogu poolt kinnitatud korrale.

(15)  Vallavanema äraolekul asendab teda kõige vanem abivallavanem.
(16)  Abivallavanem on valitsuse liige.
(17)  Abivallavanem:
1)  korraldab ja organiseerib oma haldusala struktuuriüksuste toimimist 

ja kontrollib nende tegevust;
2)  vastutab oma haldusalas toimuva eest ja annab aru valitsusele ja val-

lavanemale;
3)  täidab vallavanema korraldusi;
4)  täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhimäärusega pandud üles-

andeid.
§ 3. Valitsuse struktuuriüksus
(1)  Valitsus moodustab volikogu poolt kinnitatud valitsuse struktuuris 

ette nähtud haldusaparaadi, mille koosseisu kuuluvad vallakantselei 
ja valitsuse teised struktuuriüksused.

(2)  Valitsuse struktuuriüksused täidavad oma haldusalas vahetult oma-
valitsuse täitva ja korraldava võimu volitusi, analüüsivad olukorda 
ning valmistavad ette küsimusi otsustamiseks valitsuses ja voliko-
gus.

(3)  Vallakantselei ja teiste valitsuse struktuuriüksuste põhimäärused kin-
nitab valitsus.

§ 4. Valitsuse kantselei
(1)  Vallakantselei on valitsuse struktuuriüksus, kelle põhiülesandeks on 

valitsuse töö funktsionaalne kindlustamine.
(2)  Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist seaduses sätes-

tatud korras vallavanem.
(3)  Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-aastase Eesti kodaniku, 

kellel on juristi kvalifikatsioon või tunnistus Vabariigi Valitsuse poolt 
kehtestatud kutsenõuetele vastavuse kohta. 

(4)  Vallasekretär ei kuulu valitsuse koosseisu, kuid ta võtab sõnaõiguse-
ga osa valitsuse istungitest. 

(5)  Vallasekretär:
1)  juhib valla kantseleid;
2)  esitab vallavanemale ettepanekuid vallakantselei ülesannete, struktuu-

ri ja teenistujate koosseisu kohta; 
3)  annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja korraldustele; 
4)  korraldab volikogu ning valitsuse õigusaktide avaldamist ja töö ava-

likustamist; 
5)  saadab õiguskantslerile valla õigustloovate aktide ärakirjad kümne 

päeva jooksul nende vastuvõtmisest arvates; 
6)  esindab valda kohtus erivolituseta või volitab teisi isikuid valda esin-

dama; 
7)  hoiab valla vapipitsatit; 
8)  osaleb valitsuse istungite ettevalmistamisel ja korraldab istungite pro-

tokollimist;
9)  annab vallakantselei sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
10)  informeerib valitsust ja volikogu uutest õigusaktidest, esitab ettepa-

nekud vallas vajalike õigusaktide väljatöötamise ja kehtestamise koh-
ta ning volikogu ja valitsuse töö efektiivsemaks korraldamiseks va-
jalike muudatuste sisseviimise kohta;

11)  viseerib eelnõud ja lepinguprojektid ning esitab arvamuse nende sea-
duslikkuse kohta ja taotleb ebaseaduslike õigusaktide tühistamist; 

12)  täidab teisi seaduses, valla põhimääruses, valitsuse töökorras ja ame-
tijuhendis talle pandud ülesandeid. 

(6)  Vallasekretäri asendamise korra määrab vallavanem. Vallasekretäri 
asendajal on kõik vallasekretäri õigused ja kohustused ning ta peab 
vastama seaduses vallasekretärile kehtestatud tingimustele.

§ 5. Valitsuse komisjon 
(1)  Valitsus võib temale pandud ülesannete täitmiseks ja valitsuse ette-

panekute väljatöötamiseks moodustada töögruppe, alalisi ja ajutisi 
komisjone (edaspidi komisjon).

(2)  Alalise komisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitab valitsus oma 
korraldusega. Komisjoni esimehe nimetab valitsus oma liikmete hul-
gast. Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjo-
ni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koos-
seisu.

(3)  Alalise komisjoni põhimääruses sätestatakse komisjoni ülesanded, 
komisjoni teenindamise ning komisjoni järelduste ja ettepanekute esi-
tamise kord.

(4)  Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on otsustusvõimeline, 
kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust. Ko-
misjon teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Komisjoni otsused 
protokollitakse ja vormistatakse kolme tööpäeva jooksul ning neile 
kirjutavad alla komisjoni esimees ja protokollija.

(5)  Komisjoni otsused on soovitusliku iseloomuga valitsuse määruste ja 
korralduste vastuvõtmisel.

(6)  Komisjoni esimehe ettepanekul on valitsusel õigus määrata komis-
joni liikmetele nende ülesannete täitmise eest hüvitisi.

§ 6. Valitsuse töökorraldus
(1)  Valitsus peab oma korralist istungit üldjuhul iga nädala teisipäeval ja 

reedel. 
(2)  Teisipäevane valitsuse istung on teemade arutamiseks ja toimub üld-

juhul ajavahemikul 10:00 kuni 15:00. Kui samale teisipäevale lan-
geb Viimsi Vallavolikogu istung, toimub valitsuse istung ajavahemi-
kul 10:00 kuni 13:00.

(3)  Reedene valitsuse istung on otsuste vastuvõtmiseks ja toimub üldju-
hul ajavahemikul 10:00 kuni 13:00.

(4)  Valitsuse korralist istungit eraldi kutsega kokku ei kutsuta.
(5)  Vallavanem võib vajadusel valitsuse korralise istungi ära jätta või toi-

mumise aega ja kohta muuta, teatades sellest valitsuse liikmetele ja 
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vallasekretärile ette vähemalt korralisele istungile eelneval päeval. 
Teiste korralisele istungile kutsutud isikute teavitamise tagab valit-
suse kantselei.

(6)  Vallavanem võib kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks 
kokku kutsuda valitsuse erakorralise istungi vallavanema määratud 
ajal ja kohas, teatades sellest valitsuse liikmetele ja vallasekretärile 
ette vähemalt kolm tundi enne istungi toimumist. 

(7)  Valitsuse töösisekorraeeskiri (mis kehtib kogu haldusaparaadile ja 
valla asutustele) peab sisaldama vähemalt alljärgnevat:

1)  tööaja algus ja lõpp; 
2)  puhkamiseks ja einestamiseks antavad vaheajad ning tööpäevasisesed 

üldised vaheajad;
3)  puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäevase tööaja lõppu ameti-

asutuses viibimise tingimused ja kord; 
4)  teenistusalaste korralduste teatavakstegemise kord; 
5)  palgamaksmise aeg ja koht; 
6)  töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised; 
7)  üldised käitumiseeskirjad ametiasutuses; 
8)  teenistusest puudumisest teatamise kord, kui teenistuja kasutab seadu-

sega antud õigust puududa teenistusest tervislikel põhjustel või kuni 
14-aastase haige lapse hooldamiseks ilma haigus- või hooldusleheta. 

(8)  Vallavanem esitab sisekorraeeskirja projekti tutvumiseks ning ette-
panekute ja märkuste tegemiseks teenistujatele ja neid esindavatele 
organisatsioonidele vähemalt kaks nädalat enne eeskirja kinnitamist. 
Tehtud ettepanekud ja märkused ei ole vallavanemale kohustuslikud, 
välja arvatud juhul, kui need lähtuvad seadusest. 

(9)  Vallavanem saadab sisekorraeeskirja ärakirja pärast eeskirja kinnita-
mist ametiasutuse asukohajärgsele tööinspektorile ja teenistujaid esin-
davale organisatsioonile. 

(10)  Sisekorraeeskiri jõustub kinnitamise päevale järgneval tööpäeval, 
kui eeskirjas ei nähta ette hilisemat jõustumist. Eeskiri tehakse kõi-
gile teenistujatele allkirja vastu teatavaks. 

(11)  Vallavanem peab teenistusse võtmisel tutvustama teenistujale sise-
korraeeskirja, mille kohta teenistujalt võetakse allkiri, ning tagama 
võimaluse igal ajal eeskirjaga tutvuda. Selle kohustuse võib valla-
vanem delegeerida käskkirjaga vallasekretärile, vastavale abivalla-
vanemale ja/või struktuuriüksuse juhile.

§ 7. Valitsuse istungi päevakorda võtmiseks materjalide esitamine ja 
nõuded esitatavatele materjalidele
(1)  Ettepanekuid valitsuse õigusaktide eelnõude ja muude küsimuste va-

litsuse istungi päevakorda võtmiseks on õigus teha:
1)  vallavolikogul;
2)  vallavolikogu esimehel;
3)  vallavolikogu fraktsioonil;
4)  vallavolikogu komisjonil;
5)  vallavanemal;
6)  valitsuse liikmel;
7)  valitsuse struktuuriüksuse juhil;
8)  valitsuse komisjonil;
9)  vallaelanikel seaduses sätestatud alusel ja korras.
(2)  Valitsuse istungi päevakorda esitatakse:
1)  vallavolikogu määruste ja otsuste eelnõud;
2)  valitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
3)  muud valitsuse pädevuses olevad otsustamist vajavad küsimused, mis 

ei vaja valitsuse õigusakti kehtestamist;
4)  informatsioonid.
(3)  Valitsuse istungile esitatavaid § 7 lg 2 loetletud materjalid valmista-

vad ette valitsuse struktuuriüksused, abivallavanemad vajadusel ka 
valitsuse komisjonid. Vallavanema poolt päevakorda esitatavad ma-
terjalid valmistab ette vallakantselei.

(4)  Valitsuse struktuuriüksuse ettevalmistatud ettepanekud ja materjalid 
kannab valitsuse istungil ette struktuuriüksuse juht. Abivallavanema-
te ettevalmistatud ettepanekud ja materjalid kannab valitsuse istun-
gil ette vastav abivallavanem. Valitsuse komisjonide ettevalmistatud 
ettepanekud ja materjalid kannab valitsuse istungil ette vastava ko-
misjoni esimees. Vallavanema ettevalmistatud ettepanekud ja mater-
jalid kannab valitsuse istungil ette vallavanem või tema ettepanekul 
vallasekretär.

(5)  Isikute, sh äriühingute, mittetulundusühingute, muude asutuste või 
institutsioonide poolt valitsusele edastatavate ettepanekute esitamise 
valitsusele otsustab asjaomase struktuuriüksuse juht, abivallavanem 
või vallavanem.

(6)  Valitsuse istungile esitatavate materjalide kompleksuse ning nende 
tõepärasuse eest vastutab materjalid esitanud isik. Õigusalase ja nor-
mitehnilise korrektsuse eest vastutab vallakantselei.

(7)  Kui valitsuse istungi päevakorda esitatud küsimuse otsustamine ei 
nõua valitsuse õigusakti kehtestamist, esitatakse päevakorra juurde 

valitsuse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu. Valitsuse istun-
gi protokolli märgitava protokollilise otsusega dokumenteeritakse 
vastavat valitsuse otsust.

(8)  Enne õigusakti eelnõu valitsuse istungile esitamist tuleb eelnõu koos-
kõlastada, mille vormiks on eelnõu viseerimine (koosneb allkirjast, 
ametiisiku nimest, ametikohast ning kuupäevast, vajadusel ka muu-
dest märkustest). Kooskõlastuse andmine tähendab esitatud eelnõu-
ga nõustumist. 

(9)  Kui isik, kellele eelnõu on esitatud kooskõlastamiseks leiab, et eel-
nõud tuleks muuta, täiendada jne, lisab ta oma põhjendatud ettepa-
nekud eraldi õiendina. 

(10)  Vajaduse korral esitatakse eelnõu arvamuse saamiseks ka teistele 
asjaomastele institutsioonidele. 

(11)  Eelnõu kuulub viseerimisele järgmises järjekorras:
1)  eelnõu koostaja;
2)  struktuuriüksuse juht või komisjoni esimees;
3)  struktuuriüksuse juht (juhid) ja nõunik, kellele antakse vastav ülesan-

ne või keda see teenistusalaselt puudutab;
4)  abivallavanem;
5) vallasekretär;
6)  õigusnõunik, kui vallasekretäri nõudmisel on tarvis tellida eelnõule 

juriidiline ekspertiis;
7)  finantsnõunik, kui eelnõu rakendamisega kaasneb vallale finantsko-

hustuste võtmine või muudatuste tegemine eelarvesse.
(12)  Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud tuleb viseerida kahe tööpäeva 

jooksul, põhjalikumat läbivaatamist nõudvad eelnõud aga kolme 
tööpäeva jooksul.

(13)  Valitsuse õigusakti eelnõule, milles sisalduvad sätted vallapoolsete 
kulude kohta või millega kaasneb vallapoolne finantseerimine, pea-
vad olema lisatud seletuskiri või muud dokumendid, mida on vaja 
konkreetse asja otsustamiseks. Seletuskiri või muu dokument peab 
olema allkirjastatud esitaja poolt.

(14)  Seletuskiri peab sisaldama:
1)  eelnõu koostaja(te) nime(sid);
2)  õigusakti kehtestamise või asja otsustamise vajalikkuse põhjendust;
3)  õigusakti kehtestamisega seotud kohaliku omavalitsusüksuse kulude 

arvestusi ja finantseerimisallikaid;
4)  õigusakti kehtestamisega kaasnevate võimalike õiguslike, majandus-

like ja sotsiaalsete tagajärgede prognoosi;
5)  andmeid eelnõu rakendamisega kaasnevate organisatsiooniliste muu-

datuste kohta;
6)  õigusakti kehtestamisega kaasnevate muutuste kohta füüsilises ruu-

mis (keskkonnas);
7)  muid vajalikke andmeid ja põhjendusi, mis on olulised õigusakti eel-

nõu vastuvõtmiseks või asja otsustamiseks.
(15)  Valitsuse õigusaktide eelnõud peavad olema kooskõlas põhiseadu-

se, teiste seaduste ja õigusaktidega, sh vallavolikogu ja valitsuse õi-
gusaktidega, vastama seadusega kehtestatud vorminõuetele, olema 
normitehniliselt, keeleliselt ja terminoloogiliselt korrektsed. Õigus-
aktide sõnastus peab olema üheselt mõistetav.

(16)  Kui õigusakti eelnõu ei vasta käesoleva korra § 7 lg 15 kehtestatud 
nõuetele, tehakse vallakantselei poolt vastavad märkused ja ettepa-
nekud ja tagastatakse eelnõu koostajale.

(17)  Vallakantselei ei registreeri valitsuse istungile esitatud materjale ja 
tagastab need, kui need:

1)  ei ole kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega;
2)  ei sisalda õigusakti kehtestamiseks või asja otsustamiseks ettenähtud 

dokumente;
3)  vajavad kooskõlastamist.
(18)  Valitsuse määruste eelnõud koos asjassepuutuvate materjalidega an-

takse paberkandjal vallakantseleile üle vähemalt kolm tööpäeva ning 
korralduste eelnõud ja muud materjalid vähemalt üks tööpäev enne 
valitsuse istungi päevakorra kinnitamise tähtaega, milleks on kor-
ralise istungi toimumisele eelneva päeva kell 16.00.

(19)  Valitsuse erakorralise istungi materjalid antakse vallakantseleile üle 
vallavanema määratud tähtajaks või esitatakse valitsuse erakorrali-
sel istungil, kui vallavanem ei ole tähtaega määranud.

(20)  Kiiret otsustamist vajavate küsimuste materjalid esitab valitsusele 
istungi päevakorda võtmiseks asjaomase struktuuriüksuse juht mo-
tiveeritult ning vahetult vallavanemale, kelle otsusel võib enne is-
tungit arvata päevakorda täiendavaid punkte.

(21)  Kiiret otsustamist nõudvate küsimuste lahendamiseks esitatud ma-
terjalide vastavust kehtestatud nõuetele vallakantseleis üldjuhul en-
ne valitsuse istungit ei kontrollita ja need arvatakse valitsuse istun-
gi päevakorda lisapunktidena. Eelnõu vastavust kehtestatud nõue-
tele kontrollitakse enne õigusakti jõustumist. Kui õigusakt ei vasta 
nõuetele, jätavad vallasekretär ja vallavanem õigusakti allkirjasta-

mata. Eelnõu koostaja peab eelnõu viima vastavusse käesoleva töö-
korra nõuetega ja esitama uuesti valitsuse istungile läbivaatami-
seks. 

§ 8. Valitsusele arutamiseks esitatud materjalide vormistamine va-
litsuse istungile ning valitsuse istungi päevakorra koostamine ja kin-
nitamine
(1)  Nõuetekohaste ja tähtaegselt esitatud ettepanekute alusel koostab val-

lakantselei valitsuse korralise istungi päevakorra ja esitab selle koos 
päevakorraküsimuste arutamiseks vajalike dokumentidega vallava-
nemale kinnitamiseks istungile eelneva päeval kell 16:00. 

(2)  Täiendava istungi päevakorra esitab vallakantselei vallavanemale 
võimalikult aegsasti, kuid mitte hiljem kui istungi toimumise päeva 
hommikul kell 9:00. 

(3)  Erakorraliselt kokkukutsutava istungi päevakorra võib vallakantse-
lei esitada vallavanemale istungi toimumise ajaks.

(4)  Vallavanemal on õigus pärast päevakorra kinnitamist täiendada va-
litsuse istungi päevakorda omal algatusel või struktuuriüksuse juhi 
poolt motiveeritult esitatud, kiireloomulist otsustamist vajavate täien-
davate päevakorrapunktidega. Kiireloomuliselt esitatud määruste eel-
nõusid üldjuhul esimesel lugemisel vastu ei võeta.

(5)  Pärast vallavanema poolt päevakorra kinnitamist edastab vallakant-
selei valitsuse istungi päevakorra viivitamata valitsuse liikmetele ning 
vallavanema ülesandel teistele istungile kutsutud isikutele.

(6)  Valitsuse istungile esitatud materjalid ei kuulu avaldamisele enne va-
litsuse otsuste vastuvõtmist ja lõplikku vormistamist.

(7)  Vastavalt Viimsi Vallavolikogu töökorra paragrahvi 8 lõikele 7 annab 
valitsus Vallavolikogu eelnõude kohta, mida pole algatanud valitsus 
oma seisukoha. Selle ettevalmistamiseks määrab vallavanem vajadu-
sel seisukohta ettevalmistava ametiisiku.

§ 9. Valitsuse istungi läbiviimine
(1)  Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei otsusta teisiti.
(2)  Valitsus on otsustusvõimeline, kui tema istungist võtab osa üle poo-

le valitsuse koosseisust, sealhulgas vallavanem või tema asendaja. 
Istungist võtab sõnaõigusega osa vallasekretär.

(3)  Valitsuse otsustused võetakse vastu istungil osalejate poolthäälteena-
musega. Häälte võrdse jaotuse korral otsustab istungi juhataja hääl.

(4)  Valitsuse istungit juhatab vallavanem või tema äraolekul kõige va-
nem kohalolev abivallavanem.

(5)  Valitsuse istungitel võivad viibida vallavanema või tema asendaja 
kutsel ettekandega esinev isik (vastava päevakorrapunkti arutelul), 
vallavolikogu esimees, nõunikud ja teised isikud. Istungi juhataja 
võib kutsutud isikutele anda sõna. Valitsuse istungile ei tohi kaasa 
võtta sisselülitatud mobiiltelefoni ega lahkuda valitsuse istungilt il-
ma istungi juhataja nõusolekuta.

(6)  Istungi juhataja tutvustab istungi alguses valitsuse istungi päevakor-
da.

(7)  Istungi juhataja võib päevakorrapunktide arutamise järjekorras teha 
muudatusi. Istungi alguses võib vallavanema või valitsuse liikmete 
ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja arvata.

(8)  Kui ettekandjal ei ole võimalik osa võtta valitsuse istungist ja tema 
ülesandeid ei ole pandud mõnele teisele ametnikule, siis päevakorra-
punkte, mille ettekandjaks asjaomane ametnik on, ei arutata ning ot-
suseid vastu ei võeta.

(9)  Päevakorrapunkti arutamine algab eelnõu esitaja ettekandega. Seejä-
rel annab istungi juhataja sõna kaasettekandjatele.

(10)  Istungi juhataja võib kindlaks määrata ettekannete, kaasettekanne-
te ja sõnavõttude kestuse, samuti keerukate ja mahukate asjade aru-
tamise korra, sealhulgas lugemiste läbiviimise arvu ja tähtajad.

(11)  Pärast ettekannet ja kaasettekannet annab istungi juhataja soovija 
märguandel talle sõna küsimuste esitamiseks. Kui istungist osavõt-
jatel küsimusi ei ole või küsimused on esitatud, annab istungi juha-
taja istungist osavõtjatele sõna sõnavõttudeks vastavalt soovijate 
märguannetele.

(12)  Valitsus teeb oma otsused asjaomase struktuuriüksuse juhi, abival-
lavanema või vallavanema ettepanekul.

(13)  Enne hääletamist kordab istungi juhataja kõiki hääletamisele pan-
davaid ettepanekuid. Esimesena pannakse hääletamisele ettekand-
ja ettepanek. Kui ettepanekud ei ole kõigile üheselt arusaadavad, 
kordab istungi juhataja ettepanekuid.

(14)  Valitsuse otsused tehakse istungil osalevate valitsuse liikmete poolt-
häälteenamusega. Hääletamine on avalik. Kui ükski valitsuse liige 
eriarvamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei nõua, loetak-
se otsus vastuvõetuks ühehäälselt.

(15)  Valitsuse liikmed, kes on eelnõu eelnevalt kooskõlastanud (viseeri-
nud) võivad hääletada eelnõu vastu üksnes uute asjaolude ilmnemi-
sel. Seisukohtade muutmine kantakse istungi protokolli koos põh-
jendusega.

(16)  Valitsuse istungeid protokollib vallasekretär või tema määratud pro-
tokollija. Valitsuse istungi protokoll peab vastama seaduses sätesta-
tud nõuetele. Protokolli kantakse istungi või koosoleku toimumise 
aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel olnud küsimused, nende 
kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemu-
sed, kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning otsustajate või kü-
simuste algatajate eriarvamused.

(17)  Valitsuse istungi protokollile kirjutavad alla vallavanem või tema 
asendaja ja protokollija. Protokollile allakirjutanud isikud vastuta-
vad protokollis sisalduvate andmete õigsuse eest. 

(18)  Valitsuse istungite ning valitsuse komisjonide koosolekute proto-
kollid peavad olema igaühele kättesaadavad valla põhimääruses sä-
testatud korras. Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisalduvaid 
andmeid, mille väljastamine on seadusega piiratud või mõeldud val-
la ametiasutuste siseseks kasutamiseks.

(19)  Protokollid ja teised dokumendid peavad vastama haldusdokumen-
tidele kehtestatud põhinõuetele. 

§ 10. Valitsuse õigusaktide vormistamine, allakirjutamine, väljasta-
mine ja avalikustamine
(1)  Kui õigusakti eelnõu võetakse vastu istungil tehtud parandusi, mär-

kusi ja ettepanekuid arvestades, valmistab õigusakti allakirjutamiseks 
ette asjaomane struktuuriüksus ja annab selle seejärel kaheksa töö-
päeva jooksul vallakantseleile lõplikuks vormistamiseks.

(2)  Valitsuse õigusakt esitatakse allakirjutamiseks kõigepealt vallasek-
retärile ja seejärel vallavanemale.

(3)  Valitsuse poolt vallavolikogule esitatavad eelnõud vormistatakse lõp-
likult asjaomases struktuuriüksuses ning antakse seejärel vallakant-
seleile üle nende edastamiseks vallavolikogule. Eelnõu viimasel le-
heküljel peab olema eelnõu ettevalmistanud ametniku allkiri.

(4)  Valitsuse istungi toimumise kohta vormistatakse digitaalselt protokoll, 
mis edastatakse hiljemalt peale istungit järgmisel päeval kella 10:00. 
märkuste tegemiseks valitsuse liikmetele, ametite juhatajatele, kes hil-
jemalt teisel tööpäeval peale istungit esitavad nende poolt viseeritud 
protokolli allakirjutamiseks kõigepealt istungi protokollijale, seejärel 
istungi juhatajale. Kui istungit juhatab mitu valitsuse liiget, kirjutavad 
protokollile alla kõik istungit juhatanud valitsuse liikmed, märkides, 
kes milliste päevakorrapunktide arutamist juhatasid.

(5)  Kui allakirjutamiseks esitatud õigusakt ei vasta põhiseadusele, sea-
dustele või muudele õigusaktidele, keeldub vallasekretär allkirja and-
mast ja esitab motiveeritud õiendi keeldumise kohta valitsusele. All-
kirja andmisest keeldumise õiend lisatakse istungi protokollile. All-
kirja andmisest keeldumise korral pöördub vallasekretär taotlusega 
vallavanema poole õigusakti eelnõu teistkordseks arutamiseks valit-
suse ühel järgmistest istungitest. Kui valitsus jääb oma endise otsu-
se juurde, annab vallasekretär oma allkirja, lisades õigusakti origi-
naaleksemplarile oma eriarvamuse. Valitsuse õigusakt, millele on li-
satud vallasekretäri eriarvamus, saadetakse viivitamatult õigusaktide 
järelevalvet teostavale ametiisikule (korralduse puhul maavanemale 
ja määruse puhul õiguskantslerile).

(6)  Valitsuse õigusaktid saavad kuupäeva ja numbri valitsuse istungi toi-
mumise päeval.

(7)  Valitsuse määrused saadetakse 10 päeva jooksul pärast nende vastu-
võtmist Õiguskantslerile. Valitsuse määrused ja korraldused saadab 
vallakantselei seitsme päeva jooksul pärast nende vastuvõtmist täit-
jatele ja teistele asjaosalistele. 

(8)  Valitsuse istungil otsustatu kohta annavad ajakirjandusele informat-
siooni vallavanem või tema poolt volitatud isikud. 

(9)  Valitsuse õigusaktid avalikustatakse ning need peavad olema kätte-
saadavad kõigile isikutele seaduses ja valla põhimääruses sätestatud 
korras. Kui valla põhimääruses ei ole sätestatud teisiti, avalikustatak-
se valitsuse määrus väljapanekuga vallakantseleis.

(10)  Avalikustamisele ei kuulu andmed, mille väljastamine on seaduse-
ga keelatud või mõeldud üksnes valla ametiasutuse siseseks kasu-
tamiseks. 

(11)  Valitsuse määrused ja korraldused vormistatakse ja avalikustatakse 
eesti keeles. 

(12)  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist, kui mää-
ruses eneses ei ole sätestatud hilisemat tähtpäeva. 

(13)  Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemisest, kui korralduses 
eneses ei sätestata hilisemat tähtpäeva.

Korruptsioonivastase seaduse § 15 ja Viimsi Vallavoli-
kogu 08. märtsi 2005.a. määrusega nr 8 kehtestatud 
«Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi 
vallas» alusel avalikustame vallavolikogu ja vallavalit-
suse liikmete majanduslike huvide deklaratsioonide 
järgmised andmed:

1. ees- ja perekonnanimi;
3. ametikoht;
4. asutus/tööandja
5. ametipalk;
6. kinnisvara;
7. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid;
8. aktsiad;
9. pangaarved;
10. võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele;
11. muud varalised kohustused

Viimsi Vallavolikogu liikmed
1. Raivo Aavisto. 3. Nõukogu esimees. 4. AMSERV GRUPI AS. 
5. 60 000 kr. 6. 1/2 kinnistust koos poolelioleva eramuga Viimsi vallas 
Rohuneeme külas, 1789; kinnistu (elamumaa) Saaremaal, 23481; mõt-
teline osa kinnistust (maatulundusmaa) Viimsi vallas Lääneotsa külas, 
92867 7. Ei ole. 8. Amserv Grupi AS lihtaktsia, 474900 tk, 10 krooni, 
4 749 000 krooni; OÜ Amserv Liising osa, 20000 tk, 1 kroon, 20 000 
krooni; AB Elukindlustuse lihtaktsia, 1890 tk, 10 krooni, 18 900 krooni; 
ASA Kindlustuse aktsia, 1073 tk, 10 krooni, 10 730 krooni; OÜ Freydis 
Grupp osa, 14700 tk, 1 kroon, 14 700 krooni; OÜ Norden Grupp osa, 1 
tk, 10 000 krooni; Roger Kinnisvara võlakiri, 42 tk, 9650 krooni, 405 
317 krooni; Sampo uus eur.fond osak, 36610 tk, 19,56 krooni, 716 106 
krooni. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet ja 1 väärtpaberiarve; Sampo Pank, 
1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve. 10.  Hansapank 164 820 EUR. 11. 
Hüpoteek AS Hansapank kasuks summas 2 870 000 krooni. 
(28.04.2005)

1. Rein Adamson. 3. Ülemarst. 4. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. 
5. 22 000 krooni 6. 1/2 krundist ja elamust Saare maakonnas Kuressaa-
re linnas; metsamaa Saare maakonnas Leisi vallas. 7. Sõiduauto GAZ 21 
(1967); sõiduauto MB 280E (1983). 8. Ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank, 
2 hoiuarvet; Hansapank, 1 hoiuarve. 10. SEB Eesti Ühispank, 600 000 
krooni. 11. Ei ole. (28.04.2005)

1. Urmas Hallika. 3. Arendusdirektor. 4. Tallinna Linnakantselei. 
5. 24 500 krooni. 6. Elamumaa (ühisomand abikaasaga 1/2) Harjumaal 
Kuusalu vallas, 60315; elamumaa (ühisomand abikaasaga 1/2) Harju-
maal Kuusalu vallas, 60314; maatulundusmaa (ühisomand abikaasaga 
1/2 osa) Harjumaal Kuusalu vallas, 88797. 7. Sõiduauto Lexus (1995) 
8. TH Konsultatsiooni OÜ osa, 1 tk, 60 000 krooni; AS Emigrupp akt-
sia, 8290 tk, 10 krooni, 82 900 krooni; EMI EWT Ida-Lääne Koolituse 
AS aktsia, 245 tk, 10 krooni, 2450 krooni. 9. Hansapank, 1 arveldusar-
ve ja 2 deposiitarvet; Sampo Pank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve; 
Nordea Pank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (30.04.2005)

1. Aarne Jõgimaa. 3. Viimsi Vallavolikogu liige. 4. Viimsi Vallavoliko-
gu. 5. Ei ole. 6. Kinnistu - elamumaa Tallinn Pirita,  T0028493016; Kin-
nistu - elamumaa Tallinn Pirita, TA000150004; Kinnistu - elamumaa Tal-
linn Pirita, TA000151005; Korter, Tallinn Lasnamägi. 7. Sõiduauto MB 
S-500. 8. AS Archer lihtaktsia, 50 tk, 10 000 krooni, 500 000 krooni; AS 
Esmar Ehitus lihtaktsia, 9404 tk, 100 krooni, 940 400 krooni; AS Esmar 
Ehitus A-aktsia 671 tk, 100 krooni, 67 100 krooni; AS Miiduranna Sa-
dam lihtaktsia, 380 tk, 800 krooni, 304 000 krooni; AS Miiduranna Te-
has lihtaktsia, 11 390 tk, 100 krooni, 1 139 000 krooni; 9. Hansapank, 
arvelduskonto; Nordea Pank, arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.  Ei ole. 
(29.04.2005)

1. Peeter Kukk. 3. Juhatuse esimees 4. OÜ Viimsi Tervis. 5. 27 000 kr. 
6. Ärimaa Viimsi vallas Viimsi alevikus, 4551; Ärimaa Viimsi vallas 
Viimsi alevikus, 1789; Elamumaa Viimsi vallas Püünsi külas, 3406; Ela-
mumaa Tallinnas Pirita linnaosas, TA001567004; elamumaa Tallinnas 
Kadriorus, T0008233026; elamumaa Tallinnas Kadriorus, T0029766005; 
elamu ärimaa Tallinnas Kadriorus, T0029763011; mittetulundusmaa Saa-
re maakonnas Lümanda vallas, 403; mittetulundusmaa Saare maakon-
nas Lümanda vallas, 651. 7. Ei ole. 8. AS Prisma Print lihtaktsia, 18681 
tk, 100 krooni, 1 868 100 krooni; Prisma Prindi Kinnisvara lihtaktsia, 
86720 tk, 10 krooni, 867 200 krooni; Hansa Pensionifond V1 osak, 5500 
tk, 16,41 krooni, 90 255 krooni; Hansa Pensionifond V2 osak, 11354 tk, 
12,13 krooni, 137 724 krooni. 9. Hansapank, 1 arvelduskonto ja 1 väärt-
paberikonto; SEB Eesti Ühispank, arvelduskonto. 10. Hansapank, 
2 000 000 krooni. 11. Hansaliising, 230 000 krooni. (18.04.2005) 

1. Toomas Kull. 3. Juhatuse liige. 4. OÜ Avonent Invest. 5. 2500 kroo-
ni. 6. Maatulundusmaa (kaasomand 1/2) Viimsi vallas Naissaarel, 25495; 
maatulundusmaa Viimsi vallas Naissaarel, 15897; elamu (liising)  Viim-
si vallas Pringi külas, 31854; elamumaa Viiratsi vallas Mäeltküla külas, 
30028, 30039, 30030, 30031, 30032, 30033, 30034, 30035, 30036; üld-
maa Viiratsi vallas Mäeltküla külas, 26411; transpordimaa Viiratsi val-
las Mäeltküla külas, 30027; elamumaa (kaasomand 1/3) Viimsi vallas 
Lubja külas, 93693; elamumaa (kaasomand 1/3) Viimsi vallas Lubja kü-
las, 93695; maatulundusmaa Padise vallas Vihterpalu külas, 10026. 7. Ei 
ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, 2 arveldusarvet; SEB Eesti Ühispank, 1 ar-
veldusarve; Nordea Pank, 1 arveldusarve. 10. Eraisikule 875 705 kroo-
ni. 11. Ühisliising 885 415 krooni. (21.04.2005)

1. Rein Madissoon. 3. Juhataja. 4. Standoor Eesti OÜ. 5. Ei ole. 6. Ei 
ole. 7. Ei ole. 8. Standoor Eesti OÜ, 40 000 krooni. 9. Hansapank, arvel-
dusarve; 10.  Ei ole. 11.  Ei ole. (25.04.2005)

1. Kaido Metsma. 3. Projektijuht. 4. OÜ Viimsi Haldus. 5. 10 000 kroo-
ni. 6. Elamumaa, 89001:003:4980. 7. Sõiduauto MB-200D (1973); sõi-
duauto GAZ-21 (1967); maastur VAZ 469B (1979); paat (sõude) Bella 
(1982). 8. AS Esmar lihtaaktsia, 21 tk, 100 krooni, 2100 krooni, E-akt-
sia, 11 tk, 100 krooni, 1100 krooni 9. Hansapank, 1 arveldusarve ja 1 kre-
diitkaart. 10. Hansapank 345 215 krooni. 11.  Ei ole. (02.05.2005)

1.  Vallo Palvadre. 3. Juhatuse esimees. 4. OÜ HanCom. 5. 10 000 kroo-
ni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Jeep Wrangler (1989). 8. OÜ HanCom osa, 1 
tk, 140 000 krooni, OÜ Kanteron BVI osa, 2 tk, 8000 krooni, OÜ O.P. 
Vergi osa, 747 tk, 74 700 krooni, AS Seitsmes Taevas lihtaktsia, 90x1000 
krooni ja 6x5000 krooni, kokku 120 000 kr; OÜ Lubja Invest osa,  24 tk, 
1000 krooni. 9. Hansapank, 1 arveldusarve; SEB Eesti Ühispank, 1 ar-

veldusarve; Sampo pank, 1 arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 
(28.04.2005)

1. Ardi Paul. 3. Vallavolikogu liige. 4. Viimsi Vallavolikogu. 5. Ameti-
palk puudub. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, arveldusarve; 
SEB Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Hansa Liising Eesti 
AS, koduliising. (14.04.2005)

1. Ain Pinnonen. 3. Õpetaja, treener, ettevõtja. 4. Viimsi Keskkool; OÜ 
DEMO AP. 5. 8300 krooni ja 5000 krooni. 6. Elamu (ühisomand abikaa-
saga) Viimsi vallas, 28709. 7. Ei ole. 8. OÜ DEMO AP osa, 1 tk, 40 000 
krooni. 9. Hansapank, arveldusarve. 10. SEB Eesti Ühispank 248 654 
krooni;  11. Ei ole. (27.04.2004)

1. Priit Post. 3. Juhataja. 4. AS Esmar Ehitus. 5. Ei saa ametipalka. 
6. Elamumaa Viimsi vallas Pringi külas, 89001:003:1540; Klaasimõõt-
mistöökoda-ladu Viimsi vallas Pringi külas. 7. Ratastraktor T-16M (1989). 
8. Balti Kasvufond osak, 200 tk, 376,72 krooni, 75 344 krooni; AS Esmar 
Ehitus A-aktsia, 933 tk, 100 krooni, 93 300 krooni, B-aktsia 13216 tk, 
100 krooni, 1 321 600 krooni; OÜ Põrandameister osa, 21 000 krooni; 
OÜ Patronato osa, 40 000 krooni; OÜ Best Holding osa, 40 000 krooni; 
OÜ Nosetep osa, 20 000 krooni; OÜ Plekk-Katusemeister osa, 25 000 
krooni; OÜ Nelgi Kinnisvara osa, 40 000 krooni; OÜ Sintos Systems 
osa, 30 000 krooni; OÜ Flaisia osa, 20 000 krooni; OÜ Sullivan, 20 000 
krooni. 9. Hansapank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve; Nordea pank, 
arveldusarve, SEB Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. Toivo Kässi 
200 000 krooni; Jussi Karjalainen 1 000 000 krooni. 11. AS Esmar Ehi-
tus kohustuste käendused Hansapanga ja Ühispanga ees. (26.04.2005)

1. Jaak Salumets. 3. Juhatuse liige. 4. AS KV Partnerid. 5. Ei ole. 6. Ela-
mumaa Viimsi vallas Pringi külas, 89002:002:0620. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 
9. Hansapank, arveldusarve; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. AS 
SEB Eesti Ühispank, eluasemelaen 1 038 706,51 krooni, jääk 891324,03 
krooni. 11.  Ei ole. (29.04.2005)

1. Madis Saretok - deklaratsioon avaldatatud Riigi Teatajas.

1. Ants Savest. 3. MA Viimsi Saared juhataja. 4. Viimsi Vallavalitsus. 
5. 10 000 krooni. 6. Korter (ühisvara 50%) 164178; korter (ühisvara 50%) 
164154. 7. Ei ole. 8. OÜ Oga Invest, 40 000 krooni; AS Same Sport akt-
sia, 457 tk, 800 krooni, 365 600 krooni. 9. Hansapank, arveldusarve; SEB 
Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (29.04.2005)

1. Leelo Tiisvelt. 3. Viimsi Keskkooli direktor. 4. Viimsi Vallavalitsus. 
5. ametipalk 15 000 krooni, lisatasu tundide eest 1144 krooni. 6. Elamu 
Viimsi vallas Lubja külas, 29174; korter Pärnu maakonnas, Vändra ale-
vis. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank, 1 arveldusarve; Ühispank, 1 arvel-
dusarve. 10. Hansapank 76 027,04 EUR. 11.  Hansapank õppelaenu käen-
dusleping. (29.04.2005)

1. Tõnu Tuulas. 3. töökoht - vandeadvokaat. 4. Advokaadibüroo Lep-
pik ja Partnerid. 5. ametipalk puudub. 6. Elamumaa (ühisomand 50%) 
Viimsi vallas, 1868; elamumaa (hoonestusõigus) 1/4 mõttelist osa  (ühis-
omand 50%) Viimsi vallas, 3424; ühisomand (50%) Viimsi vallas, Nais-
saare elamumaa kinnistud: 90644, 90643 ja ehitis Haldja tee 10; maatu-
lundusmaa 1/24 mõttelist osa Viimsi vallas Pringi külas, Uustalu I; maa-
tulundusmaa 1/24 mõttelist osa Viimsi vallas Pringi külas, Uustalu II; 
maatulundusmaa 1/24 mõttelist osa Viimsi vallas Viimsi alevikus, Uus-

talu III, 62336; elamumaa 1/24 mõttelist osa Viimsi vallas Viimsi alevi-
kus, Uustalu IV, 6288; ärimaa 1/24 mõttelist osa Viimsi vallas Viimsi ale-
vikus Miiduranna külas, Uustalu V, 62882. 7. Ei ole. 8. Advokaadibüroo 
Leppik ja Partnerid osa, 1 tk, 21000 krooni; Õigusbüroo Orav, Tuulas ja 
Vajak (likvideerimisel) aktsiad, nimiväärtusega 50 krooni, 100 krooni; 
AS Esmar lihtaktsia 11 tk ja E-aktsia 5 tk, nimiväärtusega 100 krooni, 
kokku 1600 krooni; Ericsson AB aktsia (ühisomand), 1110 tk, ostmisel 
aktsia nimiväärtusega 99 SEK, kokku 109 890 SEK (ühisomand Vikto-
ria Tuulas’ega); OÜ Starset osa (ühisomand), 1 tk, 40 000 krooni.; ASA 
Kindlustuse aktsia (ühisomand), 39 tk, nimiväärtusega 10 krooni, kok-
ku 390 krooni. 9. Hansapank, 1 arveldusarve ja 1 väärtpaberiarve; SEB 
Eesti Ühispank, 1 laenuarve. 10. SEB Eesti Ühispank, eluasemelaen, võ-
lajääk 326 615 krooni. 11. Hüpoteek SEB Eesti Ühispanga kasuks, ela-
mumaa reg.osa 1868. (26.04.2005)

1. Jüri Tõnts. 3. Juhatuse esimees. 4. AÜ Randvere Taru. 5. 2480 kroo-
ni. 6. Elamumaa (ühisomand abikaasaga) Viimsi vallas Randvere külas, 
8900:500:60010. 7. Sõiduauto Nissan Primera (1999). 8. Hansapank 
osak, 98 tk, 19 980 krooni; Hansapank intr.osak, 392 tk, 50 046 krooni. 
9. Hansapank, arvelduskonto; Ühispank, arveldus + tähtajaline. 10.  Ei 
ole. 11.  Ei ole. (14.04.2005)

Viimsi Vallavalitsuse liikmed

1. Jaan Alver. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 18 000 kroo-
ni + lisatasu 2000 krooni ning 5% avaliku teenistusstaaži eest. 6. Elamu 
(1/2 osa) Läänemaal Haapsalus, 1522; elamu (ühisomandis) Valgamaal 
Tõrvas, 8742. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Hansapank,  arveldusarve / kogu-
mispensioniarve; SEB Eesti Ühispank, arveldusarve. 10. Taivo Luik 100 
000 krooni. 11. Ei ole. (02.05.2005)

1. Rein Frolov. 3. Abivallavanem. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 18 000 kroo-
ni + 5% lisatasu teenistusstaaži eest + lisatasu 2000 krooni lisatasu.  
6. Elamumaa 50% (ühisomand abikaasaga) Viimsi Vallas, 5719. 7. Ei 
ole. 8. ÜP PFT ÜP TPF. osak 1184,7454 krooni, 16689,39 krooni. 9. SEB 
Eesti Ühispank, 1 arvelduskonto, 1 krediitkaardikonto ja 1 väärtpaberi-
konto; Hansapank, arvelduskonto. 10. SEB Eesti Ühispank 244 072 kroo-
ni. 11. Hüpoteek SEB Eesti Ühispank Ühispank kasuks; käendatud õp-
pelaenuleping SEB Eesti Ühispangas. (13.04.2005)

1. Haldo Oravas. 3. Abivallavanem - peaarhitekt. 4. Viimsi Vallavalit-
sus. 5. põhipalk 18 000 krooni, lisatasu 2000 krooni. 6. Eramu Tallinnas 
Meriväljal, 78402:204:2420 (1/2 ühisomandist). 7. Sõiduauto GAZ-69 
(1959) (1/2 ühisomand). 8. Osad (liht), 5 tk, 10 000 krooni, 50 000 kroo-
ni. 9. SEB Eesti Ühispank, 1 eraisiku arvelduskonto ja 1 juriidilise isiku 
arvelduskonto; Hansapank, 1 eraisiku arvelduskonto. 10. Hansa Leasing 
& Factoring ~ 215 000 krooni. 11. Ei ole. (02.05.2005)

1. Enn Sau - deklaratsioon avaldatakse Riigi Teatajas.

1. Raivo Tomingas. 3. Maa-ameti juhataja. 4. Viimsi Vallavalitsus. 5. 12 
500 krooni. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Nissan Maxima (1995). 8. AS Esmar 
(nimeline), 100 tk, 10 krooni, 1000 krooni. 9. SEB Eesti Ühispank, ar-
velduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. (25.04.2005)

NB! Viimsi Vallavolikogu VI koosseisu liikmete ja uute Vallavalitsuse liik-
mete deklaratsioonid avaldatakse Viimsi Teataja jaanuarikuu numbris.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU V KOOSSEISU JA VALLAVALITSUSE ENDISTE LIIKMETE MAJANDUSLIKE HUVIDE DEKLARATSIOONID (2005. A)
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Juba kuus aastat järjepanu 
on Viimsi huvikeskuses toi-
munud valla laste ja noorte 
omaloominguliste tantsude 
võistlus. Seekord  kogune-
sid noored tantsuloojad 
oma loomingut esitlema 25. 
novembril.  

Osalejaid oli tänavu 49 ja võistlustu-
les 18 eripalgelist ning huvitavat oma-
loomingulist tantsu. Viimsi huvikeskusel 
on pikaajalised ning tugevad laste ja 
noorte tantsutraditsioonid, ning seda 
näitas ka noorte autorite looming. 

Laval nähti nii unistusi kaugetest 
maadest kui ka laste igapäevast elu ala-
tes varajasest ärkamisest kuni koolivägi-
vallani. Kõige nooremad osalejad olid 
seitsmeaastased, kes alles alustanud oma 
tantsuteed, ja kõige vanemad 15-aasta-
sed noored daamid. 

Žüriisse kuulusid noored tantsijad 
Grete Vällo ja Mari Tiidus, kelle töö ei 
olnud sugugi kerge. Kuigi kõik osalejad 
olid väga tublid, tuli žüriil teha oma ot-
sus, ja nagu ikka, ei saa see meeldida 
kõigile.

Sel aastal olid esinema kutsutud ka 
külalisesinejad Maardust – tantsutrupp 
Planet Dance, kes pakkus silmailu ja 
tantsunaudingut läbi energiliste rütmi-
de ja akrobaatika.

Ita-Riina Pedanik

Üle mitme aasta kõlab Prang-
li rahvamajas taas muusika 
ja laul. Tänu uuele rahva-

maja juhatajale, muusikalise kõrg-
haridusega Vootele Aerule on tööd 
alustanud mitmed huvialaringid, 
kus osalevad vahelduva eduga nii 
suured kui väikesed.

Eriti populaarseks on kujune-
nud kitarriõpe, mida veab Eesti 
Muusikaakadeemia lõpetanud ki-
tarrist Georg Merioja. 

Rahvamaja on huvilisetele ava-
tud peaaegu igal õhtul, seal saab 
sportida ja muidu meelt lahutada. 
Hubases klubiruumis on alustanud 
tööd ja toimetamist pisikene laste-
tuba.

Vambola Kahro

Eesti Raadio 
olemuslugude konkurss 
on lõppenud
Eesti Raadio tänab kõiki konkursist 
osavõtjaid,  konkursile saadeti 35 
ideekavandit, teatas ER turundusjuht 
Tiina Leedu. 

Väljavalitud ideede autoritega al-
gavad läbirääkimised täpsete stsenaa-
riumide valmimiseks ja tehnilise teos-
tuse korraldamiseks.

Esimene saade olemuslugude sar-
jast on kavas 21. jaanuaril Vikerraa-
dios. (VT)

Rakveres tuleb teatri- ja 
filmifestival
Noortel tuleks taas hakata mõtlema 
teatritükkide ja filmide tegemisele, 
sest algava aasta aprillis toimub Rak-
veres juba 25. vabariiklik kooliteatrite 
festival, sõnas ürituse üks korraldaja 
Margus Stalte. Samal ajal viiakse läbi 
teinegi noorte filmifestival – «Propa-
ganda 2006». 

Kaks noorteüritust toimuvad Rak-
vere renoveeritud teatri- ja rahvama-
jas 7.-9. aprillil.

Festivalile pääsevad trupid, kes on 
eelnevalt välja valitud maakondlikest 
eelvoorudest. Tegemist on vanema 
kooliastme festivaliga, seega peavad 
näitlejad olema gümnaasiumiealised. 
Etendusi hindab žürii, kes festivali lõ-
petamisel parematele auhindu jagab. 
Rakveres 25 aastat tagasi sündinud 
kooliteatrite festivalil on esinenud 
kümneid tuhandeid noori, kellest pal-
jud on ennast ka hiljem teatriga sidu-
nud. 

Noorte filmifestival «Propaganda» 
toimus esimest korda sel kevadel, au-
torite vanusepiir on 25 aastat. Festiva-
lile pääsemiseks tuleb korraldajaile 
saata 10. märtsiks oma film (aadress 
Laada 14, Rakvere, 44310, märksõna 
PROPAGANDA 2006.) Filmide hul-
gast valitakse 25 paremat, mis osale-
vad «Propaganda» filmipäevade võist-
lusprogrammis. 

Filmifestivali ajal toimuvad ka 
töötoad ja loengud, kus nõuandeid ja 
õpetust jagavad professionaalsed filmi-
tegijad. Noored saavad ka kohest ja 
asjalikku tagasisidet oma filmide koh-
ta. Parimaid premeeritakse, eraldi au-
hinnatakse stsenariste ja filmitegijaid.

Aprillis on Rakverre oodatud ka 
kõik need, kes tahavad näha Eesti 
teatri ja filmi tuleviku esimesi samme. 
Lisainfot festivali tingimuste kohta 
leiab internetist aadressilt www.propa-
ganda.ee (VT)

UUDISED

PERE 
RÕIVAPOOD

soovib oma 
vanadele ja uutele 

klientidele 
kauneid jõulupühi 
ja head vana aasta 

lõppu!

Pakume kingitusi 
kogu perele.

Asume Kaluri tee 3
E-L 9-19, P 10-16

8-12-aastaste vanuserühmas võitis kava mootorratta rallist.

VÕITJAD

Viimsi laste ja noorte 
omaloominguliste 
tantsude konkursi 
2005 võitjad

5-7-aastaste vanuse-
rühm 
•  I koht «Tõusev päi-

ke», autor Eliisa 
Tiidumaa

•  II koht «Lilletants», 
autor Katariina 
Kaleinikas

8-12-aastaste vanu-
serühm
•  I koht «Mootorratta 

ralli», autorid Marie 
ja Karolin

•  II koht «Let`s get it 
started», autor Trii-
nu Liis Raudmägi

•  III koht «Koolivägi-
vald», autor Marju 
Pärn

12-15-aastaste vanu-
serühm
•  I koht «Dirty», auto-

rid Karolyna ja Tii-
na

•  Eripreemia säravale 
tähele sai Mari 
Marta Makarov 
oma esitusega 
«Sandra Dee».

Viimsi huvikeskuses tantsiti 
omaloomingulisi tantse

Rahvamaja ringidest on kõige 
populaarsemad kitarritunnid 
Georg Merioja (paremal) ju-
hendamisel.

Prangli rahvamaja on taas muusikat täis 

Sa tule ja vaata ja  kuulata...
Valge lumi meid jõuluga tervitab,
Ta tuleb ja tahabki hiilata,
Tuua rõõmu ja rahu, mis värvikas.

Rahurikkaid jõule ja 
kultuurset uut aastat
soovivad oma liikmete-
le, koostööpartneritele 
ja kogu valla rahvale

Viimsi huvikeskus, 
Viimsi noortekeskus

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS 

AS Diksent 
Miiduranna sadam 

Viimsi vald

Tel 639 3153 ja 505 9198
helve@isp.ee
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VAJALIKUD VAHENDID: 
•  väike õhupall (1 õhupall 1 kera kohta)
•  PVA liim 
•  vesi
•  puuvillane niit või lõng (mitte väga jä-

me)

TÖÖKÄIK: 
•  puhu õhupall nii suureks, kui suurt jõu-

lukera soovid, ja kinnita ots sõlmega
•  sega valmis PVA ja vee segu (1 osa lii-

mi, 2 osa vett)
•  kasta õhupall liimi ja vee segusse 
•  hakka kerima niiti palli ümber nii, et 

see jääks ühtaselt ja mitte liiga hõre-
dalt ega paksult

•  kui niit on keritud nii, nagu sulle meel-

dib, kasta pall veel kord liimisegusse, 
et kõik kohad saaksid liimiseks 

•  riputa pesupulgaga nöörile kuivama 
•  kui pallike on kuiv, tee nõelaga õhupal-

li sisse auk ja tõmba katkine pall seest 
välja 

•  ongi valmis! 

SOOVITUSED: 
•  jõulukerasid on ilus kasutada kuuse eh-

timisel vanade klaasmunade asemel
•  tee jõulukerad kuldsest niidist, saad 

eriti kenad kaunistusesemed 

VAJALIKUD VAHENDID: 
•  väike lillepott (mida väiksem, seda 

armsam) 
•  puust pärl 
•  hambatikk
•  puuvillane niit (kõige parem on hee gel-

niit, mis on veidi tugevam) või lõng 
•  käsitöövärvid (saadaval Tiimaris, 

Vunderis, Kaubamaja kodumaailmas 
või da Vincis)

•  pintsel 
•  (suled või muud kaunistamise asjad) 
•  (sätendav liim)

TÖÖKÄIK: 
•  värvi pott selliseks nagu soovid ja lase 

kuivada 

•  mõõda valmis niit (soovitavalt kuni 30 
cm, siis jääb ka riputamiseks ruumi) ja 
seo selle ühte otsa puupärl. Kui soovid 
seda kaunistada sulega, kinnita ka see 

•  mõõda potti kasutades niidil välja koht, 
mis läheb läbi lillepoti põhjaaugu nii, 
et pärl jääks rippuma natuke ülespoole 
potiserva 

•  kinnita valmismõõdetud kohta hamba-
tikk (nii pikk, kui on poti põhja läbi-
mõõt) 

•  tõmba niit läbi poti põhjaaugu nii, et 
kui pott on tagurpidi, siis  jääb pärl 
rippuma ja tikuke hoiab seda õiges ko-
has ehk tikk jääb poti sisse vastu põhja 

•  tee niidi teise otsa aas ja riputa soovi-
tud kohta

TEATED

Südamlikud 
õnnesoovid
jaanuarikuu 
hällilastele!
ANISIA SAVINA 14.01 93
JOHANNA RÄMMAL 10.01 92
ALMA KIRTSWHALIA 12.01 90
VILLEM ARJU 11.01 89
ERNA KALMAR 10.01 86
IVAN LUKASHEVICH 4.01 85
ARNOLD HEIN 5.01 84
NIKOLAY SEVERIN 1.01 82
HELJO LIESMENT 11.01 82
MAGDA VÕTTI 20.01 81
ELIISE POOLMAN 29.01 81
JUTA PALTSMAR 30.01 81
NADIIA VODOLAZOVA 3.01 80
SELMA-BENITA MIHKLI 6.01 80
LINDA-HILDEGARD 
ORUNUK 10.01 80
ERIKA SAAR 12.01 80
MANGO KRIISK 13.01 80
ALEKSANDRA SAGUR 22.01 80
POLINA ZAITSEVA 26.01 80
RAIMU PÜSSA 2.01 75
MEEDI TALISAAR 18.01 75
EVALD SILD 25.01 75
AITA KALJUSTE 26.01 75
EINO SÜTT 6.01 70
ANTS KOLK 1.01 65
EINAR SAVISAAR 3.01 65
MILVI KIVIKANGUR 4.01 65
REIN SARNET 7.01 65
PEETER MAIDE 10.01 65
AAVO MASING 14.01 65
AULIS JUHANI  PETÄJÄ 17.01 65
AARE JÜRGENSON 18.01 65
MILVI ALVERE 29.01 65
KAIU SIKK 29.01 65

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
(seisuga 12.12.2005)
•  Merili Sellal ja Andres Lõhmusel 

sündis 26. oktoobril tütar EMILY 
FREYA

•  Kati ja Karmo Kalk’il sündis 2. no-
vembril tütar MARIE ISABEL

•  Mari-Liis Obetil ja Taavi Kanguril 
sündis 11. novembril tütar ANNA 
LIISA

•  Merle Vaik’il ja Andres Angeril 
sündis 11. novembril tütar 
ANETTE

•  Doris ja Allan Strusil sündis 12. 
novembril tütar ADELE

•  Lea Rautsil ja Sven Mällol sündis 
12. novembril tütar SILVIA RITA

•  Kati Liigusel ja Reimo Ehrsteinil 
sündis 14. novembril tütar MIA 
LOVIISE

•  Maris ja Marek Laanelal sündis 
16. novembril poeg MARKUS 
ART

•  Janika ja Erki Unnil sündis 17. no-
vembril tütar ANNI LII

•  Aivi Porril ja Kaido Koppal sündis 
17. novembril tütar KIRKE

•  Jelena ja Ruslan Aleksandrovic 
Krestinil sündis 19. novembril 
poeg LEON

•  Annika Niidasel ja Eduard Lomp’il 
sündis 20. novembril tütar 
KÄTLIN

•  Margit ja Erki Pugalil sündis 23. 
novembril tütar MIA NORA

•  Tiia ja Juhan Pappel’il sündis 24. 
novembril poeg ARTUR

•  Silja Valgel ja Margus Koppel’il 
sündis 30. novembril tütar 
LISETTE-ELIISE

•  Karin Pärnpuul ja Andres Kuusk’il 
sündis 2. detsembril tütar MARIA

•  Liisa Metsal ja Janek Kuural sün-
dis 3. detsembril poeg ROGER

Meie esivanemad tegid tõsisema 
töö ikka kevadel, suvel ja vara-
sügisel ning puhkasid talvel. Tä-

napäeval oodatakse meilt kõigilt tõsist 
tööpanust just talveperioodil, sest puha-
takse enamasti suvel.

Talvemasendust kohtab rohkem põh-
jamaades, kus talveaeg on pikk ja päike-
sevalgust vähe. Teadlased on välja selgi-
tanud, et pimedal ajal võib aju hormo-
naalne regulatsioon ja normaalne bio-
loogiline ööpäevarütm muutuda. Uinu-
mist ja und soodustab ajus asuva käbi-
näärme hormoon melatoniin. Selle tase 
organismis peab olema normaalselt kõr-
gem öösiti. Pimedal ajal võib melatoniini 
taseme regulatsioon häiruda, olles nor-
mist kõrgem ka päevasel ajal. See toob 
kaasa pideva unisuse ja väsimuse ka päe-
val. Serotoniin on oluline aine kesknär-
visüsteemis, selle vähesuse või liigse ära-
kasutamise tõttu tekivad meeleoluhäi-
red ja kurvameelsus kuni tõsise depres-
sioonini välja.

Mida siis teha, et olla energiline ja 
rõõmus ka talvel? Siin on tõhus abi spet-
siaalsest SAD (Seasonal Affective 
Disorder, inglise keeles ka kurb) valgus-
ravist. 

Valgusravi mõjutab organismis sood-
salt melatoniini ja serotoniini taseme re-
gulatsiooni ja normaliseerib bioloogilist 
ööpäevarütmi. Melatoniini nõristumine 
päeval pidurdub ning olemine muutub 
reipamaks. Inimestel, kes on talvel uni-
sed pärastlõunasel ja õhtusel ajal, aga 
voodisse minnes ei suuda uinuda või on 
uni katkendlik, võiksid valgusravi võtta 
hommiku asemel pärastlõunasel ajal. 
See tagab virgema olemise õhtul ning 
parema une öösel. Valgusravi toimib ka 
serotoniini ainevahetusse, parandades 
meeleolu ning andes reipust.

Spetsiaalsete ravivalguslampide val-

gustugevus võib olla 2500-10 000  luxi. 
Väiksemaid lampe soovitatakse kasuta-
da kodus ja büroodes, suuremad seina-
paneelid on kasutusel haiglates, spaades 
jm. Eriti hästi sobib valgusravi hommi-
kuti kella 7-11 vahel. Ravi kestus on 
pool kuni tund aega. Kõige parem on ra-
viga alustada juba enne sümptomite te-
ket sügisel, kuid hilja pole kunagi! Val-
gusravi mõjub tavaliselt üsna kiiresti – 
tulemus on tuntav juba nädalaga, tuleb 
juurde energiat ja elurõõmu. Uuringute 
andmeil on valgusravi tõhus 70-80% 
patsientide puhul. Sobiv on võtta üks-
kaks nädalat igapäevast kuuri ja vajadu-
sel korrata seda mõne kuu pärast.

Kui ere valgus tekitab silmade ärri-
tust, peavalu või muidu halba enesetun-
net, tuleb valgusravist loobuda; samuti 
teatud ravimite kasutamise ajal. Valgus-
ravi kõrvaltoimeteks ongi sagedamini 
peavalu, kerge iiveldus, ärevus. Viimsi 
SPA hotellis on enne ravi alustamist või-
malik arstiga konsulteerida, kas SAD val-
gusravist on abi ja milline peaks olema 
ravikuuri pikkus.

Kaja Sepp, 
taastusraviarst

Ise tehtud, hästi tehtud
Viimsi huvikeskuse laste tarbekunstiringi juhendajad Mari Hiiemäeja Annika Orgus soovitavad jõuluehted ise teha. 

Siinkohal selleks mõned näpunäited.

JÕULUKERA KELLUKE 

Viimsi tervisekeskuses saab 
ravida talvemasendust

FORTUM 
ELEKTER AS 

soovib oma 
klientidele 
rahulikku 

jõuluaega ja 
rõõmuküllast 
uut aastat!

ELKONTE Grupp

Rahulikke JõuleRahulikke Jõule
soovib Elkonte Grupp 
 oma koostööpartneritele

Kinnisvara ja Haljastus. www.elkonte.ee



Maasoojuspumbad toodavad maja kütteks kuluvast energiast 2/3 tasuta.

Kütteperioodiks valmistu-
des ja puude, õli, gaasi või 
elektri eest tasudes märka-
me, et kõik need tooted on 
läinud aasta-aastalt kalli-
maks. Ent kirume mis me 
kirume, maksta on vaja – 
külmas ja pimedas toas on 
ju võimatu elada. 

Eesti talv on pikk, pime ja rõskelt külm. 
Sama käib Rootsi ja Soome kohta. Huvi-
tav, et just rootslased on aru saanud 
ühest lihtsast asjast – küttekulusid võib 
rohkem kui poole võrra vähendada, kui 

kasutada enam kui 150 aasta tagasi leiu-
tatud tehnikat – soojuspumpa. 

Rootslased paigaldavad küttesüstee-
mi igal aastal üle 100 000 soojuspumba. 
Soomes, kus elanikke Rootsi 8 miljoniga 
võrreldes mitu korda vähem, kasutati 
elamutes mullu umbes 12 000 soojus-
pumpa.

Eestis on soojuspump veel suhteliselt 
võõras mõiste, kuid võiks kuuluda iga 
kodu soojuseandja hulka. 

Energia tuleb maast, veest, kivist 
Maasoojuspumbad toodavad tasuta 

2/3 energiast, mis kulub maja kütteks. 
See energia võetakse kas maast, veest või 
kivist, ent tööpõhimõte on ikka sama. Päi-
keseenergia tuuakse maatorude kaudu 
soojuspumpa, kus see muudetakse soo-
jaks veeks kütteradiaatoritesse või põran-
dakütte torudesse ja soojavee boilerile. 

Maatoru kaevatakse 100 cm sügavu-
sele maasse, uputatakse puurkaevu või 
viiakse raskuste abil veekogusse, sõltu-
valt maja asukohast. 100-150 m2 maja 
küttesüsteemile vajame 300-400 m maa-
toru. Maa, vesi või kivi soendab maato-
rus tsirkuleeriva vedeliku mõne kraadi 
võrra, soojuspump muundab need mõ-
ned kraadid teile soojaks veeks ja radiaa-
torite või põrandakütte kaudu soojaks 
õhuks. Maasoojuspumbad on väga sääst-
likud, küttekulusid on võimalik vähen-
dada juba 75%.

… ja õhust
Ventilatsiooni õhusoojuspump kasu-

tab ära ventilatsiooni kaudu välja suuna-
tud siseõhku, mis tavaliselt läheb kasu-
tult atmosfääri. See sobib uue maja ehi-
tajale, kus ruutmeetrite arv jääb alla 250 
m2. Sääst aastas oleks 8-10 000 kWh ehk 

40-45%. Lisaks meeldiv ventilatsioon, 
kus õhk vahetub siseruumides 12 korda 
ööpäeva jooksul. Süsteem ei tekita suit-
su ega muid saasteid keskkonda. 

Nende kahe soojuspumba  tüübi va-
hele mahub mitmeid teisi kombineeritud 
tooteid, kus võib olla erinevaid energia-
kollektorid ja mida võimalusel ühenda-
takse ventilatsiooniga. Reegel on, et iga 
maja nõuab individuaalset lähenemist.

 Õhusoojuspumbaga on meil võima-
lik saada soojusenergiat otse õuest. Su-
vel töötab see süsteem soovi korral ka ja-
hutajana. Õhusoojuspump sobib eriti 
neile, kellel on seinas elektriradiaatorid 
või maja tavalisel puuküttel. 

Üks suuremaid soojuspumpade toot-
jaid Põhjamaades on IVT Industrier Ab, 
kellel on oma esindus ka Eestis.

Aivar Paabo

Soojuspumbad on energiasäästlikud
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Viimsi vald on üks selline tore koht, 
kus on palju eramaju ja kindlasti 
vajatakse koduaedadesse ka nelja-

jalgseid sõpru. Meil on jäänud veel neli 
vähelevinud retriiveri tõu esindajat 
(poissi), kes otsivad endale mõistvat pe-
remeest ja head kodu. 

Tõukoerad on meie pere lahutama-
tu osa juba üle kümne aasta. 90ndate 
keskel, kui kolisime Tartust Harjumaale, 
võtsime lisaks väikesele puudlile Kipsile 
perre neil aastatel eriti populaarse 
dalmaatsia koera. Nii nad siis elasid koos 
ja hoolitsesid teineteise ja kutsikate eest, 
kuni ühel 2000. aasta  suvehommikul 
läksid koos peremehega õue. Kahekesi 
oldi väga ülemeelikus tujus ja joosti kee-
lule vaatamata otse sõiduteele. Kipsi sai 
silmapilkselt surma, Blondi pääses eh-
matusega. Nii jäi hirmust värisev ja kart-
likuks muutunud Blondi üksi. Pidime 
leidma majja teise koera, sest ta oli ju 
kaaslasega harjunud. 

Olime juba ammu kuulnud kuldse-
test retriiveritest ja aastaid oli seisnud 
esikuseinal ka selle tõu esindaja pilt, nii-
siis langes esialgne valik neile. Kuid ot-
sisime veelgi edasi, et leida just see meie 

pere õige koer. Nii avastasimegi, et 
retriiverite peres on ka kiharakarvaline 
koer. Eestis selle tõu esindajaid toona 
aga veel ei olnud.  

Meie väike kiharakarvaline Ulli asus 
elama Kloogale, kus teda ootas kaks sõp-
ra – peaaegu kaheaastane kuldne 
retriiver ja  kuueaastane dalmaatslane. 
Sõpradeks saadi hästi ruttu ja eriti hästi 
klappisid omavahel retriiverid. Kuldne 
võttis musta kutsika enda hoole alla ja 
kasvatas teda, nagu oleks tegemist oma 
lapsega. Nüüd on meil kokku juba neli 
kuldset retriiverit ja kõik nad on lahuta-
matud sõbrad. Praegu on Ullil juba tei-
ne pesakond kutsikaid üles kasvatada. 
2003. aasta juulis sündis esimene pesa-
kond: neli musta isast, viis musta emast 
ja üks pruun emane (viimane osteti Soo-
me tagasi). Teine pesakond sündis Ullil 
tänavu juulis: üks must emane, viis mus-
ta isast ja üks pruun isane kutsikas. Ko-
duleht internetis asub aadressil www.
gypsyssoul.tk 

Kiharakarvalise retriiveri tõug on pä-
rit Inglismaalt ja on säilinud peaaegu ka-
he sajandi vältel sama hästi kui muutu-
matuna. Tõenäoliselt voolab nende 

soontes inglise veekoera, inglise ja iiri 
setteri, veespanjeli, puudli ja hurda verd. 
Tõuiseloomustuse parim näide on Ulli 
endise perenaise jutustus sellest, kuidas 
suvel käidi ühes järves koertega suple-
mas. 

Kui vagunautost hüppas välja seitse 
kiharakarvalist ja üks vana labra dor-
retriiver, siis hüüdsid lapsed vanemate-
le, et näe, seitse lammast ja üks karja-
koer tulid karjamaale! Tegelikult ongi 
nii, et nende kiharad meenutavad veidi 
lammast, ent muidu on tegemist sihva-
ka ja elegantse koeraga.  

Kiharakarvalised on maailma ühed 
hinnatumad jahikoerad, aktiivsed, taibu-
kad, sõnakuulelikud, peresõbralikud ja 
samas iseseisvad. Solvuvad üsna kerges-
ti, kui nendega ebaõiglaselt käituda 
(omapärase huumorimeelega), nende 
õpetamisel on soovitav kasutada ainult 
prääniku meetodit. Nad võtavad väga 
kergelt õppust ja tahavad ka kohe õpitut 
rakendada. Neid sobib koolitada ka 
narko-, pommi- ja tuletõrjekoerteks, sa-
muti pimeda juhtkoerteks. 

Ellen Kriisk

Kiharakarvaline retriiver – 
lamba moodi koer, mitte lambakoer

Olen musta värvi ja sarnanen pisut musta lambaga, teisalt aga olen hea 
hüppevõimega ja siis meenutan natuke musta pantrit.

Koolivaheaeg lastele 
ja noortele Viimsi 
noortekeskuses 
•  TEISIPÄEV, 3. jaanuar 
Spordipäev koos kardisõiduga
kl 12-17 
Võistlused ja mängud siseruumides. 
Ilusa ilma korral ka väljas. 
Kardikeskuses kell 16-17 
Osavõtumaks 80 kr (kardisõit 2x8 
min)

•  KOLMAPÄEV, 4. jaanuar 
Harry Potteri päev  
kl 12-17 
Film, võlumine, Harry Potteri vikto-
riin, võistlused ja muu põnev.  

•  NELJAPÄEV, 5. jaanuar 
Multifilmipäev MTÜ Nukufilmi 
lastestuudios (Luise 4, Tallinn) 
kl 12-18  
Kogunemine noortekeskuses kl 12 
Osavõtt tasuta, Tallinnas ühistrans-
pordiga liikumiseks läheb vaja sõidu-
pileteid või 20 kr (noorsootöötaja os-
tab)

•  REEDE,  6. jaanuar 
Meisterdamise päev 
kl 12-17 
Teeme paberit ja vildime! 
Osavõtumaks 25 kr 

Teemapäevadest osavõtmiseks pa-
lume eelnevalt registreerida hilje-
malt 30. detsembriks 
e-postiga: viimsink@huvikeskus.ee 

Osavõtjate vanusepiirang puudub!

Muudatused 
noortekeskuse 
lahtiolekuaegades
•  23. detsembril sulgeme kell 19
•  24. detsembrist 2. jaanuarini noor-

tekeskus SULETUD!

Avame taas 3. jaanuaril!

TEATED



Viimsi valla meistrivõistlused saalihokis!

Viimsi vallas on aasta lõpul 
tore traditsioon meeles pi-
dada  neid valla tublisid 
sportlasi, kes aasta jooksul 
üle-Eestilistel võistlustel ja 
kaugemalgi tublide tule-
mustega silma paistnud. 

Sel aastal kogunes valla sportlaste «koo-
rekiht» hotelli Athena pubisse 7. det-
sembril. Treenerite ümarlaual osalenud 
said tuttavaks uue abivallavanema En-
del Lepikuga ning kindlasti oli vastasti-
kune infovahetus mõlemapoolselt huvi-
tav ja kasulik. Endiselt on meie treene-
rite mureks saalide vähesus ja korralike 
jalgpalliväljakute puudus. Suured  loo-
tused on kõigil uue kooli spordikomp-
leksi valmimisega. 

Pika merepiiriga vallal on mõistagi 

pikad traditsioonid  meresõidu aladel. 
Ehkki meie purjetajatel enam oma val-
las kodusadamat ei ole, jätkavad noored 
edukalt treenimist külalislahkel Pirital ja 
tulemused on eriti Rein Ottosoni klubi 
purjetajatel lausa maailmatasemel. Teis-
test aladest oli arvukam  sportlaste esin-
dus  kergejõustikus, tennises ja jalgrat-
taspordis. Visa spordimehe auhinna sai 
Helmut Kaarlep, tubli spordipere auhind 
läks perekond Rosmele. 

Edukate klubide seast said preemia 
spordiklubi HC Viimsi poiste C-vanuse-
klassis saavutatud karikavõistluste või-
du eest, spordiklubi Rullest eduka esine-
mise eest rahvusvahelistel võistlustel, 
spordiselts Marathon tulemuslikkuse 
eest Eesti valdade suvemängudel ja sa-
made mängude võitja naiste võrkpallis 
– H-Spordiklubi Anu Karavajeva eestve-
damisel.

Tore, et meil on nii palju tublisid 
sportlasi ja treenereid!

Tiia Tamm
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SPORDISÕNUMID

Mitmereketiturniiril 
mängiti seekord kahe 
reketiga
Viimsi mitmereketiturniir peeti spor-
dihallis tänavu teistkordselt. Osalejad 
piirdusid kahe reketiga - sulgpalli ja 
lauatennise jaoks. Suure tennise kaa-
samiseks jääb ühest mänguplatsist 
kahjuks väheks. Mängijaid tuli kokku 
26 ja tegevust jätkus  kaheksal sulg-
palliväljakul ja nelja lauatenniselaua 
taga terveks päevaks. 

Juhendi järgi olid Viimsi oma 
rahva kõrval lubatud osalema ka 
spordihalli kliendid mujalt ja see an-
dis üritusele vürtsi juurde. Naisvete-
ranide vanusegrupis osales kahe-
võistluses viis tublit “Piilupesa” las-
teaia naist ja maksimaalse tulemuse 
saavutas Maire Tuul. Teiseks jäi Reet 
Varik ja kolmandaks Jana Rebane.                                     

Noormeestele ei olnud algselt 
omaette arvestust ette nähtud, kuna 
aga neid tuli kokku kuus ja neli neist 
päris noorekesed, said poisid oma 
turniiri ja kaks vanemat noormeest 
läksid meeste sekka. Poiste parimaks 
tuli Mattis Kirsipuu, järgnesid Sven 
Erik Tamm ja Georg Kaasik. Meeste 
põhiklassis oli osalejaid 10. Eelmisel 
aastal naiste turniiri võitnud Kati 
Kraaving otsustas sel aastal meeste-
ga mõõtu võtta ja tegi seda korrali-
kult: lauatennises saadud 2. koht ja 
sulgpalli 1. koht tagasid talle ülekaa-
luka võidu ka meeste seas. Teiseks jäi 
Patrick Rang ning kolmandaks Aare 
Luigas. Veteranidest tuli seitsme hul-
gas võitjaks Viktor Palmet, teisele 
positsioonile jäi Rauno Kristel ja kol-
mandaks Priit Poolar. 

Läbiviimise eest tuhat tänu spor-
dihalli juhatajale Toomas Hansarile!

Tiia Tamm

Harju meistriks tuli 
Maardu Maleklubi
Harjumaa meistrivõistlused peeti no-
vembrikuus võistkondlikus males ja 
koroona paarismängudes. Maardu 
Maleklubis toimunud malevõistlustel 
osales üheksa võistkonda koosseisus 
3 meest ja 1 naine. 

Võitjaks tuli Maardu Maleklubi, 
teiseks Saku Maleklubi I ja kolman-
daks Saku Maleklubi II võistkond. 
Viimsi valla võistkond koosseisus 
Ain-Valdo Müütnik, Allan Onton, El-
mar Talisaar ja Kristiina Ehala jäid 
poole punktiga kolmandale kohale 
alla ning pidid leppima 4. kohaga. 
Eelmisel aastal saavutati kümne 
võistkonna seas 9. koht.

Koroona paarismängud peeti ka-
hel päeval Kehra Keskkoolis. Mees-
paarismängus tuli kokku 21 võist-
konda. Viimsi  koroonamees Urmas 
Mererand jäi duetis Saku KKTirts 
mängija Margus Saareojaga 17. ko-
hale. Naispaarismängudes tuli 10 
võistkonnast 4.kohale Kai Mererand, 
kes mängis paaris Tiina Sõmeraga 
Saku klubist. Segapaarismängudes 
osales samuti kaks viimsilast: Meri 
Arro koos KMK Kehra mängija 
Ahmet Kinkiga tuli 18 võistkonna 
seas 7. kohale ja Urmas Mererand 
koos Talvi Tarbega Kose vallast 11. 
kohale.

Aasta lõpuni jätkuvad meeste 
korvpallimeistrivõistluste 1.vooru 
mängud, kus I grupis mängib ka BC 
Haabneeme. Meistrid selguvad keva-
depoole. 

Tiia Tamm 

Teist aastat järjest kogunesid no-
vembri alguses noored korvpallu-
rid Viimsi spordihalli, et mõõtu 

võtta ja oma oskusi näidata Viimsi Sü-
gisturniiril. 

Turniiri siht on pakkuda noortele esi-
mesi võistluskogemusi ja populariseeri-
da korvpalli ka laiemalt. Turniir toimus 
5. ja 6. novembril ning sellest võtsid osa 
95. aastal sündinud ja nooremad poisid. 
Osales kümme meeskonda kahes alagru-
pis, Tallinna ja Harjumaa noortele lisaks 
ka kaks meeskonda Tartust ja üks Rap-
last. Esimesel päeval toimusid alagrupi-
mängud, teisel play-off ja kohamängud.

Alagruppide võidud saavutasid hili-
semad finalistid KK Viimsi 95 ja Tartu Ka-
lev/Torpat I. Poolfinaalis tuli neil alista-
da vastavalt SK Rim (45:30) ja Rapla KK 
(12:92). Tuleb tunnistada, et veel sel tur-
niiril tartlastele tõsist vastast ei leidunud-
ki ja KK Viimsi poisid pidid tunnistama 
tartlaste paremust (18:80). Pronksimän-
gus oli SK Rim üle KK Raplast (40:39).

KK Viimsi 96. aastal sündinud poisid 
pidasid maha tulise alagrupiturniiri, kus 
kõikidele, v.s Tartu I meeskonnale, suu-
deti tublisti vastu hakata, kuigi mängiti 
aasta vanemate poiste vastu. Mängud oli 
pingelised ja tasavägised, kus võitmiseks 
läks vaja ka väheke õnne. Mängulõpud 
meil siiski veel kõige paremini ei õnnes-
tunud ja nii tuli ühe võidu kõrval tunnis-
tada kolme nappi kaotust ning alagrupi 
neljandat kohta. See tagas pääsu 7. ja 8. 

koha mängule, kus 29:39 pidime tunnis-
tama Lääne Harju SK paremust. Seega 
saavutasid KK Viimsi 96 aasta poisid tur-
niiril tubli 8.koha.

Kõikide mängude tulemustega saab 
tutvuda KK Viimsi koduleheküljel 
www.kkviimsi.ee.

Autasud said kõik osalenud tublid 
noored korvpallurid. Kolme parimat 
meeskonda autasustati medalite ja kari-
katega, omapoolsed auhinnad tulid 
sponsoritelt. 

Turniir läks igati korda ja nii korral-
dajad kui külalised jäid igati rahule. Kõik 
kutsutud lubasid järgmisel aastal jällegi 
kohal olla. KK Viimsi tänab kõiki noori 
mängumehi ja nende treenereid, tubli-
sid kohtunikke, fanaatilisi lapsevane-
maid ning kõiki toetajaid, kes Viimsi Sü-
gisturniir 2005 edukale toimumisele 
kaasa aitasid.

Tanel Einaste

SPORDISÕNUMID

HC Viimsi käsipallipoisid 
Eesti karikavõitjad
18.-20. novembril toimusid Viljandis 
Eesti karikavõistlused käsipallis C-
klassi 1991. ja hiljem sündinud pois-
tele. Et kõik poisid saaksid võistelda, 
pani Viimsi välja kaks koosseisu, tei-
ne võistkond koosnes aasta noorema-
test. Poisid võitlesid ennastsalgavalt 
ning saavutasid 11. koha . Võistkon-
na parimaks tunnistati Hans-Robert 
Nimmerfeldt.   

Esimene võistkond koosseisus Al-
lar Kaare, Madis Kokkuta, Madis 
Maask, Henri Normak, Mikk 
Pinnonen, Tõnis Pool, Tanel Pärna-
maa, Mihkel Saluri , Heldur Sepp, 
Rauno Teder ja Tanel Svilberg tuli 
peale otsustavat võitlust Siili Palliklu-
biga Eesti karikavõitjaks tulemusega 
25:22. Viimsi võistkonna parimaks 
tunnistati Madis Kokkuta.

Turniiri käigus selgitati karika-
võistluste  parim mängija ja värava-
vaht, kelleks osutusid Viimsi HC män-
gijad  Mikk Pinnonen ja Henri 
Normak 

Võistkondi juhendasid Ain Kont ja 
Ain Pinnonen.

Korvpalli 
meistrivõistlustel 
rekordarv osalisi
Valla meistrivõistlused korvpallis ül-
latasid sel aastal osavõturohkusega. 
Kui ülemöödunud aastal oli meeskon-
di võistlustules neli ja eelmisel aastal 
kuus, siis tänavu lausa kaksteist. Tore, 
kui mõõnale järgneb tõus. 

Eelmise aasta võitja Korvpalliklu-
bi Viimsi on endale kasvatanud juba 
väärilise järelkasvu: sel aastal jäid ve-
teranid veel peale, jättes nooremad 
teisele positsioonile. Kolmandana sai 
meistrivõistluste medali kaela RÖA 
(Rötmotaverken) võistkond.              

Neljas koht - Viimsi Viimased, 5. 
kohta jäid jagama BC Haabneeme, 
BC Pastelli, Kahuriliha ja Viimsi 
Ylicool.  9. koht läks jagamisele 
Marathoni, Pitsiklubi, BC Tamme-
kännu ja Standoori võistkondade va-
hel.

Korraldamine lasus Korvpalliklu-
bi Viimsi õlul ja kõik läks, nagu selle 
klubi puhul tavaks - hästi. Suur tänu 
klubi treeneritele Tanel Einastele,Teet 
Tiisveldile ja  kaasatud sponsoritele!

Eesti valdade XIV 
talimängud on tulemas
Viimsi vald on osalenud kõikidel tali-
ja suvemängudel ja päris edukalt. 
Jaanuarikuu 14. ja 15. päeval peavad 
eelvoorudes selguma need valdade  
võistkonnad, kes saavad õiguse võis-
telda finaalis, 10.-12.veebruaril Tam-
salus. 

Eelvoorud peetakse males, kabes, 
lauatennises ja korvpallis. Viimsi ei 
osale kabes ja naiste korvpallis. Kuna 
kokkuvõtte tegemisel läheb arvesse 
neli ala (suusatamine põhialana lisan-
dub finaalvõistlustel), tuleb pingutada 
ja anda parim, et konkurentsis püsi-
da. 

Lauamängudel on võistkonnas 5 
liiget: 2 meest,1 naine,1 poiss (sündi-
nud 1989 või hiljem) ning sama vanu-
sepiiranguga tüdruk. Males on meil 
järelkasv olemas, jänni aga kipume 
jääma lauatennises, kus oma klubi 
puudub ja noori napib. Lumeolusid 
arvestades oleme päris tublid olnud 
suusatamises, aga seegi on meie val-
las rohkem veteranide pärusmaa. 
Noorte üleslugemiseks piisab ühe käe 
sõrmedest. Suusatajatel tuleb Tamsa-
lu rajal läbida individuaalselt 10km, 
5km või 3km (olenevalt vanusest ja 
soost) ning teatesõidus naistele 
3x3km ja meestele 4x5km.

Kokku võetakse 7 üksiktulemust 
ning 2 teatesõitu. Kes vabariiklikku 
konkurentsi ei karda ja tunnevad jõu-
du kaasa lüüa, võtke varakult spordi-
metoodikuga ühendust. Huvilistele in-
fo:www.joud.ee.

Tiia Tamm,
spordimetoodik

KALLID KALLID 
SPORDISÕBRAD!SPORDISÕBRAD!
KAUNIST JÕULUAEGA, KAUNIST JÕULUAEGA, 

LUMISEID LUMISEID 
SILLERDAVAID SILLERDAVAID 
SUUSARADU JA SUUSARADU JA 

EDUKATEDUKAT
UUT AASTAT!UUT AASTAT!

Parimate klubide seast sai valla 
preemia eduka esinemise eest rah-
vusvahelistel võistlustel rulluisu-
klubi Rullest, pildil treener Piret 
Rink pärast 9 karika võitmist kari-
kavõistlustel Hollandis.

Vald tunnustas aasta 
parimaid sportlasi

SPORDIÜRITUSED JAANUARIKUUS

7. jaanuar kl 9 Valla meistrivõistlused SAALIJALGPALLIS Viimsi spordihall

14. jaanuar kl 9 «Kalev» CUP noortele JALGPALLIS Viimsi spordihall

14.-15. jaanuar Eesti valdade XIV talimängude eelvoorud

28. jaanuar Harjumaa meistrivõistlused MURDMAASUUSATAMISES ja 
VALLARAHVA SUUSASÕIT

Kõrvemaa MSK

Treenerid Teet Tiisvelt (vasakul) ja Tanel Einaste KK Viimsi hõbedase 
mees konnaga.

Viimsi Sügisturniir 2005

OSALEJAD: Võistkonnad lubatakse komplekteerida val-
davalt valla piires elavatest, töötavatest või õppivatest 
sportlastest. Võistkonna suurus kuni 12 mängijat.

TOIMUMISE AEG: 11. veebruar 2006 a.

KOHT: Viimsi Spordihall, Sõpruse tee 5, Haabneeme, 
Viimsi vald

KORRALDUS: Mängitakse 3x12min «musta aega», vii-
mase kolmandiku 3 viimast minutit on «puhas aeg».
Turniiri süsteem pannakse paika kohapeal, vastavalt osa-
levate võistkondade arvule. Võistkondadel soovitav üht-
lane, numbritega riietus.

AUHINNAD: I kohale tulnud meeskon-
da autasustatakse Viimsi vallavalitsuse  
rändkarikaga, mis jääb päriseks pärast 
teistkordset võitmist.
I-III kohale tulnud meeskondi autasustatakse diplomi 
ja meistrivõistluste medaliga.
Lisaks igale osalejale osavõtu diplom ja meene spordiklu-
bilt «Viimsi Kepp».

REGISTREERIMINE: Palume oma võistkonna osalemi-
sest teatada hiljemalt 7.veebruariks 2006a.
E-mail: viimsikepp@hot.ee. Tel +372 504 9406

Turniir on kõikidele osalevatele võistkondadele tasuta!

Viimsi valla meistrivõistlused saalihokis!
Turniiri eesmärgiks on selgitada Viimsi valla 2005-2006 a. meistermeeskond saalihokis 
ja üldine saalihoki populariseerimine Viimsi vallas.
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TÜ KoduLee 
pakub tööd 

eramutes 
tublidele ja 

usaldusväärsetele 
KODUHOOLDAJATELE

 
Tel 505 4625 ja 

505 4652

AS Kitman ostab 
ETK poolt 1936-1940. aastatel 

toodetud jalgratta Trump 
Kõik pakkumised ja info on oodatud!

Info tööpäevadel  8–16.30  
tel 627 8903 või 627 8900 
e-post: info@kitman.ee

Müügil Schwarzkopf 
ja TIGI 

juuksehooldusvahendid

(uued lambid)

Jõulutervitus klientidele!

• Joico juukseravi

Haabneemes Kaluri tee 3
Viimsi haigla ja Fertilitas erahaigla 

sissepääsude vastas on avatud
mahe- ja tervisetoodete 
kauplus Looduse Laegas

Oleme avatud E-R 10-18, L 10-14. 
Tel 609 0492

Vallavolikogu liige AARE ETS 
tänab valijaid usalduse eest, 
soovib kõigile rahulikku jõuluaega ja tegu-
derohket uut aastat ning kutsub oma vali-
jaid ja kaasamõtlejaid talvisele piknikule 
21. jaanuaril 2006. a. algusega kl 15 Keiu 
tee 6a Randveres.  Tel 508 8959

Viimsi vallavalitsus tänab kõi-
ki Viimsi Keskkooli jõulukont-
serdil käinud lapsevanemaid, 
õpetajaid ja juhendajaid, kes 
annetasid raha meie vähekind-
lustatud lastele. Kokku kogu-
nes 1600 krooni, mis on plaa-

nis kasutada teatripiletite ost-
miseks nendele lastele, kellel 
teatrikülastamise võimalus 
materiaalsetel põhjustel seni 
on puudunud. 

Viimsi Vallavalitsuse sotsiaalamet

vajab oma 
töökasse kollektiivi

NÕUDEPESIJAT 
Informatsioon telefonil 609 0840; 609 0839; 529 2912

CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

10. jaanuaril

kell 12.00 Viimsi Huvikeskuses

inglise kasutatud 
riiete müük

Jõuluvana elab taevas. 

Kui jõulud saabuvad, siis lendab ta

oma põhjapõtradega taevast alla ja

toob lastele kingid kuuse alla. 
                                                                                          

Ilusaid jõulupühi ja 
head uut aastat!

Teie Viimsi Keskkool 

(pilt ja tekst õpilaste loomingust)

Randvere teelt leitud meesterahva jalgra-
tas. Info tel 6090068.

Otsime koduabilist kord nädalas Viimsis-
se, Püünsi külla. Tel 5 021 195 või 6 016 
966 (õhtuti). 

Viimsis asuv firma võtab tööle lukksepa. 
Telefon: 50 15 907.

Soovin osta 1- või 2-toalise korteri Viimsi 
vallas. Tel 536 32664.

FIE pakub järgmisi teenuseid: võsalõika-
mine, muruniitmine, trimmeritööd, hek-
kide pügamine. Tel 53 702781.

Ostame erastamata maad. Lahendused 
erastamise rahastamisel. Kinnisvara hinda-
mine ja konsultatsioon müügiobjekti pu-
hul tasuta. Abivara OÜ tel. 55 696 038.

Müüa kiharakarvalise retriiveri kutsikad, 
ideaalsed kodu-, näituse-, jahi- ja töökoe-
rad. Tel 5069967.
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KÜTTEÕLI 
VÄIKEKATELDELE
KOJUTOOMISEGA

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

AS Urgen Oil omab 
pikaajalist kogemust 
vedelkütuste müügil.

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

Thule

katuseboksid

Omas majas
Lõike- ja potililled, kimbud, pärjad, seaded

Keraamika, loodustooted, kingitused

Kaunid Jõuluseaded

Jõuluprae juurde 
hea eestimaine kartul

Avatud: 7–21
tel/faks 601 1986, mobiil 52 45 191

Aiandi tee/Liilia tee 1, Viimsi vald, 74001 Harjumaa

Avatud disaini- ja moesalong
Kaluri tee 5, Haabneemes

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

Firmadele pakume logode 
kujundamist ja tikkimisteenust,
vabaaja ja reklaamiriided.

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

AASTA NAINE 2005
Viimsi Ettevõtlike Daamide assotsiatsioon (VEDA) kutsub valima esimest korda

VIIMSI AASTA NAIST 2005

Nominent  tiitlile AASTA NAINE 2005:
•  on Eesti Vabariigi kodanik
•  on vähemalt 2 lapse ema või juba ka vanaema
•  on tubli oma valitud elukutses
•  on aktiivne ühiskondliku elu pinnal
•  omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse kaudu)
•  on nõus kandideerima antud tiitlile 

VIIMSI AASTA NAINE 2005 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus kui väljaspool,  kelle oskust 
toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust välja, tasub tunnustada.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud, seltsid, 
organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.

Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub 10. märtsil 2006. a.

Viimsi Aasta Naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid palume saata 
kuni 20. veebruarini 2006.a.
Märgusõna «AASTA NAINE»
VEDA. Kaluri tee 5, Haabneeme, Viimsi vald.
e-post: veda@veda.ee
mobiil: 515 5969, 513 1202
Samuti ka Viimsi Vallavalitsusse, Nelgi tee 1 sekretäri kätte või e-postile  info@viimsivv.ee

Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus

KATUSEREDELITE VALMISTAMINE

•  teisaldatavad, nii sile- kui profiilmaterjalist 
viilkatustele,

• kerge alumiiniumkonstruktsioon, 
• pikkus vastavalt vajadusele

STEELMAN OÜ, Valukoja 16,
tel 516 3111 ja 515 9155

Konesko 
Autotarvik OÜ

Vajame 
roostevabast materjalist 

torude poleerijat
(Toodanguks on autodele kait-

serauad, küljetõkked, jne.)
Aiandi tee 21 , Viimsi

Tel 601 1695, 504 5350 , 
513 7070
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