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Projektijuht
Kalle Ermi eestvedamisel lavastatud muusikalis tegid
kaasa noored
üle Eesti.

Loe lk 8

Kelvingi elanikel
koos külavanem
Ants-Hembo
Lindemanniga on
põhjust rõõmu
tunda: küla tunnistati tänavu
Eesti kaunimaks.

Loe lk 7
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SÕNUMID
Vallavanem
Urmas Arumäe
kutsub inimesi
kooliga tutvuma
30. augustil kella 12-15
on uus kool viimsilastele
tutvumiseks avatud.
Huviliste küsimustele
vastavad samas ka Viimsi
vallavalitsuse liikmed.
Viimsi vallavalitsus

Viimsi kool avatakse
rõõmsa rongkäiguga
1. septembril kell 10 kogunevad õpilased vana kooli
juurde, et rõõmsa rongkäiguga läbi Haabneeme luua
side vana ja uue vahel.
Avatseremoonia algab kell
11 Viimsi kooli esisel asfaltplatsil, sellele järgneb
kooliaasta avaaktus 1. ja
12. klassidele.
Kooli avamise kohta saab
täpsemat infot kooli kodulehelt www.viimsi.edu.ee
Viimsi keskkool

Uude majja kolimisega sai koolipere algust teha 8. augustil, mil direktor Leelo Tiisvelt (vasakul) ja kommunikatsioonijuht Annika Remmel arutasid
kõikide koolikoridoride ristumispaigas siseaatriumis juba tööruumide sisustuse üle.
2 x Kai Maran

Uues Viimsi koolis
hakkab õppima ligi 1200 last
Männikoorekarva majas,
mis eemalt meenutab väikest üliõpilasküla, alustab
septembris uut kooliaastat
koguni kuus esimest klassi.
Kiirelt kasvav vald ja uue maja uued võimalused on toonud kooli rekordarvu õpilasi. «Kõik klassid esimesest kuni kaheteistkümnendani on komplekteeritud,» rääkis Viimsi keskkooli direktor Leelo Tiisvelt.
«Eelmise aastaga võrreldes õpib meie koolis tänavu üle 200 lapse rohkem.»
Senise koolimajaga võrreldes pakub
ka sajandi kooli ehituseks nimetatud
hoone paljugi uut. Eriti on avardunud
huvitegevuse võimalused, seda nii spordi-, käsitöö- ja tehnoloogia- kui ka kunstihuviliste jaoks. Koolil on trepp-põrandaga valgusküllane kunstiklass, õmblusateljeele sarnanev käsitööklass, moodsa
tehnikaga õppeköök.
Töö- ja tehnoloogiaõpetuse klass ületab ka parimate võimalustega kutsekoo-

le. Aula tehnika ja lavatorni olemasolu
võimaldavad anda professionaalseid
kontserdi- ja teatrietendusi. «Aula peaks
kujunema ka valla esindussaaliks,» rääkis Tiisvelt.
Läbi kolme korruse pahisev veepeegel, kaldus pinnad ja eripärased aknad
loovad juba ette viljaka pinnase kaunitest kunstidest osasaamiseks. Aulaplokis
paiknevad ka muusikaõpetuse klassid,
noortetuba, kooliraadio ja stuudio. «Kooli ruumidesse on alati teretulnud ka
Viimsi huvikoolide ja huvikeskuse kontserdid ja etendused,» sõnas direktor.
Spordikompleksi, mida saavad pärast õppetööd kasutada eelkõige valla
laste ja noorte spordiklubid, aga ka täiskasvanud, kuulub veel nelja rajaga ujula, akrobaatika-, aeroobika- ja jõusaalid.
Majas on kaks täismõõtmeis korvpalliväljakut, mida saab vastavalt vajadusele muuta käsipalli-, võrkpalli- või saalihokiplatsiks.
Kooliõu saab ka tugeva piirdeaia, mis
õpilasi elava liiklusega magistraali eest
kaitsma hakkab. «Maanteele saab vaid
läbi peavärava, nii et pole karta, et mõni laps eksikombel teele astub,» sõnas

Tiisvelt. Vallal on kavas lähitulevikus ehitada ka jalakäijate tunnel.
Maja ehitust korraldas Viimsi Haldus
OÜ, peatöövõtja on Merko Ehitus. «Päikeseratta-koolimaja, mis esmapilgul näib
täiesti ebakorrapärane ehitis, on tegelikult allutatud kindlatele reeglitele, mis
arvestab looduse rütme ja Päikese liikumist,» selgitasid projekti autorid Raul
Järg, Priit Pent, Eero Endjärv ja Illimar
Truverk.
Hoone põhistruktuuri moodustavad
eri vanuseastmetele mõeldud õpipaikadena neli omaette «mandrit» – hoone
tiiba, mida ühendab valgusruum ehk siseaatrium. See on koht, kus vahetunni
ajal ja ka pärast tunde koguneda, et
mõtteid vahetada ja juttu rääkida. Ka
siseaatriumis on võimalik korraldada
mitmesuguseid üritusi ja etendusi. Esimesel korrusel sulandub aatrium kokku garderoobi, söögisaali ja kohvikuga.
Sinna avaneb ka kooli infoteek (raamatukogu).
Loodetavasti hakkab maja ühendama kogu vallarahvast.

Kai Maran

Vald kutsub
tegutsema
abipolitseinikke
Kutsume veel kord viimsilasi, kes on valmis kaasa
aitama avaliku korra tagamisel Viimsi vallas, registreerima end abipolitseinikuks.
Selleks palume septembrikuu jooksul võtta ühendust
vallasekretär Kristo Kallasega, kes väljastab vajaliku dokumentatsiooni ja jagab asjakohast informatsiooni.
Ühendust palume võtta tel
606 6807 või e-maili teel:
kristo@viimsivv.ee
Viimsi vallavalitsus

Tööd alustab
kunstistuudio

Agabus, Endjärv @ Truverk OÜ
arhitektid hoone nurgakivi panekul mullu juunis: «Meie soov oli
projekteerida selline koolimaja,
kus ise omal ajal õppida oleksime
tahtnud.»

Alates oktoobrist alustab
skulptor-graafik Renaldo
Veeberi juhendamisel tööd
joonistamise ja modelleerimise stuudio.
Sooviavaldusi stuudio tööst
osavõtuks ootame septembrikuu jooksul. Palume
ühendust võtta Viimsi vallavalitsuse kultuurikoordinaator Ott Kasega tel
6066866 või e-maili teel:
ott@viimsivv
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HEA INIMENE!
OOTAME SIND
HEATEGEVUSKONTSERDILE
«LOOTUS ja
ARMASTUS»
VIIMSI uues
KOOLIS
23. septembril
kell 16
Teile esinevad
• DAVE BENTON
• REBECCA
KONTUS
• NOORKUU
• NEXUS
• MAIRE ELISTE
LAULULAPSED
• PIRET PÄÄR ja
TUULE KANN
• ITA–RIINA
PEDANIK
• MTÜ Viimsi Invaühingu lapsed
BRITI TARTES
ALEKSANDER
MÄEOTS
ENN KIVET
Õhtut juhivad
CATHY
TULLKVIST ja
HANNES VÕRNO
Info kontserdi
kohta
tel 5677 1569 ja
505 9388
janaviimsi@hot.ee
tel 5660 5672
kauts@viimsivv.ee

VIIMSI TEATAJA
Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
kai@viimsivv.ee
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressil Nelgi tee 1, Viimsi
74001, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi
kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Vallaleht ilmub iga kuu viimasel
reedel, v.a riigipühad. Juulikuus
leht ei ilmu.
Peatoimetaja Kai Maran
tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium:
Urmas Arumäe, Anne Velliste,
Leelo Tiisvelt, Kristo Kallas ja
Sven Harjo.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.
Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Rannapubi Paat juhataja Aivar Vipper koos peakokk Riina Rätsepaga andsid Viimsi invaühingu juhatuse esimehele Jana Skripnikovile ja valla lastekaitsespetsialistile Sirje Kautsile toetuse üle juuli viimasel päeval.

Tulekul on heategevuskontsert
delfiiniteraapia toetuseks
MTÜ Viimsi Invaühing alustas juunikuus toetuste kogumist valla puuetega lastele ravireisi korraldamiseks Krimmis asuvasse delfiiniteraapia instituuti, rannarestoran
Paat korraldas juulis projekti toetuseks heategevuskuu.
Septembris ootavad korraldajad viimsilasi heategevuskontserdile uues koolimajas.
Idee korraldada valla laste ravireis Krimmi tuli kampaania projektijuhil Sirje
Kautsil delfiiniteraapia teemalist telesaadet vaadates. «Julgustust saime ka sellest,
et äsja seda raviasutust külastanud Viimsis elav perekond naasis sealt väga positiivsete muljetega ning innustas teisigi invaühingu liikmeid sellist teraapiavõimalust proovima,» rääkis Kauts. Nii tekkis
idee korraldada suurem toetuskampaania. «Oleme väga tänulikud rannapubi
Paat meeskonnale, kes esimese firmana
meie ettevõtmist toetama asus,» märkis
Kauts.
Paadi poolt juulis heategevusürituste käigus kogutud toetussumma pidulikule üleandmisele rannapubis olid kutsutud ka kõik need lapsed peredega, kes
seni avaldanud soovi delfiiniteraapiast
osasaamiseks. Restorani peakokk Riina

Rätsepa sõnul on Paat eri heategevusüritustega tegelenud igal suvel, tänavune heategevuskampaania puuetega laste heaks jätkub ka augustikuus.
Kümne lapse reisi- ja ravikuludeks
kulub ligikaudu 300 000 krooni. Krimmi sõit on ees järgmisel suvel, ettevõtete ja ka eraisikute annetused raviteraapia teostumiseks on oodatud selle aasta
lõpuni. Donuzlavi raviasutuses aidatakse autistlikke lapsi, Downi sündroomiga ning häbelikke lapsi, samuti ajuhalvatuse korral ja neid, kes kannatavad
voodimärgamise all.
Delfiinide imepärane abi seisneb
neile omases ultrahelisagedusel võngete kiirgamises, mis stimuleerivad aju tegevust, suurendavad selle aktiivsust
ning vastuvõtlikkust uute oskuste omandamisel. Nii paraneb puuetega laste

liikumis-, mõtlemis- ning kõnevõime,
mõjudes tasakaalustavalt ka närvisüsteemile. Kuna teraapias käivad väga erinevate diagnoosidega lapsed, on töö
nendega individuaalne.
Lähtuvalt iga lapse haigusloo eripärast korraldatakse ka teraapiaseansi läbiviimine. Meeskonnas, kes basseini juures lapsega tegeleb, on pediaater ning
delfiini treener. «Laps on vees või istub
basseini äärel ning suhtleb delfiiniga läbi lõbusa mängu palli ja rõngastega,»
rääkis teraapias osalenud lapse ema, kes
võimalusel kindlasti ravikuuri korrata
soovib.
Toetuskampaania üks korraldajaist,
Eesti eksmiss viimsilane Cathy Tullkvist
andis idee korraldada ravireisi toetuseks
ka heategevuskontsert. «Olen ammu
tahtnud tegeleda heategevusega ja nii
tekkiski soov aidata Viimsi lapsi,» rääkis
Cathy. «Kõik, keda oleme esinema kutsunud, on lubanud tulla ja anda oma
panuse meie laste jaoks. See on ülimalt
hea ja südantsoojendav tunne, et tahetakse aidata.»
Kontsert, kus esinevad paljud tipplauljad ja ansamblid, toimub septembris Viimsi uues keskkoolihoones. Korraldajad ootavad rohket osavõttu!

TOETADA SAAD
annetades arveldusarvele:
a/a 221026358968 Hansapank /delfiiniteraapia/
Tänades: MTÜ Viimsi Invaühing

Kai Maran

KIRJAD
Abikäed on alati oodatud
Tahaksime meie maja, Rannapere pansionaadi eakate ja personali poolt tänada Viimsi keskkooli ääretult tublisid õpilasi, kes juhendaja Anne Talvari käe all
juba mitmendat aastat tegid vanadekodus suvemaleva ajal tööd.
Õpilased tegelesid heakorratöödega õues, aitasid hooldekodu personali,
jalutasid ratastooli aheldatud eakatega
väljas, olid lihtsalt vanadele seltsilisteks.
Täname südamest kõiki abilisi ja
tahame öelda: «Kui sa, noor inimene,
tunned oma südames soovi aidata abivajajaid – meie maja ja Viimsi valla va-

nureid – siis meie juures on teie abikäed alati väga oodatud!»
PEETER SAAR,

AS Rannapere Pansionaat tegevdirektor

Tänuavaldus
Maardu Tehnovõrkude Ühistu ja Muuga
küla elanikud tänavad südamest Viimsi
õpilasmalevlasi ja nende juhendajat pr
Anne Talvarit väga korraliku koristustöö
eest Kabelikivi ümbruses.
Jõudu, jaksu teile edaspidiseks ja
kohtumiseni järgmisel suvel. Kena
kooliaastat!
ÜLLE KALME,

Maardu TVÜ juhatuse esimees

Teeaugud lõhuvad autosid
Olen Viimsi valla Suur-Kaare tee elanik.
Suur-Kaare teele saab sõita mööda
Aiandi teed Viievelle teele keerates.
Viievelle tee on aga väga auklik kruusatee, mis lõhub autosid. Suur-Kaare tee
on asfalteeritud ning seal probleemi pole.
On arusaadav, et Viimsi on väga
kiirelt arenev vald ning paljud ehitused on veel pooleli, seepärast eeldatavasti ei ole veel ka Viievelle teed asfalteeritud, kuid...
Kas oleks võimalik täita Viievelle
teel olevad suured augud kruusaga, et
need ei lõhuks autosid? Suured augud

Viievelle teel on kraapinud juba nii
mõnegi auto põhja.
ENE KATKOSILT

Kommunaalameti juhataja
Indrek Mäeküngas:
Kommunaalamet on korduvalt teavitanud Viievelle tee omanikku OÜ KriibiKraabi kohustusest tagada talle kuuluval erateel normaalsed liiklusolud ja
teostada teehoiutöid. Amet püüab teeomanikku veel kord mõjutada, et see
täidaks talle seadusega pandud kohustusi.
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VALLAVANEMA VEERUD
Vallavanem Urmas Arumäe
kõnest Viimsi esmamainimise
765. aastapäeval.

H

Vallavanem Urmas Arumäe ja abivallavanem Toivo Kratt presidendipaarile vabaõhumuuseumis valla ajalugu
tutvustamas.

President käis Viimsis
töövisiidil
President Arnold Rüütel ja
proua Ingrid Rüütel tegid
maavanem Värner Lootsmanni kutsel 8. ja 9. augustil töövisiidi Harjumaale. Visiidi lõpetas külaskäik Viimsi valda.
Presidendi sõnul on Harjumaal teistest
maakondadest avaramad võimalused,
mistõttu Harjumaa saab ja peab näitama
teistele eeskuju. Rüütel soovitas Harjumaal soodustada kõrgtehnoloogiliste ettevõtete rajamist, sest need on keskkonnasõbralikumad ja efektiivsemad.
«Viimsi on arenenud üllatavalt kiiresti ja võrrelduna näiteks kümne aasta taguse ajaga oluliselt muutunud,» sõnas president Viimsi vabaõhumuuseumis visiidist kokkuvõtteid tehes. «See
aeg on toonud uusi mõtteid ja uusi tegusid,» märkis Rüütel, kes meie vallas
tutvus uue koolimajaga Haabneemes,
Leppneeme sadama, Viimsi Püha
Jaakobi kiriku ja Viimsi vabaõhumuuseumiga. Muljetavaldav on presidendi
sõnul eriti uue esindusliku koolimaja
valmimine, mis loob parimad tingimused nii õppe- kui ka huvitegevuseks.

«Soovime presidendi visiidi kaudu
juhtida tema tähelepanu ka valla ja eriti Muuga sadamaga seotud keskkonnaprobleemidele, sest oleme korduvalt
kogenud riigi soovimatust nende probleemidega tegeleda,» ütles vallavanem
Urmas Arumäe. Samas on tema sõnul
maade munitsipaliseerimise osas suur
lootus olukorra paranemisele, sest siin
on alates juunikuust määrav roll maavanema käes. «Mul ei ole alust arvata,
et härra Lootsmann Viimsi valla muredesse ükskõikselt suhtuks,» märkis vallavanem.
Harju maavanem Värner Lootsmann hindas kogu visiiti igati kordaläinuks. «Usun, et president sai toimunud
visiidi käigus hea ülevaate nii positiivsetest arengutest kui ka kitsaskohtadest
maakonnas,» sõnas Lootsmann.
Kahepäevasel töövisiidil maakonda
jõudis presidendipaar külastada ka Põhja-Eesti häirekeskust, Saue lasteaeda
Midrimaa, AS Paulig Baltic tehast ja
Harjumaa muuseumi, tutvuda skulptor
Tauno Kangro ateljeega, Nissi kooli ehituse ja mahetootmistaluga AS Saidafarm. 9. augustil külastas president lisaks Viimsi vallale vabadusvõitluse
muuseumi Lagedil, klaasitehast AS
Klaasimeister, Harjumaa teenetemärgi
kavaleri Olaf Gunnar Schmeidti dendroparki ja Jõelähtme golfikeskust.
(VT)

Tuntud Viimsi kirjanik ja poliitik
Kaljo Alaküla andis presidendile üle
kolm põnevat raamatut oma sulest:
«3. eskadrill», «Kalurikolhoos Kirovist AS Esmarini» ja «Jutustus Eestimaa naisest Vaike Vahist».

ea vallarahvas! 29. juuli on Viimsi esmamainimise aastapäev. Traditsiooniks on
saanud, et tähistame seda iga viie aasta
tagant. Lühike pilguheit poolsaare ajalukku viib meid loomulikult mitte 765 aasta taha, vaid
palju kaugemasse ajajärku – eelajaloolisse perioodi.
Viimsi asustuslugu ulatub muinasaega, täpseUrmas Arumäe,
malt öeldes kiviaega. Ehkki meie teadmised selle
vallavanem
kauge ajastu inimestest ja nende elu-olust on üsna
lünklikud, võime arheoloogiliste leidude põhjal väita, et Viimsi poolsaar on olnud asustatud vähemalt
7000 aastat. Samas tuleb tõdeda, et vanema ajaloo osas ei tasu milleski kindel olla, sest ajaloolased on aina nina- ja kättpidi mullas ning mine tea, mida nad sealt
Viimsi kohta leiavad ja meil tulebki ajalugu ümber hindama hakata.
Olgu siis selle kiviaja, pronksiaja, rauaaja ja muu vanema ajalooga kuidas on –
märkigem tänast päeva silmas pidades veel vaid Taani hindamisraamatut (nn suur
Eestimaa nimistu), mis sisaldab Revala, Harjumaa ja Virumaa külade loendit. Osutatakse, et 13. sajandi algupoolel oli olemas juba enamus hilisemast ajast tuntud
Põhja-Eesti külasid. Kujunes välja külapilt, mida tänapäeval tunneme nn traditsioonilise (etnograafilise) Eestimaa külana. Viimsit kui seitsme adraamaga Uianra
(loe: Vianra) küla nimetatakse Taani hindamisraamatus 1241. a. Seda loetaksegi
Viimsi poolsaare ajaloolise perioodi alguseks.
Järgneva 765 aasta jooksul on palju põnevat juhtunud ja nii mõndagi muutunud.
Viimsi rannik asustati põhiliselt kahe sajandi jooksul. Tekkisid uued külad. Käis
omal moel äge elamuarendus, toimus rannaelamupiirkondade väljaehitus. Keskajal
kujunesid rannaküladest tähtsaimaks Apones (1271) – Haabneeme ning suur ja elujõuline Randyver (1397) – Randvere. Lisaks olid tekkinud ja tekkisid uued külad:
Naystenova (1314) – Muuga, Longenes (1373) – Rohuneeme, Thusnes (1376) –
Leppneeme küla, Christnis (1436) – Rummu, Nybu (1471) – Püünsi, Iversback –
Tammneeme (1491), Brynk (1557) – Pringi, Mielestrandh (1567) – Miiduranna jt
külad. Aastaks 1471 oli selle paikkonna esimene mõis püsti pandud. See kuulus Pirita kloostrile.
Vahepealsed nn Rootsi (1561-1710) ja Vene aeg (1710-1919) tõid vastavalt
nii head kui halba. Rahvapärimustes mäletatakse nii head rootsi aega kui ka jubedat vene aega.

Oma valla asutamisest
26. jaanuaril 1919 otsustas aga Viimsi rahvas (taas) ise endale valla asutada.
Vallal oli asutamisel oma magasiait, 2000 rubla kapitali ning koolimaja. Vallamaja
ruumid leiti esialgu Viimsi mõisa omanikule Benita Schottländerile kuulunud Miidurannas asuvas barakis nr 10, mis ehitati ümber. Nii alustas esimene vallavalitsus
eesotsas vallavanem Martin Kurega valla elu juhtimist ja korraldamist. Abideks olid
tollal Aleksander Piilberg ja Jakob Raja. Valla piires elas 1258 elanikku. Tollal
kuulus Viimsi valla koosseisu ka Pirita küla (kuni 7. jaanuarini 1935).
1939. a likvideeriti Viimsi vald ja tekkis Iru vald. Tulid sõja-aastad ja poolsaarelt põgeneti massiliselt Rootsi (Viimsi poolsaarelt läks u 1000 elanikku).
Nõukogude okupatsiooni ajal poolsaar militariseeriti. 1940ndate lõpust pärineb
Stalini hull plaan ehitada poolsaarele sõjaliseks otstarbeks lennujaam. Igasse külla
rajati kordonid ja suleti sissepääs elanikele. Koju minnes pidi ka kohalikel elanikel
pass kaasas olema. Rohuneemes oli kaks raketibaasi.
1950 rajati Kirovi kalurikolhoos, mis tegi Viimsist ühe silmapaistvama Nõukogude Liidu esinduskolhoosi.
Taasiseseisvumise algusaegadel, täpsemalt 20. detsembril 1990. a Viimsi valla
õigused taastati ja Viimsi külanõukogu sai esimesena Harjumaal taas valla õigused
ja staatuse. Seega on Viimsi vald kaheksa kuud vanem kui 20. augustil 1991 taasiseseisvunud Eesti Vabariik ja sai oma valla õigused tagasi poolteist aastat enne kui
28. juunil 1992 võeti rahvahääletusel vastu meie riigi põhiseadus. Esimeseks vallavanemaks sai Ants-Hembo Lindemann.
Praegu on Viimsi vald kõige rikkam vald Eestis ja tõenäoliselt ka kõige kiiremini arenev – iseasi, kas areng on toimunud alati õiges suunas.
Meil on kaks Viimsiga seotud tähtpäeva – täna tähistatav Viimsi esmamainimise aastapäev ja 20. detsembril tähistatav Viimsi valla aastapäev (eelmise aasta lõpus juba 15.). Minu arust on aga üks tähtpäev puudu ja midagi on Viimsi valla aastapäeva tähistamisega ka viltu. Vaatame Eesti riigi olulisemaid tähtpäevi – 24.
veebruar on Eesti iseseisvuspäev (ehkki ka selle kuupäeva üle võiks vaielda) ja 20.
august taasiseseisvumise päev. Nii peaks õigusliku järjepidevuse kohaselt ka Viimsi
vallas olema lisaks tänasele esmamainimise aastapäevale kaks tähtpäeva – 26. jaanuar Viimsi valla aastapäev (2007. a jaanuaris tuleks siis juba 88.) ja 20. detsember Viimsi valla taasasutamise päev. Kutsun selles küsimuses viimsilasi kaasa mõtlema.

VIIMSI HUVIKESKUS KUTSUB ALATES SEPTEMBRIST UUSI OSALEJAID HUVIRINGIDESSE!
Väikelaste muusikaring
«Tipsu»
1–2-aastastele teisipäeviti 10.30 ja 12
2–3-aastastele kolmapäeviti 10.30 ja 12
Kohtade arv piiratud!
Alustame septembri teisel poolel!
Info Ita-Riina Pedanik
Tel. 51 03458
Registreerimine e-posti aadressil:
itariina@huvikeskus.ee
Vajalik lapse nimi ja vanus, ema nimi ja
telefoni number

Beebiklubi «Loora»
Alla aastaste laste muusikatunnid.
Alustame septembri teisel poolel!
Tunnid toimuvad reedeti kl 11–12
Juhendaja Ita-Riina Pedanik
Tel. 51 03458

Laste lauluring

Tantsuklubi «Viira»

Tarbekunstiringid lastele

Noortekapell

Uue hooaja esimene kohtumine
kõikidele vanuserühmadele toimub
6. septembril kell 17.15
Tunnid toimuvad kolmapäeviti
• 3–5 aastastele lastele 17.15
• 6–8 aastastele lastele 18.15
Info juhendaja Maire Pedak
Tel. 52 09888

Uue hooaja esimene kohtumine toimub
5. septembril kell 17

alates 8. eluaastast
Kolmapäeviti 15–16.30
Neljapäeviti 15–16.30

Proovid toimuvad neljapäeviti 17.30
Noortekapell otsib oma lõbusasse kollektiivi kontrabassi-, flöödi- ja klarnetimängijat!!!
Juhendaja Kalle Erm
Tel. 50 59043

Tantsuklubi «Sirius»
Uue hooaja esimene kohtumine toimub
4. septembril kell 16
Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja
kolma päeviti
• 6–10 aastased 16–17.30
• 11–15 aastased 17.30–19
Juhendaja Anna Tiitsaar
Tel. 50 83531

Treeningud toimuvad teisipäeviti ja neljapäeviti
Väikeste rühm 18–19
Kooliealiste rühm 16–18

Ring alustab tööd alates 6. septembrist!
Juhendaja Mari Hiiemäe
Tel. 56 460605

Juhendaja Kati Pedanik
Tel. 50 34302

Segarahvatantsurühm
«Valla-alune»

Loovring väikelastele

Treeningud toimuvad esmaspäeviti ja
kolmapäeviti 19.30–22
Juhendaja Eevi Kiling
Tel. 53 451130

Tunnid toimuvad laupäeviti
2–3,5 aastased 10.30–11.15
4–7 aastased 11.30–12.15
Info ja registreerimine Geitrud Toater
Tel. 51 35310

Pillikoor «Merimemm»
Juhendaja Aare Pehka
Tel. 51 974181

Segakoor «Viimsi»
Proovid toimuvad kolmapäeviti 17.30
Dirigent Vaike Sarn
Info koorivanem Helle Lusmägi
515 9464

Kundalini JOOGA
UUS! Jooga rasedatele
Juhendaja Marika Tomberg
Hingamis- ja liikumisõpetaja
Info ja registreerumine tel. 56 651 301
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SÕNUMID
USA suursaadik külastas
Harjumaad
Ameerika Ühendriikide suursaadik Dr
Aldona Wos kohtus augusti keskel
Harju maavanema Värner Lootsmanniga ja tegi lühikese ringsõidu Harju
maakonnas, teatas maavalitsus.
Lootsmann pidas kohtumisel suursaadikuga oluliseks tihendada koostööd maavalitsuse ja Ameerika Ühendriikide vahel. «Oleme huvitatud tihedamast koostööst mõne USA suuruselt ja
probleemidelt võrreldava administratiivüksusega,» rõhutas Lootsmann
kohtumisel.
Suursaadiku sõnul on saatkond
koostöö tihendamisest kindlasti huvitatud, ta lubas omalt poolt Harju maavalitsust igati aidata koostööpartneri
leidmisel.
Ameerika Ühendriikide suursaadiku Dr Aldona Wosi visiit jätkus PõhjaEesti häirekeskuse külastamisega, kus
saadik tutvus Eesti päästekorralduse
ja vabatahtlike rolliga päästetöödel.
Lisaks külastas saadik ka USA kapitalil põhinevat ettevõtet DeRoyal, mis tegeleb meditsiinivahendite tootmisega.

EPP-ED esimees Hans-Gert Pöttering andis Tunne Kelamile autasu üle 260-liikmelise fraktsiooni üldkoosolekul.

Viimsi vallas
registreeritud sünnid
seisuga 15.08.2006
• Piret Linnasel ja Indrek Sinisool
sündis 20. mail tütar LISETT
• Kristine Schmidtil ja Feliks Aulikul
sündis 24. mail poeg RALF
• Anneli Banneril ja Peeter Orasmäel
sündis 28. mail KADRI LIINA
• Riina ja Anti Laivil sündis 8. juunil
tütar GRETE
• Egle ja Hannes Lilp’il sündis
10. juunil tütar MARIANNE
• Algi Sildel ja Antoon Hubert Van
Rensil sündis 18. juunil poeg ROBIN
MATTIAS
• Helena Vanatoal ja Imre Saat’il
sündis 19. juunil poeg RAINER
• Ülle Kroonil ja Harles Tombergil
sündis 20. juunil poeg ARTUR
• Kristiina Praksil ja Urmo
Kalamees’il sündis 23. juunil tütar
LINNI
• Lilian Kallas-Sultsil ja Allan Sultsil
sündis 6. juulil tütar LORETA
• Karin Allikas’el ja Rene Kuulmannil
sündis 7. juulil tütar ELISABETH
• Anu ja Jaanus Arnoveril sündis
8. juulil poeg JASPER
• Kärt-Angela ja Marek Mägil sündis
8. juulil tütar GLORIA
• Katrin Kaldasel ja Igor Rabtšukil
sündis 9. juulil poeg RASMUS
• Heli ja Vladimir Rand’il sündis
11. juulil tütar MARGITA
• Triin Jäägeril ja Andres Kraavil sündis 13. juulil poeg KARL HANS
• Janika ja Aivar Vaarikul sündis
14. juulil tütar GRETE
• Karina ja Tarmo Ubal sündis
19. juulil poeg TRISTAN TOOMAS
• Merike ja Margus Kukkuril sündis
20. juulil tütar KAROLIINA
• Kersti ja Raul Kivirand’il sündis
20. juulil tütar LIISA
• Jaana Kuural ja Asko Antil sündis
25. juulil poeg MAXIMUS
• Maris Käsperil ja Gert Kuusk’il sündis 25. juulil poeg GREGOR
• Ruth ja Jüri Ummelasel sündis
26. juulil poeg GEORG ARON
• Liis ja Kristjan Prikkil sündis
27. juulil tütar MATILDA
• Jane ja Andres Lumil sündis 2. augustil tütar LIISBET
• Triin ja Aleksandr Grafovil sündis
3. augustil poeg ALEKS

Robert Schumani medal
Tunne Kelamile
4. juulil andis Euroopa Rahvapartei – Euroopa Demokraatide fraktsiooni (EPP-ED) esimees Hans-Gert Pöttering
europarlamendi liikmele Tunne Kelamile Strasbourgis üle
fraktsiooni kõrgeima tunnustuse – Robert Schumani nimelise medali ja diplomi.
«Robert Schumani nimeline medal on üllatav tunnustus, mille üle mul on sügavalt
hea meel. Pean seda ühtlasi tunnustuseks
Eesti rahvuslik-demokraatlikele jõududele, kes vabanemisprotsessi esimestest aastatest seadsid selge sihi Eesti koha taastamiseks Euroopas,» ütles Kelam.

Robert Schumani medalit antakse
välja alates 1986. aastast. Sellega tunnustatakse inimesi, kes on andnud silmapaistva panuse Euroopa ühendamisse. «Kõikidest Euroopa koostöö ja vastastikuse mõistmise edendajaist on Robert
Schuman olnud mulle aastakümneid

isiklikult lähedaseim. Tema kavandatud
Euroopa ühinemine tugineb mitte üksnes majanduslikule koostööle, vaid ka
Euroopa ühisele kultuuripärandile. Robert Schumani isiklik eeskuju innustab
meid seisma kindlalt selle eest, et tasakaalustada
majanduslik-poliitiline
lõimumine vaimsete väärtuste taaselustamisega. Tänane Euroopa vajab uute
hiiglaslike väljakutsete lahendamiseks
uusi Robert Schumani haarde ja isikliku
eetikaga riigimehi, kelle tegevus ei piirduks järgmiste valimiste horisondiga,»
kommenteeris Kelam.
«Avaldan austust selle autasu saamise puhul oma kunagisele õpetajale,
kunstiajaloo professorile Voldemar Va-

gale, kes 45 aastat tagasi sisendas mulle oma Euroopa kultuuripärandi isikliku kogemuse alusel optimismi vastkäivitunud Euroopa ühinemisse,» sõnas Kelam.
Robert Schumani nimelise medali
laureaatideks on teiste seas paavst Johannes Paulus II, Luksemburgi peaminister Jean-Claude Juncker, Taani peaminister Anders Fogh Rasmussen, Hispaania endine peaminister José-Maria
Aznar, Saksamaa Liitvabariigi endine
kantsler Helmut Kohl, Prantsusmaa endine president Valery Giscard D´Estaing,
Euroopa Komisjoni endine president Jacques Delors, aga ka Vene tuntud inimõiguste eestseisja Sergei Kovaljov. (VT)

Mu koduke on tilluke, just linnupesa sarnane!
Aastaid on olnud Eestis ja
ka Viimsis avalikkusel huvi,
kellel on kaunim kodu. Tänavuse kauni kodu konkursi
eripäraks on «ohakaõie» otsimine kaunite kodude kõrval.
Tegelikult on koduga nagu emaga – igaühele on tema oma kõige, kõige kaunim.
Viimsis elavad ilumeelega ja töökad inimesed, seda on tõestanud konkursivõidud. Nii tunnistati tänavu üle Eestimaa
kaunimaks külaks Kelvingi. Kaunid kodud
annavad naabritele eeskuju ja uusi ideid
omagi aia uuendusteks.
Viimsi tänavuse kauni kodu konkursi eripäraks on «ohakaõie» otsimine kaunite kodude kõrval. Tihti on ümbruskonnale probleemiks see, kui mõni naabritest lihtsalt ei märka, kui kole ja kohu-

tav on ta maja ümbrus. Vallavalitsus otsustas siin appi tulla ja panna välja prügikonteinerilise auhinna kõige koledamale ja hoolitsematumale Viimsi kodule.
Eelmises lehenumbris sai sellest kirjutatud ja juba saabusid mailile esimesed aadressid. Tundub, et see temaatika
on valuline, kuid siiski väga vajalik. Tegime ettepaneku, et kõik koledad ja
naabreid häirivad kinnistud tuuakse avalikkuse ette. Lootus on, et omanik tuttavat pilti (oma aiast) ajalehes nähes taipab ka ise, et see on ebaesteetiline ja tuleb midagi ette võtta. Loodame, et seejärel saavad naabridki kergemini hingata.
Tahaksime uskuda, et hoolimatus tulenes vaid märkamatusest ja seepärast ei
kirjuta me pildi kõrvale aadressi, vaid ainult küla nime. Kui aga sama kinnistu
satub järgmiselgi aastal ohakaõie konkursile, avaldame ajalehes ka kinnistu
aadressi. Kolmandal aastal tuuakse kinnistu ette prügikonteiner, et talgukorras
krunt korda teha. Konkursi korraldajate-

KAUNI KODU
KONKURSS

Konkursil valitakse tänavu parimad
kolmes kategoorias:
1. Ohakaõis – korratu ja räämas kinnistu
2. Kaunimad eramud ja suvilad
3. Kaunimad kortermajad ja ridaelamud

na loodame, et säärast situatsiooni ei teki. Sellel konkursil ilmselt ei tule loota,
et kinnistu omanik ise teeb ettepaneku
olla nominent sellel konkursil. Ettepanekute koht sellele konkursile on naabritel
ja külavanematel.
Mullu hinnati kodusid eramute (suvilate) ja korterelamute (ridaelamute)
kategooriates. Kauni kodu konkursil said
eripreemia need, kes oma maja ümbruse eluaegse tööga korda teinud. Rasket
vaeva näevad need, kes ehitavad suvilad
ümber püsikodudeks. Loomulikult muu-

tub sellega ka aed ja majaümbrus. Heade ideede saamiseks ja omanike vaeva
väärtustamiseks said tunnustuse ka parimad suvemajade ümberehitajad.
Eriti hinnaline ja keerukas on liigirohke aia kategooria. Majaümbrused ei
ole suured, kuid andekad aiapidajad oskavad väikselegi pinnale paigutada harmoonilises koosluses palju erinevaid taimeliike. Jaapanis on just see kõige hinnalisem aia kujundamise oskus – minimalistlikult saavutada harmooniline
maksimalism.
Tänavune konkurss on avatud septembrikuu jooksul. Seega on konkursi
stardipauk antud: naabrid, sõbrad, külavanemad – palume teil lähetada oma
kandidaatide aadressid Viimsi vallavalitsusele postiga aadressil Nelgi tee 1, Viimsi 74001, Harju maakond, märgusõnaga
Kauni Kodu Konkurss või elektroonselt:
enno@viimsivv.ee
Ootame rohket osavõttu!

Enno Selirand,

arendusnõunik
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SÕNUMID

Tere
tulemast
Viimsisse!

September toob
sõidugraafikutesse
muudatusi
1. septembril läheb Tallinna ühistransport üle talvisele töökorraldusele, mitmete liinide osas toimub see eelmise
talvega võrreldes vähendatud mahtudes ja hõredamate sõiduplaanidega.
Liinide 1A ja 38 töökorraldust eelnimetatud hädad oluliselt ei puuduta
– järjekordade arv ja bussimargid jäävad samaks. Liinil 1A toimuvad tööpäevase ja pühapäevase sõiduplaani
sees mõningad tehnilised muudatused.
Suurem muudatus puudutab Viru
bussiterminali, kus liin 1A tõstetakse
6. peatusest 5. peatusesse (kokku 34
liiniga), kuna pikkadel bussidel on raske peatusest välja keerata või jäävad
nad oma pikkuse tõttu ette taga olevatele bussidele. Liin 38 jääb endiselt
6. peatusesse. (Valla kommunaalamet)

E

elmisel aastal alustasime selgitustööd teemal «Kas on mõtet
olla viimsilane?». Algul jäi
mulje, et inimesed suhtuvad formaalsustesse ükskõikselt. Tõesti,
see, kas elukoht on rahvastikuregistris Viimsi või Võhma, ei muuda veel
inimese elu kvaliteeti. Keegi ei kontrolli, kas sa üldse oled kuskil nn hingekirjas – vaba maa, vaba rahvas,
tee mis tahad ja kus tahad. Kuid nii
on see vaid esmapilgul.
Iga vald on huvitatud teadmisest, kes on need kodanikud, kelle
pärast ta peaks muretsema ja kelle
eest hoolitsema. See on maksutulu
küsimus. Kuhu lähevad maksurahad? Oma vald saab ka oma elanike
eest hoolitseda. Kuid vallavalitsuse
seisukohalt on siin veel palju tähtsamaid aspekte kui raha. Kodus, kui
palutakse tütardel lauda katta, on
esimene küsimus, palju inimesi sööma tuleb.

V

allal ei ole võimalik tulevikku
planeerida, kui me ei tea, kes
siin elavad või kes mida vajavad. Eksivad need poliitikud, kes
rahvast lolliks peavad, sest mõnest
selgitavast artiklist ja külavanemate
kommentaaridest on piisanud. Viimsisse registreerimise kampaania on
olnud edukas, kuigi jätsime ära nn
odava nänni, ei lubanud registrisse
tulijatele ei mett ega tasuta saunapiletit. Arvasime, et Viimsis elamine
on ise autasu ja olla viimsilane on
austav. Samas, kes ei soovi Viimsi
elanikuks registreeruda, võib edukalt olla edasi oma meeliskohas.
Elanikud on saanud aru vahest
viimsilase ja mitteviimsilase vahel.
Seepärast on mõnelgi päeval registripidaja ukse taga saba. Pole haruldane, et päevaga kasvab elanike
hulk viiekümne inimese võrra. Rõõmustav on, et Viimsis sünnib palju
lapsi. Mõnes külas on keskmine vanus 42,4 aastat ja pensionäre vaid
6%. Võime julgelt öelda, et Viimsi on
noor, tegus, ettevõtlik ja optimistlik.

Enno Selirand,

arendusnõunik

Viimsi
Pensionäride
Ühenduse juhatus
teatab
Kaunis, päikeseküllane suvi
on mööda saamas. Kiired
toimetusedki seljataga. Loodame, et nüüd jääb aega
endiste traditsioonide taaselustamiseks. Sügis kutsub
taas tegutsema.
Alates 6. septembrist
saab jälle kasutada basseini
ja saunamõnusid kolmapäeviti ja reedeti kella 12-14
Viimsi SPA-s. Tasu 40 krooni.
Bowling alustab septembrikuust. Teavet täpse
kuupäeva ja kellaaja kohta
saab tel 6066 839. Koduloo
uurimine jätkub 7. oktoobril
kell 11 Viimsi koduloomuuseumi ruumides, juhendab
härra Jaan Tagaväli.
VPÜ fotoring alustab tööd
septembris kuu teisest poolest, kuupäev ja kellaaeg
täpsustamisel. Teavet saab
juhendajalt tel 6091902 või
VPÜ tel 6066 839 septembris E, T, K kella 10-14. Meeldivat meelelahutust!
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Seitse objekti Harjumaal
sai toetust

Proovisõidule!

Viimsi vallasiseseid
bussiliine teenindab GoBus
Alates 1. juulist sõidavad
Viimsi liinidel AS GoBusi
bussid, asjakohase lepingu
sõlmisid vald ja bussifirma
juuni lõpupäevil.
GoBus oli kolmest riigihanke konkursil
osalenud firmast ainus, kes täitis riigihanke tingimused ja kel on nõuetekohased
bussid, ütles Viimsi abivallavanem Toivo
Kratt. «On selge, et mida uuem buss, seda suurem on tema töökindlus ja reisijate mugavus ning seda väiksem võimalus,
et buss jääb liinilt ära või läheb katki,»
mainis ta. «GoBus on Viimsi teedele suunanud uued ja mugavad bussid, mille
kohta pole midagi halba öelda.»

GoBus on loodud kogemustega transpordiettevõtete baasil. AS-i Tarbus ja
seitsme bussiettevõtte ühinemise tulemusena tekkinud AS GoBus on ligi 1100
töötaja ja 500 bussiga Eesti suurimaid
bussiettevõtteid. Ühinemise eesmärk oli
stabiilse arengu tagamine kõigis regioonides, ettevõtte juhtimise optimeerimine
ja ühtse teenuskvaliteedi rakendamine
üle Eesti. GoBus on olulise tähtsusega
elutegevuse tagaja ja liikumise võimaldaja just maapiirkondades, kus buss on
sageli ainsaks transpordivõimaluseks.
«Ega paremat selle teenuse pakkujat
polegi suurt valida, kuna valla esitatud
nõudmised on üpris kõrged ja lähtuvad
Põhjamaades tavaks saanud teenindustasemest,» sõnas Kratt. «Kes on sõitnud
bussiga Hispaania või Itaalia siseliinidel,
võib öelda, et Viimsis vuravad bussid on
kindlasti mugavamad.»

Harjumaa
ühistranspordikeskus
koostöös Viimsi vallavalitsusega on välja töötamas uusi piletitooteid, mis peaksid muutma sõidu mugavamaks. Kahe
tsooni üksikpilet ja kvartalikaart tulevad
kava kohaselt müügile veel aasta lõpus.
Ühinenud ettevõtted AS Tarbus, AS
Rakvere ATP, AS Pärnu ATP, AS
Neomobile (Saaremaa), OÜ Tiit Liinid
(Hiiumaa), OÜ Põlva Reisijateveod, AS
Läänemaa Liinid ja OÜ Trakmain (Valga) hakkasid kasutama ühtset kaubamärki GoBus, mida eri regioonides rakendatakse vastava piirkonna nimetusega – GoBus Tartu, GoBus Pärnu jne. Ühinemine on kavas läbi viia järk-järgult.
Kogu protsess peaks lõpule jõudma
2007. aastal. AS-i GoBus 2006. aasta
prognoositav käive on üle 300 miljoni
krooni. (VT)

Vallaelanikud liituvad ühisveevärgiga
Viimsis Varju teel elav pensionär Elmiine Klimson oli
esimene, kes valda ühisveevärgiga liitumise avalduse
sisse andis.

Seoses uue koolihoone
avamise ja õpilaste
arvu kasvuga otsib
Viimsi kool
• administraatoreid
• puhastusteenindajaid
• garderoobitöötajat
Avalduse esitamise tähtaeg on 15. september
2006
Aadress: Viimsi keskkool
Randvere tee 8,
Haabneeme 74001
Telefon: 606 6902,
623 5102

Viimsi
Kunstikool

Nüüdseks on Klimsoni majja veetud kanalisatsioonitrass ja veetrass ning toimunud liitumine ühtse veevarustuse ja kanalisatsiooniga. Jälle oli Elmiine esimene.
Talle läks see maksma seitsme tuhande
krooni ümber, vallale aga u 120 000 krooni. Kaevu võib nüüd ära lõhkuda.
Abivallavanem Toivo Kratt (pildil):
«Augusti seisuga on
Viimsi vallavalitsus
rahuldanud kaheksa liitumise hüvitamise avaldust.
Viimsi valla 2006.
aasta lisaeelarves
on kavandatud liitumiste hüvitamiseks kokku 4,9 miljonit krooni. Liitumise võimalikkusest teavitab kirjalikult valla elanikke AS Viimsi Vesi.»

Siseministeerium jagas maavalitsuse
ettepanekuid arvestades toetust seitsmele taotlejale Harjumaalt kogusummas 1,69 miljonit krooni, teatas maavalitsus.
Programmi alusel toetati Haiba
lasteaia maa-ala kuivendamist, Keila
ja Kehra noortekeskuste renoveerimist,
Maardu lasteaia Rõõm akende vahetust, Maidla seltsimaja küttesüsteemi
ehitamist, Aegviidu jaamahoone keldri
rekonstrueerimist ning Paldiski gümnaasiumi uue soojasõlme ja veevarustusesüsteemi ehitust.
Regionaalsete investeeringute
programmi eesmärk on toetada ehitusja renoveerimistöid ruumides, hoonetes ja rajatistes lastele, noortele, peredele, vanuritele ja puuetega inimestele
elamise, õppimise, sportimise, vaba
aja veetmise ning muude tegevuste tarbeks paremate tingimuste loomiseks.
Taotlejateks võivad olla mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsusüksused ja valitsusasutuste hallatavad riigiasutused.

KOGUNEME 1. SEPT. KL 15
kunstikoolis Männi tee 2
7–11-AASTASED
EELKURSUSELE
11–15-AASTASED
PÕHIKURSUSELE

Klimsoni majapidamises võib nüüd rasked veeämbrid ära unustada.

AS VIIMSI VESI
Nelgi tee 1, Viimsi vald, 74001 Harju maakond
Kliendiinfo 606 6848. Faks 606 6847. E-post info@viimsivesi.ee. www.viimsivesi.ee

15 JA VANEMAD,
TÄISKASVANUD
LISAKURSUSELE
uute õpilaste vastuvõtt
INFO JA REGISTREERIMINE
KUNSTIKOOLIS
Tel: 606 6914, 501 0472
e-mail: viimsiart@dako.edu.ee
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Lillepaviljonis tulevad
meepäevad

SÕNUMID
Kirikuehitus vajab
põllukive
Pärast suvist pausi jätkuvad kiriku
siseviimistlus- ja välistööd.
Kiriku põhja- ja lääneküljel tuleb
maa u 250 ruutmeetri ulatuses katta
mere- või põllukividega. Olen märganud, et sobilikke kive, s.t läbimõõduga 20-60 cm, leidub hulganisti paljudel kruntidel, kus ehitustegevus või maaharimine käimas, samuti
parkides ja teede ääres. Soovin pakkuda kivide omanikele võimalust
oma kivid kirikule annetada.
Kivide äravedu saaks toimuda
septembris.

Vello Vallaste

Pakterminali juhatuse esimees Anne Bruggink tutvustas valla esindajaile naftasaaduste laadimise ja ladustamise tehnoloogiaid ning ettevõtte tegevust keskkonnaohutuse tagamisel Muuga sadamas.

Päevakorral taas
keskkonnaohutus
Kodutütardel ja
noorkotkastel seisab ees
mitu põnevat laagrit
Peatselt algaval uuel kooliaastal jätkavad oma tegemisi ka Püünsi põhikooli kodutütred ja noorkotkad. Selja
taha on jäänud muljeterohked laagripäevad Poola skaudilaagris ja vabariiklikus noortelaagris Käsmus, tore
oli ka Kalevi spordipidu.
Ees on rohkesti uut ja huvitavat:
rabalaager Kaius, osavõtt Pärnu linnalaagrist, Laidoneri jooks ja palju
muud.

Viivi Jõgisu

Maavalitsus
toetab noorsootööd
2,5 miljoni krooniga
Tänavu toetab Harju maavalitsus
avatud noortekeskuste projekte kokku 914 038 krooniga ning noorte
teavitamisele ja nõustamisele suunatud tegevusi 1 270 000 krooniga,
teatas maavalitsus.
Harju maavanema Värner Lootsmanni (pildil) sõnul mitmekesistavad
elluviidavad projektid peamiselt
noortele pakutavate tegevuste
ringi noortekeskustes. «Samas
pööratakse paljudes projektides
tähelepanu noorte eneseteadlikkuse tõstmisele
ja julgustatakse
neid rohkem sõna võtma kohaliku elu arendamises.
Eriti rõõmustav on asjaolu, et aastaaastalt kaasavad noortekeskused üha
enam noori endid projektide planeerimisse ja elluviimisse,» ütles Lootsmann.
Avatud noortekeskuste projektikonkursile laekunud 29 taotlusest sai
toetust 27. Väljajäänud kaks projektitaotlust ei vastanud konkursi tingimustele. Teavitamis- ja nõustamisteenust pakuvad noortele Harjumaal
kolm teavitus- ja nõustamiskeskust,
mis tegutsevad Tallinnas, Keilas ja
Kehras. Keila keskus katab maakonna lääne- ning Kehras tegutsev keskus idapoolse osa.

Muuga sadamas tegutsevate äriühingute võimalik keskkonnamõju on olnud oluline teema Viimsi elanikele, omavalitsustele ja kindlasti ka valla ettevõtetele. Lahenduste
leidmiseks kutsus Pakterminal valla esindajad 16. augustil ümarlauale, et ühiselt keskkonnaohutuse tagamise üle
aru pidada.
«Meile kui Viimsi vallas tegutsevale ettevõttele on tähtis, et Viimsi oleks jätkuvalt
üks paremaid elukeskkondi Eestis. Tihedam koostöö kohaliku omavalitsuse ja
teiste vallas tegutsevate ettevõtetega aitab seda eesmärki saavutada,» ütles
Pakterminali direktor Anne Bruggink.
Pakterminali ja Tallinna Sadama juhtide kõrval osalesid arutelul Viimsi ja
Jõelähtme valla esindajad, külavanemad
ning keskkonnaeksperdid. Üksmeelselt
jõuti otsusele, et keskkonnakaitse alast
infovahetust tuleb jätkata ning edaspidi-

seid tegevusi keskkonnaohutuse tagamiseks Muuga sadamas ja selle ümbruskonnas kavandada koostöös külavanemate ning Viimsi valla ametnikega.
«Ümarlaua formaati see üritus küll
ei olnud, aga see polegi tähtis,» nentis
vallavanem Urmas Arumäe. «Tähtis
on see, et selline kokkusaamine toimus
ning et lepiti kokku edaspidises tihedamas koostöös Viimsi keskkonnaohutuse
arendamisel ja elukeskkonna parandamisel, kuna praegune olukord vallavalitsust ei rahulda.

Selgeks sai ka see, et Pakterminal on
Muugal tegutsevatest transiidifirmadest
üks keskkonnaturvalisemaid, kuna nad
juhinduvad muu hulgas ka ülemaailmset transiidiäri ajava Hollandi emafirma
reeglitest keskkonnaohutuse tagamisel,
need aga on kohati rangemadki kui Eesti seadustes kehtestatud.
Mina jäin nähtu ja räägituga rahule
ja usun, et Pakterminal jätkab keskkonnaohu minimeerimist ja Viimsi elukeskkonna parandamisele kaasaaitamist, võttes muu hulgas kasutusse järjest uuenevat parimat võimalikku tehnoloogiat.
Kahjuks ei saa seda öelda teiste Muugal
tegutsevate transiidifirmade kohta, kes
pole võtnud vaevaks isegi Viimsi vallaga
suhelda. Vallavalitsus aga ei kavatsegi
keskkonnaohutuse teemat päevakorrast
maha võtta ja loodame, et ka teised
Muugal tegutsevad operaatorfirmad saavad lõpuks aru, et kohaliku võimu ja kohaliku rahvaga tuleb arvestada ja et sellel teemal vallaga suhtlemine on hädavajalik.» (VT)

Eesti Meetootjate Ühendus korraldab Tallinna lillepaviljonis 9.-10.
septembril kogupereürituse Eesti
Mee Päevad.
Meepäevade siht on propageerida
puhast eestimaist mett, meie mee ja
mesindussaaduste kõrget toiteväärtust ning häid ravi- ja hügieenilisi
omadusi. Tarbijaile jagatakse oskusi
eristada kvaliteetset kodumaist mett
ebakvaliteetsest, samuti on neil võimalus tutvuda kodumaise mee tootjatega ja luua kasulikke kontakte.
Loodusravi spetsialistid peavad
tasuta loenguid mesindussaaduste
tervistavatest omadustest ja nende
kasutamisest koos teiste loodustoodetega. Müügil on ka vastav kirjandus,
räägitakse mee kvaliteedist ja selle
määramisest.
Mesindustalunikud pakuvad külastajatele maitsta mett, et saaks kohapeal osta talvevaruks just omale
meelepärase mee. Ühtlasi teavitavad
mesinikud ostjaid mesindussaaduste
liigi, päritolu ja omaduste kohta.
Müüakse ka suures valikus mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm
jmt, tervendavaid ja kosutavaid meesegusid, ravimtaimi, samuti teisi loodustooteid, nendest valmistatud preparaate ning kosmeetikat. Tutvustatakse ja antakse degusteerida meesisaldusega alco-stoppi.
Osta saab ka suures valikus käsitöid, loodusakvarelle, kirjandust jpm.
Lastele ütleb tere-tere lõbus lahke
karupere, kes jutustab neile oma
koopas muinasjutte, laulab ja mängib nendega ning teeb näomaalinguid. Toimuvad Eesti meistrivõistlused mee kiirsöömises, võitjatele auhinnaks meepurgid. Kohvikus pakutakse meesööke ja -jooke, taustaks
muusika.

Avo Meister,

Eesti Meetootjate Ühenduse
juhatuse esimees

MEEPÄEVAD
Tallinnas lillepaviljonis Pirita tee 26
9. septembril kella 10-17
10. septembril kella 10-17

Pakterminal ei haisuta
E

nne Viimsit tabanud haisuprobleemi süüvimist ütleksin ära peamise:
Pakterminal ei ole nimetatud haisu levitanud. Oleme seda dokumentaalselt tõendanud nii Harjumaa keskkonnainspektsioonile kui ka aasta algusest
tegutsevale «haisude» ekspertkomisjonile. Meie veetav kütus ei haise ja
Pakterminal ei haisuta.
Võimalik, et Pakterminali seostatakse Viimsi haisuprobleemidega sellepärast, et me oleme üks tuntumaid Muuga
sadamas tegutsevaid firmasid. Meie tegevuse alguses tõmmati tihti meie ja kogu Eesti naftatransiidi vahele võrdusmärk. Võimalik, et seos probleemiga tekkis seetõttu, et just enne haisu levima
hakkamist võttis Pakterminal kasutusse
uue bensiini segamise tehnoloogia.
Segame bensiini butaaniga, millele
on lisatud tühine kogus metüülmerkaptaani, mida kasutatakse sageli lekete
avastamiseks majapidamisgaaside lõhnaainena. See toimub kinnistes tingimustes
ning segu pihkumine välisõhku ei ole võimalik. Vaatamata eeltoodule ja sellele, et
segatud bensiini lõhn ei erine millegagi
tavalise bensiini lõhnast, võis ärritava toimega haisu põhjust otsivate inimeste seas
tekkida oletuslik seos meie firmaga.

Viga võib olla ka meis endis, sest me
ei osanud süüdistustele kohe ja selgelt
vastata. Lubage mul seda teha nüüd.
Muugal juba 14 aastat tegutsenud
Pakterminal kasutab naftatoodete käitlemisel parimat võimalikku tehnoloogiat. Näiteks paiskub iga kütusekuupmeetri kohta õhku 15 korda vähem bensiiniaure kui sõiduauto tankimisel bensiinijaamas.
Meie terminal on rajatud selliselt,
et vältida võimaliku lekke korral pinnase, põhjavee või mere reostust. Bensiinimahutitesse on aurumise vältimiseks paigaldatud turvalised ujuvkaaned. Meie ettevõtte omanikud asuvad
Hollandis ja Eestis ning on harjunud
käituma tänapäevaste keskkonnanormide järgi.

P

akterminal on teinud suuri investeeringuid terminali väljaehitamiseks Muuga sadamas. Igas ehitusetapis on Viimsi vallavalitsus andnud selleks ehitusloa.
Samuti on õhusaaste lubade taotlusmaterjali alati avalikustatud ning saadetud Viimsi vallavalitsusele, kus need
heaks kiideti. Siinjuures rõhutan, et vaidlusaluses uues õhusaasteloas on õhu-

saaste lubatud aastane üldkogus enam
kui 200 tonni võrra väikesem kui varem.
Segaduse on tekitanud ilmselt vahepealse nn ajutise loa väljaandmine.
Laadimisoperatsioonide läbiviimisel
kasutavad meie vahetusülemad seirejaama, et jälgida reaalajas süsivesinike
kontsentratsiooni lähimate elumajade
juures. Kui tingimused on ebasoodsad
ning kontsentratsioon läheneb kehtestatud piirile, vähendavad nad pumpamise
kiirust.
Sama oluline kui keskkonnanõuete
täitmine on tegelemine kvaliteetse kütusega. Pakterminali läbiv kütus ei sisalda
haisvaid komponente. Kust me seda teame? Sarnaselt haisvate komponendiga
kütus saab tulla vaid üksikutest, teatud
tehastest Venemaal. Meie kaudu ei liigu
ühegi sellise tehase toodang.
Ma ei tea, milline Muuga sadamas
tegutsev ettevõte oli seotud kohalike elanikke ärritanud haisu levikuga. Aga ma
tean, et Viimsi vallas tegutsevad ettevõtted saavad üheskoos teha palju enam
selleks, et Viimsi oleks jätkuvalt üks paremaid elukeskkondi Eestis.

Anne Bruggink,

Pakterminali juhatuse esimees

Piletid
• Täiskasvanud 25 krooni
• Pensionärid ja õpilased 15 krooni
• Perepilet 50 krooni
Meepäevade kava vt www.mesi.ee
või LISA
Lisainfo Sirka Arro, 55 66 26 49
ja lillepaviljon, 60 14 778
Loengute ja ürituste kava
• 12 Mee kvaliteedi analüüsid. Anna
Aunap, Eesti Keskkonnauuringute
Keskuse Rapla filiaali juhataja
• 13 Mesindussaaduste ja ravimtaimede tervistavad omadused. Dr Ilmar Särg, Tartu Ülikooli kliinikumi arst-õppejõud
• 14 Uued taruvaiku sisaldavad ja
teised tervendavad loodustooted.
Anu Roop, OÜ Baldone juhatuse
esimees.
• 16 Eesti meistrivõistlused mee
kiirsöömises.
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Eestimaa kaunima küla
tiitli pälvis Kelvingi

SÕNUMID
Rahvarinde väljaandest
vallaleheni

Kaunimad kodud ja külad
valis välja Eesti Kodukaunistamise Ühendus,
Kelvingi küla esitas konkursile Harju maavalitsus mulluse maakondliku konkursi
parimana.
Järve ääres: saaks juba vette...

Meeleolukad
taastuspäevad
Viljandis
17.-20. juulini veetsid Viljandi järve
ääres Sammuli puhkemajas mõnusat
ühist puhkust Viimsi erivajadustega
lapsed koos oma peredega. Teoks sai
kolmas ühine perelaager.
Nelja päeva jooksul said vaimu
ja keha kosutada 16 perekonda, keda on õnnistatud eriliste lastega.
Kahjuks ei võimalda kõikide laste
tervislik seisund viibida laagris täies
mahus, kuid oma võimalustele vastavalt naudivad ettevõtmisi kõik, kes
kord sellele sõrme andnud.
Laagri päevakava oli nii tihe ja
köitev, et puhkebaasi territooriumilt
raatsiti lahkuda vaid ühel korral
naabertalus ratsutamas käimiseks.
Lapsevanematele kulus marjaks ära
enesessevaatamine vana sõbra psühholoog Kulla seltsis. Uudisena toimusid sel suvel kunstiteraapia seansid lastele ja nende vanematele.
Emad-isad tegutseid noore kunstiinimese Janika käe all, sama tegevust lastega saatis lõkerdav naer, mis
kostis kaugele üle õue.
Südamlikud tänusõnad on paljudel emadel-isadel edasi anda
massöör Randole, kelle käed vanavanaisa Eineri sõnul muutsid keha
ja vaimu vähemalt kaks aastat nooremaks. Kõike seda enneolematut
mõnu ja rahulolu said lapsevanemad nautida tänu hoolele ja armastusele, millega pedagoogid Maire,
Jana, Kristi ja abikasvataja Helena
meie suurt lastehulka vaos hoidsid,
neile huvitavaid võistlusi välja mõtlesid, meisterdasid ning mängisid.
Laste üleüldiseks lemmikuks osutus
laagri uustulnukas, tantsuõpetaja
Maido.
Kuna puhkemaja asus otse väikese vesirooside ja vesikuppudega
kaunistatud järve ääres, siis jätkus
silmailu ja unistamisainet romantikutele ning paadi- ja vesirattasõidumõnu seiklushimulistele, rääkimata
ujumislustist koos pardipoegadega
sel tõeliselt mõnusal soojal suvel.
Tänavuaastase laagri korraldasid
ühingu juhtfiguurid Kairi ja Kaia.
Suvi on olnud meie jaoks igati
viljakas. Laagrisse saabus rekordarv
puhkajaid, rohkem kui varem saime
pakkuda eri tegevusi, juurde oleme
saanud uusi liikmeid. Suurenenud
on ka toetajate read. Toredat laagrit
toetasid Viimsi vallavalitsus, Lions
Club Viimsi, hasartmängumaksu
nõukogu, Harjumaa puuetega inimeste nõukoda ja eraisikud. Suure
aitäh ütlevad neile kooris kõik suured ja väikesed laagrilised.
Laager on jäänud kauniks mälestuseks, aga suvi kestab veel. Üksteist
toetama harjunud ühinguliikmed
saavad taas kokku 26. augustil Vembu-Tembumaal toimuval perepäeval.
MTÜ Viimsi Invaühing kutsub
endiga liituma kõiki kohalikke peresid, kus on kasvamas erivajadusega
laps.

Reet Varik,

lapsevanem ja juhatuse liige

Kelvingi küla osutus parimaks ka üleeestilises konkurentsis ja võib julgelt öelda, et tiitel on pikaajalise ja sihipärase
tööga auga välja teenitud. Kelvingi küla
ajalugu algab 13 aastat tagasi, mil praeguste õitsvate aedade asemel laius liivaja savilagendik.
«Meie küla ajalugu võib hakata lugema 1993. aastal, kui lahkunud vene piirivalveväed jätsid endast maha Viimsi
rannikualale rajatud lasketiiru – 36,6 ha
suuruse segipööratud maa-ala,» rääkis
Lindemann. «Esimene elamu valmis
meie külas 1994. aastal, praegu elab siin
juba üle 150 perekonna.»
Suur osa küla ülesehitamisel ja infrastruktuuri rajamisel on olnud MTÜ-l
Kelvingi Tehnovõrgud, kuhu väheste
eranditega kuuluvad kõik pered.
Kelvingi on tuntud oma lapsesõbralikkuse poolest, laste spordiplatside ja
mänguväljakute rajamisele mõeldi siin
juba küla asutamisel ja planeerimisel.
«Meie külas on väga palju lapsi ja ka väike lasteaed,» sõnas külavanem. «Oleme
rajanud lastele mänguväljakud, korrastanud ranna-ala, istutanud tee äärde ja
ranna alale puid ja põõsaid. Küla senine
laste- ja loodussõbralik areng on olnud
üldse võimalik tänu meie küla elanike
heasoovlikkusele ja abivalmidusele. Ühi-

Kodukaunistamise liikumise patroon president Rüütel andis 13. augustil
Võrus Kaunis Eesti Kodu 2006 konkursi võitjaküla esindajale külavanem
Ants-Hembo Lindemannile üle aukirja ja sümboolse vasest võtme.
selt võime suuri asju korda saata ja saavutada ka suuri võite.»
Kelvingi küla ja tema kodud on saavutanud varemgi hinnalisi kohti valla ja
riiklikel kauni kodu konkurssidel. Paar
aastat tagasi küsis Viimsi Teataja külavanemalt maakondliku kodukonkursi teise koha saamise järel, kas Kelvingi on
nüüd valmis. Vastus oli eitav, sest osa
mänguväljakuid ja haljastust ootas veel
rajamist. Nüüd vastas külavanem samale küsimusele jaatavalt. «Oleme oma
mõtted teoks teinud, lastele on mängupaiku piisavalt ning küla üldhaljastus ja
siseteed rajatud. Nõutuks teeb vaid 5-6
krunti, mida nende omanikud on lask-

nud võssa kasvada ja mis küla üldilmet
tugevalt alla tõmbavad.»
Sellel aastal anti Kaunis Eesti Kodu
2006 konkursil esimest korda üle ka
kauni tööstusmaastiku auhinnad, mille
said Kohtla kaevanduspark-muuseum ja
tuhamäed ning AS Hansa Graanul. Kauni tööstusmaastiku auhinna väljaandmist toetasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit.
Konkurss Kaunis Eesti Kodu toimus
sel aastal üheksandat korda. Kodukaunistamise liikumist toetavad Husqvarna
Eesti ja Vivacolor Eesti AS.

Kai Maran

Päevakeskuse tegevus laieneb

V

abaajakeskuste vajalikkust ei eita
tänapäeval ükski inimene. Kohta,
kus ka eakatel oleks võimalus minimaalsete kulutustega või lausa tasuta
veeta terve päev, vajab iga endast lugupidav vald.
Ka Viimsi vallavalitsus, võttes arvesse pensionäride ja eakate suurenenud
huvi ja vajadust päevakeskuse järele, otsustas laiendada ja renoveerida Rannapere pansionaadis asuvad endise raamatukogu ruumid, kus saaks kokku viia kogu valla aktiivsed pensionärid ja eakad.
Päevakeskus on seni tegutsenud tasa ja targu, väga kitsastes oludes ning seda on finantseeritud Viimsi valla eelarvest. Võttes arvesse ruumikitsikust ning
tekkinud projektfinantseerimise võimalusi struktuurifondide kaudu, otsustas
Viimsi vald kevadel moodustada mittetulundusühingu Viimsi Päevakeskus. Selle juhatusse kuuluvad võrdselt MTÜ
Viimsi Pensionäride Ühenduse, Viimsi
vallavalitsuse ja AS Rannapere Pansionaat esindajad.
MTÜ Viimsi Päevakeskuse juhatuse
esinaine Viiu Nurmela ja tegevjuht Valli
Vaino on tulvil plaane ja tegevusi. Kõige-

pealt oleks vaja korraldada Viimsi valla
eakate seas küsitlus, millised on eakate
ootused päevakeskuse tuleviku ja soovitud tegevuste suhtes. Küsitlustulemuste
alusel saab koostata konkreetse tegevuskava, et kaasata huvilisi kogu vallast ja
luua võimalused eri huvirühmade tegevuseks. Küsitlusankeedid on saadaval
Viimsi vallavalitsuse sotsiaalameti kaudu vallamajas, pensionäride ühenduses
ja päevakeskuses.
Küsitluse tulemusi võetakse arvesse
ja viiakse projektidena ellu. Keskuse esmane ülesanne on ju toetada ja edendada eakate füüsilist, psüühilist ja sotsiaalset toimetulekut, võimaldades neil täisväärtuslikult ja aktiivselt osaleda igapäevaelus.
Loodame, et Viimsi päevakeskus saab
rahva seas tuntuks ning valla eakad leiavad sinna tee. Olete südamest oodatud
nii huvitegevusega tegelema kui ka lihtsalt aega veetma. Teretulnud on ka kõik
abikäed ja huvitavad ettepanekud!
Viimsilased, MTÜ Viimsi Päevakeskus ootab teid!

Valli Vaino
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Korraldame lahtiste uste päeva
neljapäeval, 28. septembril kella 12-16.
Kohal on valla esindajad, pensionäride ühenduse liikmed, tulevaste
ringide juhendajad, päevakeskuse
tegevjuht. Kavas on pidulik sissejuhatus ja kontsert, saab registreeruda huvialaringidesse: laulmine, käsitöö, kangastelgedel kudumine,
aiandus-lilleseade, tervis taimedest,
keeleõpe, daamide aeroobika, interneti algõpe. Muude ringide osas
ootame teie soove ja võimalusel viime need koos ellu!
Täiendava info huvialaringide kohta
avaldame ka lehe septembrinumbris.
Infotelefonil 601 1339 vastab huviliste küsimustele, registreerib huviringidesse ja annab lisainfot tööpäeviti kella 10-13 päevakeskuse
tegevjuht Valli Vaino.

1989. aasta juunis alustas ilmumist
Viimsi Rahvarinde väljaanne Viimsi
Teataja, millest hiljem kasvas välja
tänane vallaleht. Rahvaloenduse andmeil oli Viimsis siis 5203 elanikku.
«Leidsime, et Viimsi Rahvarindel peab olema sõltumatu võimalus
rahvaga suhtlemiseks, samuti oma
poolehoidjate informeerimiseks
Viimsi RR volikogu ja eestseisuse
tegevusest,» selgitab Peeter Ugand
häälekandja esimese numbri toimetajaveergudel. «Tahame lugejateni
tuua Viimsi rahva rõõmud ja mured,
lahendamist vajavad probleemid.
Seetõttu on teretulnud lugejate kirjad ja artiklid. Meie lehe veergudel
võivad oma mõtteid välja öelda ka
teised Viimsi kandis tegutsevad
ühiskondlikud organisatsioonid ja
liikumised.»
Nii oli väljaande asutamismõte
mõneti üsna sarnane vallalehe ilmumise põhimõtetega. Oma valla lehena
hakkas Viimsi Teataja ilmuma 1991.
aasta kevadel pärast valla taasasutamist 1990. aasta detsembris. Vallalehte toimetas pikka aega toonane
volikogu liige Hillar Pappel. (VT)

Harjumaal iive
jätkuvalt positiivne
Juulis registreeriti Harju maavalitsuse perekonnaseisuosakonna andmetel
113 lapse sünd, surmaakte koostati
89, teatas maavalitsus.
Poisse sündis 68 ja tütarlapsi 45.
Esmasündinuid oli 47, teisi lapsi 47,
kolmandaid 11, neljandaid ning
viiendaid üks. Kaksikuid sündis kolm
paari, neist tütarlaps ja poiss pere
teise ja kolmanda lapsena, vennastepaar esimese-teise lapsena ja õestepaar teise-kolmanda lapsena.
Surmaakte koostati kokku 89.
Õnnetusjuhtumi läbi suri neli inimest,
surnuks tunnistati kaks ning teadmata põhjusel suri üks inimene. Lahkunute keskmine vanus oli 72,5 aastat.
Mehed elasid keskmiselt 68- ja naised 77-aastaseks. Registreeriti 40
abielu, sealhulgas 12 vaimulike
poolt. Lahutati 16 abielu.

Tugiisikud saavad
koolitust
Heategevusfondi Dharma eestvõttel
saab augusti lõpuni registreeruda
koolitusele «Vabatahtlik tugiisik».
Koolitused Tallinnas ja Tartus algavad septembris ja lõpevad järgmise aasta mais. Mõlemasse rühma on
planeeritud 20 inimest, kursuse
maht on kokku 160 akadeemilist
tundi loenguid ning 40 tundi iseseisvat ja praktilist tööd. Koolitusraha
terveks õppeaastaks on 300 krooni,
mida saab tasuda ka osade kaupa.
Erijuhtudel on võimalik osaleda tasuta.
Loengud toimuvad reedeti kella
10-18. Soovijatel palume saata CV
koos sooviavaldusega meilile
margit@dharma.ee või postiga SA
Dharma, Narva mnt 7, 10117 Tallinn, märksõna Tugiisik. Registreerimine lõpeb 31. augustil.
Koolitust rahastavad sotsiaalministeerium, hasartmängumaksu nõukogu ja SA Dharma.

Südamlikud õnnesoovid septembrikuu hällilastele!
ELISABETH SAU
ANETTE VEST
LJUBOV NÕO
LINDA JÜRGENS
LIINA KURM
ELLA SAUL
REGINA ELISTE
ELGARD KALLAS
LIVIA AILT
ELLA LEPP
ALFRED KESKKÜLA
THEA MINAROET
KENDRICK
VEERA NEVERDINOVA
ASTA KAASIK
ARMILDE KATSUBA
KÄTHE VAAKS

13.09
04.09
21.09
20.09
21.09
23.09
08.09
10.09
08.09
07.09
17.09

92
90
90
89
89
88
85
85
84
83
83

26.09
09.09
12.09
24.09
08.09

83
82
82
82
81

BEATRICE ASTRID
LIINAR
01.09
KALJU KELDER
17.09
ALEXANDER MAKSIMOV 01.09
HEINO KAHRO
12.09
LEMBIT MALLENE
20.09
ANNA SORMUNEN
24.09
HILJE MAAR
26.09
ERICH SAARVELT
29.09
VALDHEIN TALLINN
29.09
ELNA EHA
06.09
HJALMAR LAKS
20.09
OTTO PIIK
22.09
MATTI PIHLAKS
04.09
HEINO LUHTSALU
19.09
REIN TUHERM
23.09
MIHKEL MÄRITZ
29.09

81
81
80
80
80
80
80
80
80
75
75
75
70
70
70
70

ÜLLE PUUSEP
VAMBOLA LILL
PEETER PUPPART
REIN VALKNA
MALLE LAUSMAA
INNA BORKMANN
VENDO LILLEOKS
PIRET AGU
ELMAR ILVES
SIRJE OJANGU
MARGOT LUUKAS
JAAN LAUB
KALLI MARLI
ASTRID MÖLS
ARVO MEETUA
ÕIE MÄEPEA
ELFRIIDE SILLAOTS

01.09
02.09
03.09
03.09
04.09
06.09
09.09
10.09
12.09
12.09
14.09
15.09
18.09
21.09
26.09
26.09
30.09

65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

Kõrgema kategooria
kirurg,
meditsiinikandidaat,
Tallinna Kirurgide Seltsi
auliige
HUBERT POOLA
KONSULTATSIOONID
tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, Pringi
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SÕNUMID
Lapsed laulma!
Maire Eliste laulustuudio jätkab uuel
õppeaastagal Püünsi koolis 5. septembrist. Oodatud on kõik lauluhuvilised lapsed alates 3. eluaastast kuni
gümnaasiumi lõpuni.
Lisainfo koduleheküljel
www.mariel.ee ja telefonil 502 9115.

August 2006

Vald tähistas aastapäeva kahel
päeval üritustega

Laulustuudiot juhatab Konservatooriumi koorijuhtimise ja
klaveri eriala lõpetanud Maire
Eliste, kes on end täiendanud
ka paljudel teistel meistrikursustel Euroopas.

Noorte emade tugiühing
alustab uut hooaega
Haabneemes alustab uut hooaega
sünni ja imetamise tugiühingu vestlusring. Ühingu nõustajad ootavad
lapseootel ja titaga peresid vestlusringi Kaluri mängutoas (Kaluri tee 3,
Grossi poega samas majas) esmaspäeva õhtuti kella 16.30-18.
Räägime imiku ja väikelapse tervisest ning toitmisest, aga ka ema ja
pere heaolust, lapse kasvatamisest ja
kõigest muust, mis väikese lapsega
perele oluline on. Alati saab nõu pidada imetamise nõustajaga, vajadusel leppida kokku individuaalse nõustamise osas.
Loeng ja nõustamine on tasuta.
Registreeruma ei pea. Vestlusringi
teemadega saab tutvuda internetis
www.kaluri.ee
Ajakava
• 4. sept. – Imetamise mured ja rõõmud
• 11. sept. – Kolme-neljakuuste imetamine
• 18. sept. – Lähedussuhe, kandelinade tutvustus
• 25. sept. – Väikelapse normaalne
toitumine
• 2. okt. – Neljakuuste kuni aastaste
võimlemine
• 9. okt. – Pikk imetamine ja imetamise lõpetamine

Sügisel alustab Tallinna
Tantsukool
Uuel õppeaastal avab ST Dance OÜ
Stassi tantsustuudio kõrval Tallinna
Tantsukooli.
Kool alustab tegevust kahe esimese klassiga, s.t kuni 40 algkooliealise õpilasega. Tallinna tantsukooli
lõplik vorm – nelja töötava astmega
tantsukool – saab teoks kaheksa aasta pärast, kui kooli esimene lend lõpetab 3. astme ja neist valitud saavad jätkata 4. astmes.
Pakutav haridus kätkeb endas
terviklikku tantsu ja lavalise väljenduse õpet. Tallinna Tantsukooli eesmärk on kasvatada noori professionaalseid tantsijaid, kellel on algteadmised eri tantsustiilidest maailmas,
põhjalikud teadmised 3-4 tantsustiilist, sealhulgas ka eesti tantsust,
tantsuajaloost, lavakultuurist ja süvaõppena omandatud õpilase poolt
valitud erialast.
Laiema info leiate www.tantsukool.eu , samas saate ka oma lapse
registreerida. Esimesse kahte klassi
võetakse katsete alusel kokku üle
Tallinna ja Tallinna lähiümbruse kuni
40 last. Katsed esimesse klassi poistele-tüdrukutele (vanuses 7-10 a) on
2. septembril kell 12 Aia 20 (vanalinnas).
Tallinna Tantsukool rendib pindu
Reval-Spordi kvaliteetsetes treeningsaalides aadressil Aia 20 (vanalinnas
Kalevi SPA taga).

Simman on täies hoos.

Juuli lõpus tähistas Viimsi
oma esmamainimise 765.
aastapäeva. Vallarahvas sai
osaleda jalgratta- ja jalgsimatkal, kalapäeval vabaõhumuuseumis ja vabaõhujumalateenistusel Rohuneeme kabeliaias.
Avaüritus toimus laupäeval, 29. juulil
mälestuskivi juures Pärnamäe küla klindikõrgendikul, kohal, kus 13. sajandil arvatavalt asus eestlaste põlisküla Uianra.
Pärast vallavanem Urmas Arumäe
avakõnet võtsid peomeeleolu loomise
enda kanda rahvatantsuansambel Vallaalune ja noortekapell. Matkajaid järgmisse peopaika vabaõhumuuseumis võis
küll kahe käe sõrmedel üle lugeda, kuid

seda enam väärivad jalgratta- või jalgsimatka valinud tunnustust. Võib loota, et
viie aasta pärast uuel ümmargusel tähtpäeval on neid juba rohkem.
Kalapäeval Viimsi vabaõhumuuseumis oli suur õu seevastu rahvast täis ja
kosutust said nii hing kui ka keha. Pakuti kalasuppi, suures valikus suitsukala
ning ka väärtuslikku vaimutoitu. Emeriitprofessor Pille Kippar pidas põhjaliku
loengu Harju kalurite kodusest elust ja
tööst, toimus ka väike moeetendus kaluriküla riietumistavadest.
Vambola Kahro Prangli saarelt näitas, kuidas tänapäevalgi vanaisade eeskujul oma kätega vastupidavaid paate
meisterdada. «Lai ja kuiv männilaud
peab olema!» õpetas ta. Muidugi ei jäetud hooletusse ka lapsi, kes rannakive
värvides murule terve kirevate ookeanikalade parve tekitasid. Taoliste ajalooliste elamuspäevade korraldamine on muuseumi direktori Enna Sirkeli sõnul üks
kindel osa muuseumi töökavadest.

Kadi Bruus valla haridusametist jagas matka vahepeatustes tähtpäevaembleemiga särke, Leppneeme
küla elanik Anne Mik (vasakul) on
sobiva välja valinud.
2x Kai Maran
Vabaõhumuuseumis ringi jalutades
võis ka veenduda, et aastatepikkune töö
hoonete renoveerimisel hakkab vilja
kandma. Kui mullu said uue rookatuse talu abihooned ja taastatud ka palkseinad,

siis sel kuul algab rehielamu ajahambast
juba üsna näritud rookatuse vahetus.
Muuseumitöötaja Alar Mik näitas lehetoimetajale, kui hädasti vajavad uuendamist
rehielamu palkseinad, kus mõnest kohast
võib juba sõrme läbi torgata.
Renoveerimistööd on lõpujärgus Rohuneeme kabelis. Oma ala entusiasti
meister Sulev Ennomäe sõnul saab kabel-kirik, mis taastati vanade fotode põhjal tehtud projekti järgi vundamendist
alates, kõigi eelduste kohaselt valmis tänavu jõuludeks.
Kabeliaias 30. juulil peetud pidulikul
vabaõhujumalateenistusel soovis Püha
Jaakobi kiriku diakon Erkki Juhandi
viimsilastele eelkõige rohkem aega üksteise ja oma pereliikmete jaoks, samuti
ühist vastutust kodukandi arendamisel.
«Meil on puudu ka üks tõsine Viimsi ajaloo raamat, mis annaks objektiivse ja tõsiteadusliku pildi poolsaare ajaloost juba
selle asutamisest alates,» mainis ta.

Kai Maran

Viimsis sündis ime
V
iimsis etendati 4. ja 5. augustil
keskkooli staadionil uuslavastuslikku vabaõhuetendust «Kaua
võib». Muusikali stsenarist ja lavastaja
oli Rünno Karna, muusika autor ja projektijuht Kalle Erm, tantsude looja ja
õpetaja Maido Saar, kooride juhendaja
Hirvo Surva ning solistide õpetaja ItaRiina Pedanik. Etendus valmis X vabariikliku noorte tantsulaagri lõputööna,
kuhu esmakordselt olid kaasatud koorid
ja MTÜ Komos laulvad näitlejad.
Muusikali vaatajad ei pruukinud teada hommikust hilisõhtuni kestnud proovidest, sellest, et esimesed tennistetallad
kulusid kasutamiskõlbmatuks juba esimese laagripäeva õhtupoolikul.
Sellest, et dekoratsioonide paigaldamine tundus aega võtvat terve igaviku,
sellest, millistele muredele leidis lahenduse laagri majutuse ja proovidevälise
sujumise energiline korraldaja, kuidas
maitsesid tublide kokkade toidud ühtviisi hästi sadadele lastele, ka sellest, millise tolmu keerutasid vaatamata etenduse platsi pidevale kastmisele taas ja taas
üles tantse viimse sammuni lihvivad
noored.
Ei näinud sedagi, kui kaua kestsid
loomingulise kollektiivi igaõhtuse koosolemise arupidamised ja kui vaevarikkad
olid solistide proovid enne salvestusi. Ja
kuigi muusikali vaatajad ei saanud jagada noortega laagripäevi ega tajuda ühi-

seks pereks kasvamise vaeva ja rõõme,
said kõik soovijad õnneks osa lõpptulemusest – muusikalist.
Mis on see jõud, mis toob noored
hängimise ja tšillimise asemel päevade
kaupa kunsti looma? Kui imeline ometi
on koostegutsemise rõõm, mis paneb vanemad noored nooremate laagriliste eest
hoolitsema ning sunnib kõiki ühiselt pingutama, unustamata, et ollakse noored
ning tuuakse vaataja ette endast parimat
andes teos, mille õnnestumisse usk raskeil päevil ehk kõikumagi lõi!

S

ee, mis kahel päeval keskkooli staadionil sündis, oli ime. Vaid asjaosalised ise teavad, kust võis aimata
traagelniite, kus ei tulnud miski välja
täpselt nii nagu loodeti. Mina vaatajana
seda ei näinud. Olin lummatud kahe
noore, Jaani (Margus Toomla) ja Heleni
(Madli Miller) armumise ja iseenda leidmise loost. Hiirvaikselt jälgis publik Jaani ja Heleni tutvumisstseeni, nii helgelt
ja südamlikult etendasid noored armumist esimesel kohtumisel.
Pinges olin selle taustal areneva
kampade läheneva võitluse loost ja hämmastunud, kuivõrd suure sisemise jõuga
mängis muusikali kunstnik Rait Potisepp
paha Allanit. Ja kui Pyrrhose lahingtants
hr Keemiku sugestiivsete sõnade saatel
sisse juhatati ning publik ajas 300 aastat
tagasi viidi, oli sellest tänapäeva raske

Viimsi muusikaliloojate tuumik uuslavastuse plakatit kujundamas.

Regina Lilleorg

tagasi tulla, nii veenev oli lahinglippude
ja sõjasuitsu saatel esitatu.
Päevi hiljem etendusele tagasi mõeldes meenub esimese emotsioonina sõna
rõõm. Rõõm, mis säras vastu tantsijate
silmist ka keerukaid samme esitades, mis
saatis kogu etenduse kaasa tantsinud
koorilauljaid, mis andis näitlejaile tegutsemishoo ja mille helk säras vastu kõigi
projektis osalenute silmist ja ka liigutus-

pisaraist, kui tegijaid meeles peeti ja laagrilised üksteist tänasid. Teine emotsioon
on muusikali meloodiad, viisid, laulud,
milledest mälusse jäid võimsad fraasid
või mida tahaks kuulata üha uuesti. Pole kahtlust, et neil päevil sündis ime ja sina, kes sa noorte etendust vaatamas käisid, said sellest osa.

Regina Lilleorg
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VIIMSI VALLAVOLIKOGU
27.06.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
27.06.2006 Istungi Otsused
nr 65 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, maaüksusel
Mardernos
nr 66 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, Krillimäe tee 5
nr 67 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, kinnistu Antenniväljak
nr 68 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule
väljapanekule suunamine: Lubja külas, maaüksus Lubja I
nr 69 Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Pärnamäe külas, maaüksusel Niine (osaliselt)
nr 70 Lubja küla, Lubja klindiastangu piirkonna üldplaneeringu lahenduse heakskiitmine
nr 71 Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed» algatamine
nr 72 Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS
Muuga Sojatehas sojaubade töötlemise tehase
ehitamine Muuga sadamas
nr 73 Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
nr 74 Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
nr 75 SA Viimsi Kodanikukaitse Fond põhikirja uue
redaktsiooni kinnitamine
nr 76 Volituse andmine haldusülesannete täitmiseks
Sihtasutusele Viimsi Kodanikukaitse Fond
27. juuni 2006 nr 65
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksusel Mardernos
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja
külas, maaüksusel Mardernos, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks tootmismaast väikeelamumaaks ning tingimuste väljaselgitamiseks ühe ridaelamu ehitamiseks, vastavuses üldplaneeringu teemaplaneeringuga
«Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.», vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 159 (lisa
2).
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 66
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, Krillimäe tee 5
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja
külas, maaüksusel Krillimäe tee 5, üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks
osaliselt elamumaast ja osaliselt kaitsemetsamaast väikeelamumaaks ning tingimuste väljaselgitamiseks üksikelamukruntide planeerimiseks hajaasustusviisil (krundi minimaalne lubatud suurus 3300 m², vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 123 (lisa
2).
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 67
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Lubja külas, kinnistu Antenniväljak
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Val-

lavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Algatada detailplaneering tingimuste väljaselgitamiseks väikeelamukvartali planeerimiseks koos
vajaliku infrastruktuuriga ja üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks osaliselt perspektiivsest väikeelamute maast hajaasustusviisil ja osaliselt maatulundusmaast juhtfunktsiooniga väikeelamumaaks Viimsi vallas Lubja
külas, kinnistul Antenniväljak, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 161 (lisa
2).
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Otsuste nr 65-67 lisadega on võimalik tutvuda
Viimsi Vallavolikogu kantseleis vastuvõtupäevadel
E 14.00-17.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00, samuti Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).
27. juuni 2006 nr 68
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Lubja külas, maaüksus
Lubja I
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 4 alusel, arvestades, et
detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud
vastavalt Harju Maavanema 25.10.2006. a kirjale nr
2.1-13/5005, samuti arvestades Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Viimsi Vallavolikogu 14.10.2003. a otsusega nr
101 algatatud Viimsi vallas, Lubja külas, maaüksuse Lubja I detailplaneering.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 69
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi vallas,
Pärnamäe külas, maaüksusel Niine (osaliselt)
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg
1 p 33, «Planeerimisseaduse» § 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 7 alusel, arvestades asjaoluga, et maavanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldplaneeringus ning
arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 14.09.2004. a
otsusega nr 88 algatatud Viimsi vallas, Pärnamäe külas asuva osalise maaüksuse Niine detailplaneering.
2. Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 70
Lubja küla, Lubja klindiastangu piirkonna üldplaneeringu lahenduse heakskiitmine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõikest 1 ja lõike 3 punktist 2, «Planeerimisseaduse» § 8 lõike 2 punktist 1 ning Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 8 lõikest 1, arvestades Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kiita heaks Viimsi Vallavolikogu 09.09.2003. a
otsusega nr 98 algatatud Viimsi vallas, Lubja külas, Lubja klindiastangu piirkonna üldplaneeringu
lahendus, vastavalt juurdelisatud üldplaneeringule.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.

3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Otsuse nr 70 lisadega on võimalik tutvuda Viimsi Vallavolikogu kantseleis vastuvõtupäevadel
E 14.00-17.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00.
27. juuni 2006 nr 71
Üldplaneeringu teemaplaneeringu “Viimsi valla
teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed» algatamine
“Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg
1, “Planeerimisseaduse” § 10 lg 4, “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse
§ 35 lg 1 Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr. 19 kehtestatud “Viimsi valla ehitusmääruse”
§ 2 p 2 ja 8 lg 1 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Viimsi Vallavolikogu maa- ja
planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Algatada üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed».
2. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 72
Ehitusloa väljastamise kooskõlastamine: AS Muuga Sojatehas sojaubade töötlemise tehase ehitamine Muuga sadamas
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005.a määrusega nr 19
kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 17 ja
AS-i Muuga Sojatehas 23.03.2006.a esitatud taotluse
alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut,
Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni 29.03.2006.a
protokolli nr E-236, Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni 04.04.2006.a, 02.05.2006.a ja 06.06.2006.
a ning eelarve- ja arengukomisjoni 20.06.2006.a seisukohti, Harjumaa Keskkonnateenistuse poolt
05.01.2004 Muuga Sadamasse Koorma tn. 2 ja Virna tn. 8 maa-alale kavandatava sojaoa töötlemise tehase keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitatud heakskiitu (kiri nr 30-12-1/11), arvestades Viimsi Vallavolikogu poolt 13. jaanuaril 2004.a vastuvõetud otsust nr 12 «Ehitusloa väljstamise kooskõlastamine: AS-le Transiidikeskus» ning seoses Viimsi
Vallavalitsuse 16.01.2004.a korralduse nr 31 alusel
väljastatud ehituslubade nr 1665 (19.01.2004.a), nr
1666 (19.01.2004.a), nr 1668 (19.01.2004.a), nr 1670
(19.01.2004.a), nr 1671 (19.01.2004.a), nr 1681
(20.01.2004.a), nr 1683 (20.01.2004.a), nr 1685
(20.01.2004.a), nr 1687 (21.01.2004.a), nr 1689
(21.01.2004.a), nr 1694 (21.01.2004.a), nr 1696
(21.01.2004.a), nr 1698 (21.01.2004.a), nr 1700
(21.01.2004.a) kehtivuse kaotamisega vastavalt «Ehitusseaduse» § 25 lg 2, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kooskõlastada ehituslubade väljastamine AS-le
Muuga Sojatehas, sojaubade töötlemise tehase, asukohaga Muuga küla, Muuga Sadam, Koorma tn.
2 ja Virna tn. 8, ehitamiseks vastavalt AS ETP
Grupp tööle nr. 2002/1.
2. Kasutusload sojatehasele väljastada peale Harjumaa Keskkonnateenistuse 05.01.2004 kirjas nr 3012-1/11 esitatud kõigi nõuete täitmist ja Kabelikivi
piirkonda kavandatava täiendava seirejaama tööle
rakendamist.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 73
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Juhindudes «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 34 lg 1, § 56 lg 5 ja
«Planeerimisseaduse» § 8 lg 9, arvestades asjaolu, et
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.09.2003. a otsusega
nr 97 algatatud ja AS Entec poolt koostatava Äigrumäe
küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja osaliselt Muuga küla üldplaneering, mille eesmärk on planeeringuala maakasutuse sihtotstarvete määramine sotsiaal, elamu-, äri- ja büroohoonete maaks ning rohealade
ning kaitsehaljastusega alade määramine, Rail Baltica kiirraudtee koridori määramine ning hoonetele
üldiste arhitektuursete piirangute seadmine, ei keh-
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testu enne 21. juulit 2006. a ning võttes arvesse Vallavalitsuse ettepaneku ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukoha, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine
Äigrumäe küla, Laiaküla küla, Metsakasti küla ja
osaliselt Muuga küla üldplaneeringule.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 74
Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Juhindudes «Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse» § 34 lg 1, § 56 lg 5 ja
«Planeerimisseaduse» § 8 lg 9, arvestades asjaolu, et
Viimsi Vallavolikogu poolt 09.09.2003. a otsusega
nr 98 algatatud ja OÜ Maaplaneeringud poolt koostatava Lubja klindiastangu üldplaneering, mille eesmärk on Lubja küla klindiastangu piirkonna
tsoneerimine, piirkonna arenguks vajalike maa-alade määramine, planeeringuala maakasutuse sihtotstarvete määramine, elamute, sotsiaal- ja äriotstarbeliste hoonete rajamiseks üldiste arhitektuursete nõuete määramine, teedevõrgu korrastamine ning juurdepääsude kavandamine kõigile maakasutustele, põhiliste tehnovõrkude trasside koridoride määramine,
miljööväärtuslike alade määramine, rekreatsioonialade määramine, sporditegemiseks vajalike rajatiste asukohtade määramine, kaitsealuse maa määramine (Viimsi klint), ei kehtestu enne 21. juulit 2006. a
ning võttes arvesse Vallavalitsuse ettepaneku ja Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukoha, Viimsi
Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine
Viimsi vallas, Lubja külas, Lubja klindiastangu
piirkonna üldplaneeringule.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 75
SA Viimsi Kodanikukaitse Fond põhikirja uue
redaktsiooni kinnitamine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» 22 lg 1 p 24, § 35 lg 3, «Sihtasutuste seaduse» § 40 lg 1 ja 3 ning Viimsi Vallavolikogu
13.12.2005. a määrusega nr 38 kehtestatud ja
09.05.2006. a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi
valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 24 ja § 46 lg 3, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Kinnitada Sihtasutuse Viimsi Kodanikukaitse Fond
põhikirja uus redaktsioon (lisatud: kahel lehel).
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
21.08.2001. a otsus nr 162.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
KINNITATUD
Viimsi Vallavolikogu
27. juuni 2006
otsusega nr 75

SIHTASUTUSE VIIMSI
KODANIKUKAITSE FOND
PÕHIKIRI
Sihtasutus Viimsi Kodanikukaitse Fond on asutatud
20.11.1997.a Viimsi valla poolt ning on registreeritud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris nr
90000558 all.
Käesolev põhikiri on kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006.a otsusega nr 75.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Sihtasutuse nimi on Viimsi Kodanikukaitse Fond
(edaspidi - Sihtasutus).
1.2. Sihtasutuse asukoht on Viimsi vald, Harjumaa,
Eesti Vabariik.
1.3. Sihtasutuse eesmärgiks on :
1.3.1. Viimsi valla elanike turvalisuse tagamise ja
kuritegevuse preventatsiooniga seotud projektide rahastamine;
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1.3.2. Õiguserikkumiste ennetamine ja tõkestamine
Viimsi valla haldusterritooriumil;
1.3.3. Viimsi valla elanikkonna, ettevõtluskeskkonna ja külaliste turvalisuse tõstmine;
1.3.4. Tänavakuritegevuse ennetamine ja vähendamine Viimsi vallas;
1.3.5. Sõltuvusainete kuritarvitamise ennetustöö arendamine;
1.3.6. Viimsi valla elanike seaduskuulekuse tõstmine;
1.3.8. Viimsi valla elanikkonna sihipärane ja aktiivne teavitamine tegevusteks oma vara kaitsel;
1.3.9. Liikluskorralduse probleemide kaardistamine ja paremate lahenduste leidmine ning ellu rakendamine;
1.3.9. Perevägivalla ennetamine ning kannatanute abistamine;
1.3.10. Politsei, turvafirmade, naabrivalve ning abipolitseinike koostöö koordineerimine turvalisuse tagamiseks Viimsi vallas.
1.4. Sihtasutus on asutatud tähtajatult.
2. JUHATUS
2.1. Sihtasutust juhib ja esindab juhatus.
2.2. Juhatuse liikmete arvu, juhatuse liikmete tagasikutsumise ja juhatusse uute liikmete määramise otsustab Sihtasutuse Nõukogu.
2.3. Juhatuse liikmed määratakse ametisse kolmeks
aastaks.
2.4. Juhatuse liikmetele makstava tasu suuruse ja
maksmise korra määrab Sihtasutuse Nõukogu,
lähtudes juhatuse liikme ülesannetest ja Sihtasutuse majanduslikust olukorrast.
2.5. Juhatuse liikmel on õigus saada hüvitust vajalike kulutuste eest, mis ta on teinud oma ülesannete täitmiseks. Hüvituse suuruse ja maksmise
korra otsustab Sihtasutuse Nõukogu.
2.6. Juhatuse koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud juhatuse liikmed ja protokollija.
3. NÕUKOGU
3.1. Nõukogu kavandab Sihtasutuse tegevust ning
korraldab Sihtasutuse juhtimist ja teostab järelevalvet Sihtasutuse tegevuse üle.
3.2. Sihtasutuse Nõukogu on 3-liikmeline. Nõukogu
liikmed määratakse 3-ks aastaks.
3.3. Nõukogu liikmed määrab ja kutsub tagasi Viimsi Vallavalitsus.
3.4. Nõukogu liikme tagasikutsumise ja uue liikme
määramise algatamise õigus on igal vallavolikogu või vallavalitsuse liikmel.
3.5. Vallavolikogu otsus, milles peetakse vajalikuks
nõukogu mõne liikme tagasikutsumist ja uue liikme määramist, on vallavalitsusele täitmiseks kohustuslik.
3.6. Nõukogu liikme ülesannete täitmise eest tasu
suuruse ja maksmise korra otsustab Viimsi Vallavalitsus.
3.7. Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud nõukogu liikmed ja protokollija.
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Võttes aluseks «Halduskoostöö seaduse» § 5, § 9, §
14 lg 2 ja lg 3, «Väärteomenetluse seadustiku» § 9 p
3, «Riigihangete seaduse» § 57 ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1 . Anda seadustega Viimsi vallavalitsuse pädevusse antud väärtegude menetlemise õigus viieks
aastaks halduslepinguga üle Sihtasutusele Viimsi Kodanikukaitse Fond (reg. nr. 9000558) mille ainuasutaja on Viimsi vald.
2. Viimsi Vallavalitsusel korraldada väljakuulutamiseta läbirääkimistega riigihange vastavalt «Riigihangete seaduse» §-le 57 ning sõlmida haldusleping.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

5. PÕHIKIRJA MUUTMINE
5.1. Põhikirja muutmise õigus on ainult asutajal, s.o.
Viimsi vallal, kusjuures põhikirja muutmise otsustab ja muudetud põhikirja kinnitab Viimsi
Vallavolikogu.
6. SIHTASUTUSE VARA
6.1. Sihtasutuse vara haldamist ja kasutamist otsustab ja korraldab Sihtasutuse juhatus, lähtudes
Sihtasutuse nõukogu poolt kehtestatud vara kasutamise ja käsutamise korrast või ühekordsetest otsustest.
7. SIHTASUTUSE LÕPETAMINE, ÜHINEMINE, JAGUNEMINE VÕI ÜMBERKUJUNDAMINE
7.1. Sihtasutuse lõpetamise, ühinemise, jagunemise
või ümberkujundamise otsustab asutaja, s.o.
Viimsi Vallavolikogu.
7.2. Sihtasutuse lõpetamisel määrab Viimsi Vallavolikogu Sihtasutuse likvideerijad, Üldjuhul määratakse likvideerijateks Sihtasutuse juhatuse liikmed.
7.3. Sihtasutuse vara, mis jääb likvideerimisel üle
võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamisest ja raha deponeerimist, läheb üle Viimsi vallale kui
Sihtasutuse asutajale.
7.4. Sihtasutuse ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise viib läbi ning lahendab tekkivad
probleemid Sihtasutuse juhatus.

27.06.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED
27. juuni 2006 nr 25
Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006. a määruse nr 5
«Viimsi valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmine»,
muutmine ja I lisaeelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 23 ja § 24 lg 3 ning Viimsi vallavolikogu 13. mai 2003. a määrusega nr. 18 kehtestatud
ja 09. novembri 2004. a määrusega nr 19 muudetud
«Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise,
muutmise ja täitmise korra» § 7 lg 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006. a määrusega nr 5 vastuvõetud Viimsi valla 2006. aasta eelarvet ning võtta vastu Viimsi valla 2006.
aasta I lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Üürimajade remont

06 3001

Veetrasside ehitus

06 400

Tänavavalgustus

750 000

06 6051

Heakord

120 000

06 6053

Muu heakord

222 000

07 210

Perearstide toetus

100 000

07 310

Haigla

230 000

08 1021

Sporditegevus

205 000

08 108

100 000

08 1052

Huvikeskus
Piirkondlikud spordiüritused
Kunstikool

08 206

Viimsi Kontserdimaja

100 000

08 208

08 209 3

Kultuuriüritused
Viimsi Pensionäride
Ühendus
Külaseltsid

08 400

Usuasutused

30 000

09 1101

MLA Viimsi Lasteaiad

25 017

09 22011

Viimsi Keskkool

32 627

09 2202

Viimsi uus kool

171 100

09 21221

Prangli Põhikool
Haridus- ja noorsootöö
haldamine
Ühekordne toetus
seenioridele

08 1092

09 800
10 2015

III. Vähendada kulusid
sh.
Kanalisatsioonitrasside
05 2001
ehitus
Kanalisatsioonitrasside
05 2002
remont
06 3002
Veetrasside remont
06 3001

Veetrasside ehitus

08 203

Muuseum

Lisa
Viimsi Vallavolikogu
27.06.2006. a määrusele nr 25
Viimsi valla 2006. aasta I lisaeelarve

IV. Finantseerimistehingud
Suurendada:
sh.
1011 1

Aktsiate ja osakute ost

I. Suurendada tulusid

2082 6

Kapitaliliisingu maksed

3000

3880

Tulumaks
28 107 000
Sihtotstarbeline toetus
20 000
HOL-ilt
Sihtotstarbeline toetus
Põllumajandus57 644
ministeeriumilt
Sihtotstarbeline toetus
Majandus- ja Kommuni1 561 000
katsiooniministeeriumilt
Sihtotstarbeline toetus Si334 700
seministeeriumilt
Laekumised elamu- ja
kommunaalasutuste ma20 000
jandustegevusest
Laekumised õiguste müü15 000
gist
Muu kaupade ja teenuste
50 000
müük
Laekumised vara müügist 4 600 000
Intressi- ja viivisetulud
150 000
hoiustelt
Trahvid
30 000

3882

Saastetasud

3500.8
3500.00 08

3502.00 10

3237
3238
3810
3820 8

Kokku suurendatud tulusid
II. Suurendada kulusid
sh.

100 000
35 045 344

Vallavalitsus

1 112 000

01114

Reservfond

2 910 000

01 1123

Külavanemad

01 6002

Valimised

03 1001

Politsei

300 000

03 200

200 000

04 5102

Päästeteenistus
Teede ehitus-rekonst.- ja
projekteerimine - vald
Teede ehitus-rekons.-ja
projekteerimine - riiklik
Teede hooldusremont

04 511

Liikluskorraldus

04 512

04 9001

Autobusside dotatsioon
Viimsi Saared - veetransport
Territoriaalne planeerimine
Viimsi Saared

04 9002

Nurme tee 3 hoone

04 51011
04 51012

04 5201

2 450 000
637 200
450 000
2 450 000

200 000
900 000
45 000
5 000
500 000

140 000
13 824

6 600 000
1 561 000
400 000
3 350 000
500 000
3 450 000
650 000
1 903 842
1 495 000

§ 5. Kinnitada Vallavalitsuse struktuur (Lisa 1), teenistujate koosseis ja palgamäärad alljärgnevalt:
vallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
abivallavanem - kohaliku omavalitsuse juht
arendusnõunik - kohaliku omavalitsuse juht
finantsnõunik - kohaliku omavalitsuse juht
avalike suhete nõunik - nõunik
ajaleht «Viimsi Teataja» peatoimetaja - vanemametnik
siseaudiitor - vanemametnik
Vallakantselei
vallasekretär - kohaliku omavalitsuse juht
õigusnõunik - nõunik
jurist - referent - vanemametnik
juhtiv referent - registripidaja - vanemametnik
referent - nooremametnik
sekretär - nooremametnik
vastuvõtusekretär - nooremametnik
tehnik - nooremametnik
arhivaar - vanemametnik
personalijuht - nooremametnik
Maa-amet
maa-ameti juhataja - kohaliku omavalitsuse juht
maakorraldaja - vanemametnik
maakorraldaja - vanemametnik
erastamisspetsialist - nooremametnik

20 000
130 000
490 000
6 220 000
2 200 000
500 000
500 000
2 520 000
500 000

Raamatupidamisamet
raamatupidamisameti juhataja - pearaamatupidaja kohaliku omavalitsuse juht
vanemraamatupidaja - vanemametnik
raamatupidaja - vanemametnik
kassapidaja - raamatupidaja - vanemametnik
raamatupidaja - nooremametnik
Haridus- ja noorsooamet
haridus- ja noosooameti juhataja - kohaliku omavalitsuse juht
referent - nooremametnik
spordimetoodik - vanemametnik
Kultuuriamet
kultuuriameti juhataja - kohaliku omavalitsuse juht
kultuuritöö koordinaator - vanemametnik

6 316 734
5 720 000
596 734

27. juuni 2006 nr 26
Viimsi valla 2005. aasta majandusaasta konsolideeritud aruande ning reservfondi kasutamise aruande kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 1, § 39¹ lg 2, «Valla- ja
linnaeelarve seaduse» § 26, «Raamatupidamise seaduse» § 15, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005. a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006. a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi Valla põhimääruse» §
18 lg 1 p 1 ja Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003. a
määrusega nr 18 kehtestatud ning 09.11.2004. a määrusega nr 19 muudetud «Viimsi valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise korra»
alusel.
§ 1. Kinnitada Viimsi valla 2005. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne (lisa 1) ning Viimsi
valla 2005. aasta reservfondi kasutamise aruanne (lisa 2).
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

34 948 610

01 1121

04 740

27. juuni 2006 nr 76
Volituse andmine haldusülesannete täitmiseks Sihtasutusele Viimsi Kodanikukaitse Fond

06 100

08 2092

3502.00 07

4. AUDIITOR
4.1. Audiitori või audiitorid nimetab ja kutsub tagasi Sihtasutuse Nõukogu, kes määrab ka audiitorile makstava tasu suuruse ja maksmise korra.
4.2. Audiitor määratakse majandusaastaks. Vajadusel võib audiitori määrata ka ühekordse audiitorkontrolli teostamiseks.

05 300

Kanalisatsioonitrasside
ehitus
Saaste vähendamine

05 2001

27. juuni 2006 nr 27
Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse»
§ 11 lg 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 36 ning § 22 lg 3, «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 37 alusel, juhindudes Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50
«Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine», Viimsi Vallavolikogu
m ä ä r a b:
§ 1. Kinnitada vallavolikogu kantselei koosseisu suuruseks üks vanemametniku ametikoht ametinimetusega «vallavolikogu kantselei juhataja».
§ 2. Kinnitada vallavolikogu kantselei juhataja palgamääraks 15 000.- (viisteist tuhat) krooni
kuus.
§ 3. Vallavolikogu esimehele antakse volitused rakendada «Avaliku teenistuse seaduses» sätestatut vallavolikogu kantselei juhataja suhtes.
§ 4. Vallavolikogu aseesimehele antakse volitused rakendada «Avaliku teenistuse seaduse» § 40, § 41
ja § 43 sätestatut Vallavolikogu esimehe suhtes.

Sotsiaalamet
sotsiaalameti juhataja - kohaliku omavalitsuse juht
sotsiaaltöö spetsialist - vanemametnik
lastekaitsespetsialist - vanemametnik
vallaarst 0,5 ametikohta - vanemametnik
Kommunaalamet
kommunaalameti juhataja - kohaliku omavalitsuse
juht
teedeinsener - vanemametnik
trasside insener - vanemametnik
insener - vanemametnik
heakorraspetsialist - nooremametnik
bussijuht - abiteenistuja
koristaja - abiteenistuja
koristaja 0,5 ametikohta - abiteenistuja
Keskkonnaamet
keskkonnaameti juhataja - kohaliku omavalitsuse
juht
keskkonnakaitseinspektor - vanemametnik
keskkonnaspetsialist - inspektor - vanemaametnik
metsatehnik 0,5 ametikohta – nooremametnik
Planeerimisamet
planeerimisameti juhataja - kohaliku omavalitsuse
juht
planeeringuspetsialist - vanemametnik
arhitekt - vanemametnik
Ehitusamet
ehitusameti juhataja - ehitusjärelevalve peainspektor
- kohaliku omavalitsuse juht
ehitusjärelevalve inspektor - vanemametnik
arhitekt - vanemametnik
ehitusjärelevalve insener - vanemametnik
insener - vanemametnik
referent - vanemametnik
ehitisregistripidaja - vanemametnik
§ 6. Võttes aluseks Viimsi Vallavolikogu 29.11.2005
otsusega nr 68 kehtestatud vallavanema palgamäära 30 000.- krooni kuus, kehtestada teenistujate palgamäärad alljärgnevalt:
1) Kohaliku omavalitsuse juhid - koefitsient 0,35 1,0
2) Nõunikud - koefitsient 0,4 - 0,8
3) Vanemametnikud - koefitsient 0,25 - 0,8
4) Nooremametnikud - koefitsient 0,2 - 0,45
5) Abiteenistujad - koefitsient 0,1 - 0,4
§ 7. Vallavalitsusel rakendada käesoleva määruse p.
6 kinnitatud palgamäärad ja rakendada avaliku
teenistuse seaduse § 37 lõikes 2, § 39, § 40, §
43, § 46, § 54, § 64 ja § 79 sätestatut, vastavalt
valla eelarves kehtestatud kuludele.

Viimsi Teataja 11

August 2006
§ 8. Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi aasta
jooksul vallavalitsuse ametiasutuste struktuuris
ja teenistujate koosseisus vallavolikogu poolt
kinnitatud teenistujate üldarvu ja eelarves ettenähtud vallavalitsuse palgafondi piires.
§ 9. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
08.01.2005 määrus nr 1, 12.04.2005 määrus nr
20, 29.11.2005 määrus nr 35, 13.12.2005 määrus nr 40.
§ 10. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 11. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
27. juuni 2006 nr 28
Saasteainete eraldumise piiramine ebasoodsate ilmastikutingimuste korral Muuga sadamas
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 2 ning «Välisõhu kaitse seaduse» § 89 lg 1 p 2 alusel, arvestades Muuga sadama mõjupiirkonnas esinenud olulisi
lõhnaprobleeme ning keskkonnainspektsiooni sellekohast kirjalikku ettepanekut.
§ 1. Ebasoodsate ilmastikutingimuste esinemisel on
keelatud välisõhku saastavate naftatoodete ning
lõhnavate ohtlike kemikaalide käitlemine, sh mahutite täitmine raudteevagunitest ja laevade täitmine mahutitest Muuga sadama lääneosa territooriumil.
§ 2. Lugeda ebasoodsateks ilmastikutingimusteks
nõrk (kiirusega kuni 2 m/s) kirde-, ida- ja kagutuul.
§ 3. Paikse saasteallika valdaja peab tagama, et ebasoodsate ilmastikutingimuste korral saasteaineid
välisõhku ei eralduks.
§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 5. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Määruse nr 26 ja 27 lisadega on võimalik
tutvuda Viimsi Vallavolikogu kantseleis vastuvõtupäevadel
E 14.00-17.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00, samuti Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee).

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
15.08.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
15.08.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 77 Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr
5 «Üldplaneeringu algatamine: Viimsi vallas,
Haabneeme alevik ja lähiala» muutmine
nr 78 Isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimine enne teede kinnistute omandisse võtmist
nr 79 Tee kinnistu omandisse võtmine
nr 80 Maa munitsipaliseerimine: Nelgi tee
nr 81 Maa munitsipaliseerimine: Ravi tee
nr 82 Maa munitsipaliseerimine: Kesk tee
nr 83 Maa munitsipaliseerimine: Mereranna tee
nr 84 Maa munitsipaliseerimine: Pärnamäe Veehoidla
15. august 2006 nr 77
Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsuse nr 5
«Üldplaneeringu algatamine:
Viimsi vallas, Haabneeme alevik ja lähiala» muutmine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 6 lg 1, § 22 lg 1 p 31, «Haldusmenetluse
seaduse» §-de 64-70 ning Viimsi Vallavolikogu
12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi
valla ehitusmääruse» § 2 p 2, § 8 lg 1, arvestades Vallavalitsuse ning Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006. a otsust
nr 5 «Üldplaneeringu algatamine: Viimsi vallas,
Haabneeme alevik ja lähiala» alljärgnevalt:
1.1. punktis 1 nimetatud planeeringuala ulatuse laiendamisega, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
15. august 2006 nr 80
Maa munitsipaliseerimine: Nelgi tee
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja § 28
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munitsipaalomandisse

andmise korra» § 6 lg 1, ning vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 04.04.2006. a korraldusega nr. 204 «Teenindusmaa määramine Viimsi alevikus: maaüksus
Nelgi tee» määratud teenindamiseks vajaliku maaala suurusele, mis on kooskõlastatud 13.03.2006. a
Harju Maavalitsuse maaosakonnaga, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Viimsi alevikus asuva munitsipaalomandis oleva rajatise, Nelgi tee, alune ning teenindamiseks vajalik
maa, pindalaga 2,96 ha, sihtotstarbega transpordimaa, vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
15. august 2006 nr 81
Maa munitsipaliseerimine: Ravi tee
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja § 28
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munitsipaalomandisse
andmise korra» § 6 lg 1, ning vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 04.04.2006. a korraldusega nr. 205 «Teenindusmaa määramine Haabneeme alevikus: maaüksus Ravi tee» määratud teenindamiseks vajaliku maaala suurusele, mis on kooskõlastatud 13.03.2006. a
Harju Maavalitsuse maaosakonnaga, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Haabneeme alevikus asuva munitsipaalomandis oleva
rajatise, Ravi tee, alune ning teenindamiseks vajalik maa, pindalaga 8994 m2, sihtotstarbega transpordimaa, vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

transpordimaa, vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
15. august 2006 nr 84
Maa munitsipaliseerimine: Pärnamäe Veehoidla
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja § 28
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munitsipaalomandisse
andmise korra» § 6 lg 1, ning vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 04.04.2006. a korraldusega nr. 206 «Teenindusmaa määramine Pärnamäe külas: maaüksus
Pärnamäe Veehoidla» määratud teenindamiseks vajaliku maa-ala suurusele, mis on kooskõlastatud
13.03.2006. a Harju Maavalitsuse maaosakonnaga,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Pärnamäe külas asuva munitsipaalomandis oleva rajatise, Pärnamäe Veehoidla, alune ning teenindamiseks vajalik maa, pindalaga 19 476 m2, sihtotstarbega veekogude maa, vastavalt juurdelisatud
plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Otsuste nr 77, 80-84 lisadega on võimalik tutvuda Viimsi Vallavolikogu kantseleis vastuvõtupäevadel: E 14.00-17.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00
või Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) menüü «Avalikud dokumendid» alamenüü «Õigusaktide otsing» all.
15.08.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED

15. august 2006 nr 82
Maa munitsipaliseerimine: Kesk tee
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja § 28
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munitsipaalomandisse
andmise korra» § 6 lg 1, ning vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 04.04.2006. a korraldusega
nr. 202
«Teenindusmaa määramine Haabneeme alevikus:
maaüksus Kesk tee» määratud teenindamiseks vajaliku maa-ala suurusele, mis on kooskõlastatud
13.03.2006. a Harju Maavalitsuse maaosakonnaga,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Haabneeme alevikus asuva munitsipaalomandis oleva
rajatise, Kesk tee, alune ning teenindamiseks vajalik maa, pindalaga 5376 m2, sihtotstarbega transpordimaa, vastavalt juurdelisatud plaanile.
2. Teha Viimsi Vallavalitsusele ülesandeks maa munitsipaliseerimise taotluse ja maa munitsipaalomandisse andmise taotlemise toimiku koostamine.
3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
15. august 2006 nr 83
Maa munitsipaliseerimine: Mereranna tee
Tuginedes «Maareformi seaduse» § 25 lg 1 ja § 28
lg 1 p 1, Vabariigi Valitsuse 02.06.2006. a määrusega nr 133 kehtestatud «Maa munitsipaalomandisse
andmise korra» § 6 lg 1, ning vastavalt Viimsi Vallavalitsuse 04.04.2006. a korraldusega nr. 203 «Teenindusmaa määramine Haabneeme alevikus: maaüksus Mereranna tee» määratud teenindamiseks vajaliku maa-ala suurusele, mis on kooskõlastatud
13.03.2006. a Harju Maavalitsuse maaosakonnaga,
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda Viimsi valla munitsipaalomandisse Haabneeme alevikus asuva munitsipaalomandis oleva
rajatise, Mereranna tee, alune ning teenindamiseks
vajalik maa, pindalaga 19 458 m2, sihtotstarbega

15. august 2006 nr 29
Viimsi Keskkooli arengukava õppeaastad 2006/
07 - 2008/09 vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 37 lg 4 p 2 ning «Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse» § 3¹ lg 3 alusel.
§ 1. Võtta vastu Viimsi Keskkooli arengukava õppeaastateks 2006/07- 2008/09.
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
12.04.2005. a määrus nr 17 «Viimsi Keskkooli
arengukava muudatuste kinnitamine».
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
NB! Arengukavaga on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuse vastuvõtusaalis (I korrusel), Viimsi Vallavolikogu kantseleis vastuvõtupäevadel E 14.0017.30; N 9.00-12.00 ja 14.00-17.00 või Viimsi valla
veebilehel (www.viimsivald.ee) menüü «Avalikud
dokumendid» alamenüü «Arengukava» all.
15. august 2006 nr 30
Puu raieloa andmise kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 1 ja § 22 lg 2 ning «Looduskaitseseaduse» § 45 alusel.
1. peatükk
ÜLDSÄTTED
1.
2. § 1. Puu raieloa andmise tingimuste ja korra põhimõtted
2.1 (1) Puu raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi - Kord) reguleerib puu raieks ja hoolduslõikuseks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa
andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist Viimsi vallas.
2.2 (2) Puu raie toimub käesoleva Korra kohaselt
raieloa (lisa 2) alusel, mille väljastab Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaamet (edaspidi - Keskkonnaamet).
2.3 (3) Raieloa väljastamine kooskõlastatakse Viimsi Vallavalitsusega.
2.4 (4) Kord ei reguleeri kasvava metsa (Metsaseaduse tähenduses) raiet.

2.5 (5) Raieluba ei ole vaja taotleda kuivanud puudele ja alla 8 cm rinnasdiameetriga puude (v.a.
kadakad ja männid), põõsaste ja viljapuude raiumiseks.
2.6 (6) Raieloa väljastamisel lähtutakse kehtivast detailplaneeringust.
2.7 (7) Keskkonnaamet võib loa väljastamisel seada
täiendavaid kõrvaltingimusi raiutud puu käitlemise, raie keelamise osas raierahu perioodil. Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab raieloa
väljastaja.
2.8
2.9 § 2. Mõisted
2.10 (1) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter
on üle 8 cm;
2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna
1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
3) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning
määrab raietööde tingimused;
4) hoolduslõikus - puu võra hooldamiseks ja kujundamiseks ette võetav lõikus, mille käigus puud ei
likvideerita;
5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
6) asendusistutus - maha raiutava puu asemele istutatav puu või puud.
2. peatükk
PUU RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE
3.
4. § 3. Raieloa taotlemine
4.1 (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa
omanik, valdaja või volitatud isik. Erastatava maa
korral esitab raieloa taotluse maa erastaja.
4.2
4.3 (2) Puu raiumiseks esitatakse avaldus (lisa 1),
milles on märgitud järgmised andmed:
1) andmed taotleja kohta (nimi, elu- või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud esindaja andmed, kontakttelefon jms);
2) põhjendus puu likvideerimiseks;
3) omandisuhe puu kasvukohaga;
4.4
4.5 (3) Raieloa avaldusele lisatakse:
1) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla
jäävale puule;
2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll
või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
3) väljavõte projekti asendiplaanist või detailplaneeringust;
4) omandiõigust tõendav dokument.
5) esindusõigust tõendav dokument, kui avalduse esitab esindaja.
5.
6. § 4. Raieloa väljastamine
6.1 (1) Raieloa väljastaja:
1) kontrollib avalduses esitatud ja avaldusele lisatud
dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning
nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti
vms) ja selgitusi, registreerib nõuetekohase avalduse;
2) vaatab avalduse läbi, kontrollib kavandatud raie
põhjendatust;
3) küsib puu raie kohta seisukohta loodusobjekti valitsejalt, kui puid soovitakse raiuda kaitsealuselt
loodusobjektilt;
4) teostab raiutava puu ülevaatuse;
6.2
6.3 (2) Raieloa väljastaja väljastab raieloa ühe kuu
jooksul avalduse esitamisest.
7.
8. § 5. Raieloa väljastamisest keeldumine
8.1 (1) Raieloa andmisest võib keelduda kui:
1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete
ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all või asub Viimsi valla rohevõrgustiku
tuumalal või rohekoridoris;
4) loa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid.
8.2
8.3 (2) Raieloa andmisest keeldumist põhjendatakse
kirjalikult.
9.
10. § 6. Raieloa vormistamine
10.1 (1) Raieloa väljastaja vormistab määruse lisas
2 toodud vormis raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb raieloa väljastajale.
10.2 (2) Raieluba kehtib 1 aasta.
10.3 (3) Info raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva, kehtivuse ja raieloa taotleja kohta on kättesaadav Keskkonnaametis.
11.
12. § 7. Erijuhud
12.1 Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule
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raieluba ei vormistata. Maaomanik, valdaja või
volitatud isik teatab Keskkonnaametile maha
kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel
avastamise hetkest.
13.
14. § 8. Raie keelamine raierahu perioodil
14.1 Lindude pesitsemise ajal võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreerinud pesitsevaid linde.
4. peatükk
JÄRELEVALVE
15.
16. § 9. Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine
16.1 (1) Raieloa väljastajal on õigus peatada raieloa
kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul
kui:
1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) ilmneb, et rikutakse raierahu perioodi;
3) ilmneb, et raiutakse raieloale mitte kantud puid;
16.2
16.3 (2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.
17.
18. § 10. Järelevalve teostajad
18.1 Järelevalvet käesoleva korra ja selle alusel väljastatud lubade täitmise üle teostab Viimsi Vallavalitsuse keskkonnakaitse inspektor.
19.
20. § 11. Vastutus
20.1 Puu ebaseadusliku raie eest karistatakse Looduskaitseseaduse § 73 alusel.
21.
22. 5. peatükk
23. Rakendussätted
§ 12. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 09.
novembri 2004. a määrus nr 21 “Puude raie
kord Viimsi valla tiheasustusalal”.
§ 13. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.
§ 14. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
15. august 2006 nr 30
Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006. a määruse nr 27
«Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine» muutmine
Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse»
§ 11 lg 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 36 ning § 22 lg 3, «Haldusmenetluse
seaduse» § 64-70, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.
a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006. a
määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lg 1 p 37 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006. a määruses nr 27 «Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste kinnitamine» teha järgmine muudatus:
1) punktist 5, Vallavalitsuse struktuurist, jätta välja
ametikoht nimetusega «ajaleht «Viimsi Teataja» peatoimetaja - vanemametnik»;
§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
06. juuni 2006 nr 43
Püünsi Põhikooli tenniseväljakute ja siseruumide üüri tariifide kehtestamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.
a. määrusega nr. 38 kehtestatud (Viimsi Vallavolikogu 09.05.2006.a. määruse nr.17 redaktsioonis) “Viimsi valla põhimääruse” § 64 lg 4 alusel:
§ 1. Kehtestada Püünsi Põhikooli tenniseväljakute
ja siseruumide üüri tariifid alljärgnevalt:
Tenniseväljakud: 1 tund (2 inimest) 100 krooni
1 tund (4 inimest) 160 krooni
Võimla: 1 tund täiskasvanute üritused 200 krooni
1 tund õpilasüritused
100 krooni
Aula: 1 tund täiskasvanute üritused 150 krooni
1 tund õpilasüritused
100 krooni
Söökla: 1 tund täiskasvanute üritused 150 krooni
1 tund õpilasüritustele
100 krooni
Klassiruumid:
1 tund täiskasvanute üritused
150 krooni
1 tund õpilasüritustele
100 krooni
§ 2. Anda Püünsi Põhikooli direktorile volitused kehtestada pikemate kui 8 tunniste ürituste puhul
üür kokkuleppel kuni 75% käesoleva määruse
§-s 1 kehtestatud rendihindadest.
§ 3. Tunnistada kehtetuks 08.oktoobri 2004.a. määrus nr.48.
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§ 4. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja.
§ 5. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
13. juuni 2006 nr 45
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Heidi Kirsimäe ja Heidi Riga poolt 05.06.2006.
a. esitatud avaldust:
§ 1. Määrata Haabneeme alevikus asuval kinnistul
nr 6194302, aadressiga Hundi tee 16, katastritunnusega 89001:010:0707, paiknevale kahe korteriga elamu korteritele alljärgnevad aadressid:
1) HUNDI TEE 16
korter, mis kuulub Heidi Riga´le;
2) HUNDI TEE 16A
korter, mis kuulub Heidi Kirsimäe ja Raul Kirsimäe ühisomandina.
§ 2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007. aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
13. juuni 2006 nr 46
Aadressi määramine Kelnase külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning Villem
Viikholmi poolt 08.06.2006.a. esitatud avalduse:
§ 1. Määrata maaüksusele Viikholm (katastritunnusega 89001:002:0090) aadressiks LILLEMÄE TALU.
§ 2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
13. juuni 2006 nr 47
Aadressi määramine Randvere külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Maire Madrus poolt 05.06.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1. Määrata maaüksusele Karjamaa (katastritunnusega 89001:010:0013) aadressiks LÄNNEAIA
TEE 6.
§ 2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.04.2007.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
04. august 2006 nr 52
Katastriüksusele nimetuse määramine Lääneotsa külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades, et kinnistu, asukohaga Lääneotsa külas, kinnistusregistri registriosa numbriga 8891102, nimetusega Kirsimäe, koosneb kahest katastriüksusest. Kinnistu omanik, Gerly Tutti, on 31.07.2006.a. esitanud
Viimsi Vallavalitsusele avalduse lahustükile eraldi
nimetuse saamiseks:
§ 1. Määrata kinnistu, nimetusega Kirsimäe, koosseisu kuuluvale katastriüksusele katastritunnusega 89001:002:0217 nimetuseks KIRSIAIA.
§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
15. august 2006 nr 53
Viimsi Vallavalitsuse 21.04.2006.a. määruse nr 21
«Aadresside määramine Kelvingi külas» muutmine
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 21.04.2006.a. määruse nr 21 «Aadresside määramine Kelvingi külas» § 1 punkte 101 ja 147 ning sõnastada need
uues redaktsioonis alljärgnevalt:
«101) katastriüksusele 89001:021:1030 Meresihi tee
22;
147) katastriüksusele 89001:021:1620 Serva tee 2
«.
§ 2. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist
Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Jaan Tomson
Vallavanem
Õigusnõunik vallasekretäri
ülesannetes

Kaupluses Looduse Laegas
Kaluri tee 3 Haabneemes on uudisena:

• kunstisõpradele naturaalse mesilasvahaga rasvakriidid ja plastiliin
• Eestimaised spelta-, rukki-, odra-, kaera- ja nisuhelbed ning jahu
• Šveitsi kvaliteediga Biotta öko puu- ja köögiviljamahlad
• Lai valik sojatooteid, s.h. tofu juust
• Linaseemned, linakook, köömned, põldoad, sinepiseemned,
hernejahu, tatrajahu, öko kamajahu, koffeiinivaba jääkohv Frappe

Palju suviseid hooajakaupu soodsate hindadega!

Fortum Elekter AS on elektrienergia jaotuse ja müügiga tegelev ettevõte, kes omab elektrijaotusvõrku Läänemaal ja Viimsi vallas.

Otsime Viimsi kontorisse
KLIENDITEENINDAJAT
kelle töö põhiülesandeks on meie klientide teenindamine ja nõustamine.
TÖÖ SISU:
● klientide teenindamine vastavalt klienditeenindusstandardile
● informatsiooni andmine ja konsulteerimine lepinguid, hinnakirja rakendamist, võlga ja arveldust vms
puudutavates küsimustes
● igapäevane töö kliendihaldusprogrammiga
PAKUME:
● vastutusrikast ja pikaajalist tööd stabiilselt arenevas
rahvusvahelises ettevõttes
● toetavat ja professionaalset meeskonda
● tööks vajalikku väljaõpet ja täiendkoolitusi
● mugavat ja kaasaegset töökeskkonda
EELDAME:
● keskharidust
● kõrgtasemel eesti ning suhtlustasemel vene ja inglise keele oskust
● arvutioskust (Windows, MS Office)
● teeninduskogemust ja/või suhtlemist klientidega
vähemalt 1 aasta jooksul
● head suhtlemis- ja läbirääkimisoskust
● kasuks tuleb varasem töökogemus samas valdkonnas

Sooviavaldus ja CV
märgusõnaga
«klienditeenindaja»
saata hiljemalt
20. septembriks 2006.a.:
e-posti aadressile:
malle.okas@fortum.com
või aadressile:
Fortum Elekter AS
Randvere tee 17
74001 Haabneeme
Täiendav info:
Malle Okas,
tel 6061 830
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Viimsi noored purjetajad maailmamerede pärituultes
teel. On kasvanud peale uus põlvkond
noori purjetajaid, kelle lähiaastate ja tuleviku eesmärk on korrata meie olümpiamedalimeeste Tõnistete tulemusi. Seda ilmestab hästi fakt, et nii eelmisel kui
ka tänavusel hooajal on tiitlivõistlustel
osalenud umbes 35 purjetajat, neist pea
pooled Viimsist.

Pärituul on purjetajatele suund, mis viib paati edasi
märksa kiiremini võrreldes vastutuule kursiga. Sama võib
öelda Eesti noorte purjetajate kohta, kes on sel hooajal
edukalt võistelnud juba paljudel tiitlivõistlustel. Nende
hulgas on suur osa Viimsi noori sportlasi, kes omandavad
purjetamistarkusi Rein Ottosoni purjespordikoolis Pirital.
Eesti purjetamise kodune tippsündmus
olid kindlasti Euroopa meistrivõistlused
kodusel Tallinna lahel Zoom8 paadiklassis.Võistluse korraldas Eesti Laser ja
Zoom8 klasside liit koostöös rahvusvahelise Zoom8 klassiliiduga.
Parim eestlane oli Viimsi poiss StenMark Bacmann, kes saavutas kuuenda
koha. Viimaste sõitude eel oli tal ka võimalus medal võita, kuid paraku jäi see
tänavu veel saavutamata. Tulemus on seda hinnatavam, et 14-aastase Steni võistluskaaslasteks olid kuni 18-aastased noored.
Viimsist osalesid ka Rein Ottosoni
purjespordikooli õpilased Erik Suits, kes
saavutas 20. koha, Rasmus Allikas (27.
koht), Risto Rauk (29. koht), Robin Veski (30. koht) ning Rain-Markus Koort
(36. koht).

Edu saatis ka piiri taga
Järgmine tiitlivõistlus toimus Zoom8
klassile juba paar päeva hiljem Taanis,
kus maailmameistri tiitlit püüdis 80
noorsportlast. Jällegi oli Sten-Mark
Bacmann see, kes Eesti parimana sõitis
välja 6. koha, kuigi sarnaselt EM-le oli
reaalne võimalus võtta ka medal. Paraku otsustasid Taani sportlased mitmekesi omasid aidata, Sten-Mark finišeerus
viimases sõidus seetõttu teises kümnes
ja sai 6. koha.
Zoom8 paadiklass on Eesti purjetamises olnud edukaim klass tiitlivõistlustel. Alates 2002. aastast on võidetud

kuus tiitlivõistluste medalit. 2002. aasta
MM-ilt tõid Ottosoni purjespordikooli
õpilased Ungarist koju koguni kolm medalit – Karl Martin Rammo (Viimsi) kulla, Marko-Kustav Lilienthal hõbeda ja Piret Pomerants pronksi. Mullustel Euroopa meistrivõistlustel võitis kulla Kaarel
Kruusmäe (Saaremaa Merispordi
Selts).
Vanemad, Laser klassi purjetajad, samuti Viimsi mehed, tegid samal ajal mehetegusid piiri taga tiitlivõistlustel. Pingeline võistlusgraafik on tänavu KarlMartin Rammol (17) ja Lauri Väinsalul
(18). Karl-Martin Rammo on osalenud
EM-l ja MM-l, viimasena Laser Radial
klassi tiitlivõistlusel Los Angeleses. KarlMartin saavutas seal 135 osavõtja seas
37. koha. Olud olid talle natuke ebasoodsad (vaiksed tuuled) ja ka tema kehakaal on natuke suur selles klassis võistlemiseks. Kuid kogemusi omandati kuhjaga ning see ongi praeguses arengujärgus oluline.
Lauri Väinsalu on tänavusel hooajal
võistelnud kahel Euroopa meistrivõistlusel (klassis Laser Radial ja Laser Standard). Parima tulemuse saavutas Lauri
aga rahvusvahelise purjetamisliidu
(ISAF) maailmameistrivõistlustel Londonis Weymouthis olümpiaklassis Laser
Standard, mis on ka 2012. aasta olümpiapurjeregati võõrustajaks. Kokku osales Laser Standard klassis 44 riiki ning
Lauri Väinsalu saavutas hinnatava 23.
koha. Erinevus teistest tiitlivõistlustest

Uuel hooajal uued võistlused

Sten-Mark Bacmann Tallinna lahel Euroopa meistrivõistlustel.
on see, et igast riigist osaleb üks esindaja ning tavatsetakse ka öelda, et võistlused on noorte olümpiamängud.
Samal võistlusel osales teinegi Viimsi noorpurjetaja Alari Lagle, kes koos
roolimehe Henri Tautsiga saavutas kahemehe klassis 420 väga tubli 19. koha.
Viimsi neiu Maarja Niinemets esines parima eestlasena Weymouthis purjelaudureid, saades hinnatava kogemuse suurel
tiitlivõistlusel.

Treeneritel on Viimsist järelekasvu
Hea meel on tõdeda, et Eestis on ka
purjetamise treenerite järelkasvu, ja seda siitsamast Viimsist. Meie noormees
Raivo Randmäe on nn mängiv treener

Rein Ottosoni purjespordikoolis, kes tegi kaasa tänavustel Euroopa meistrivõistlustel Laser Standard klassis Gdynias
Poolas.
Laser klassi näol on tegemist maailmas kõige populaarsema ja võistlejaterohkema paadiklassiga. Maailma parimad ütlevad selle kohta nii, et üks võistlussõit võrdub korralikus tempos 5 km
jooksuga. Sõite aga on päevas 2-3, kokku 12. Peale selle tuleb olla väga tähelepanelik – jälgida konkurente, tuult, laineid, mõelda jooksvalt taktikast jne, jne.
Laseri sõitjate füüsiline ja vaimne koormus on suur.
Eesti noorte ja juuniorpurjetajate tase on viimastel aastatel kindlalt tõusu-

Viimsi korvpallipoisid teel Eesti tippu! Kossulaagrites osales 87 last!

Ants Väinsalu,

Eesti Laser ja Zoom8 Klasside Liit

BODYAEROOBIKA
Tiina Rebase
juhendamisel
Püünsi põhikoolis

Suve alguses toimusid Eesti
meistrivõistlused kõige noorematele korvpallipoistele
ja -tüdrukutele. 1995. a sündinud poisid võtsid üksteiselt mõõtu Haapsalus makrokorvpalli ning 1996. a
sündinud poisid Tallinnas
mikrokorvpalli festivalil.
Üle Eesti osales turniiridel ligi 60 poiste
ning 25 tüdrukute viieliikmelist võistkonda. Festivalid olid üles ehitatud
kompleksvõistlusena, mängiti korvpalli
ja rahvastepalli ning selgitati parimad
teatevõistlustes, viskevõistlusel ja viktoriinis. Festivali võitja selgus eri alade kohapunktide liitmise kaudu.
Makrofestivalil oli KK Viimsi esindatud kolme poiste- ning ühe tüdrukutevõistkonnaga.
Lõpptabelis paiknesid meie võistkonnad vastavalt 10., 15. ja 18. kohal. Tüdrukute võistkond saavutas tubli 9. koha.
Rõõmu võib tunda selle üle, et kõige paremini läks just korvpallis – 5. koht.
Korvpalliturniiri ainsa kaotuse saime teise koha meeskonnalt ning kahjuks
ei lubanud turniirisüsteem siis enam 5.
kohast kõrgemat püüda. Korvpalli mängiti 3:3 väiksematel väljakutel ning 4x3
minutit. See on natukene teine mäng kui
5:5 minikorvpall ning eriti sobis see formaat tiimidele, kus on üks-kaks tugevat
mängijat. Meie võistkonna tugevamaks
küljeks on just ühtlane tase. KK Viimsit
esindasid Karl Kurmiste, Sander Hüüdma, Georg Haud, Devid Grunt, Stenar
Valtsov, Marko Kivi, Emil Metsson, Roland Engel, Ragnar Ventsel ja Ragnar
Jung.
Mikrofestivalil Tallinnas osalesime
kahe poistevõistkonnaga, neist esimene
tõusis turniiri lõpuks pjedestaali kolman-

Laser Standard (meeste olümpiaklass) klassi täiskasvanute maailmameistrivõistlused toimuvad tänavu septembri keskel Lõuna-Koreas. Laser klassiliidult saadi luba lähetada sinna koguni neli meie purjetajat – Deniss Karpak,
Argo Vooremaa ning kaks purjetajat
Viimsist, alles juunioride klassi kuuluvad
Karl-Martin Rammo ja Lauri Väinsalu.
Kodus ootavad aga järge Eesti
meistrivõislused augusti lõpus ja Tallinna Nädal kohe pärast MM-i Koreas, mis
mõlemad kuuluvad ka Eesti karikavõistluste sarja. Nii et Laseri meestel läheb
väga tihedaks.
Viimsis on esindatud ka olümpiaklass Finn, mis aegade jooksul Eesti purjetamisele kuulsust ning isegi olümpiamedali toonud. Meenutame siinkohal
Aleksander Tšutšelovi Rooma OM-i
pronksi või Aare Kööbi N. Liidu aegade
taguseid mehetegusid.
Aare Taveter Rein Ottosoni purjespordikoolist saavutas tänavustel maailmameistrivõistlustel Horvaatias Splitis
juunioride arvestuses 13 koha. Rein
Ottosoni purjespordikooli panus Eesti
purjetamisse on märkimiväärne – rohkem kui 70% Eesti karikavõistlustel osalevaist purjetajaist saab oma treeneriks
nimetada just teda!
Viimsi noortel purjetajatel on
sihid juba seatud. Kellele Peking 2008,
kellele London 2012, selle selgitab aeg.

E ja K
kella 19.30-20.30
Alustame
4. septembril
Kontakttel
5690 8100

Korvpalliklubi Viimsi poisid Käsmu korvpallilaagris.
dale astmele. Meie poisid olid parimad
nii korvpallis kui ka rahvastepallis, kuid
ebaõnnestumine viskevõistlusel ei lubanud seekord paremat kohta.
Loomulikult oleksime soovinud saavutada võidu ka üldarvestuses, kuid peame olema rahul, et suutsime kõigist konkurentidest üle olla tähtsaimal alal –
korvpallis. See väike võit näitab, et hoolimata meie klubi noorusest on meie poisid ja treenerid usinasti tööd teinud ja
regulaarse sihipärase treeningtööga on
võimalik ka suuremate ja vanemate klubide elu raskeks teha.
Ka meie teine võistkond esitas ilusa
partii ning saavutas kokkuvõttes 19. koha. Mikrofestivalil mängisid KK Viimsi
võistkondades: Egert Arles Lelle, Karl Johan Lips, Karl Robin Jürjens, Villem Erik
Luks, Ott Sander Kapper, Hans Kristjan
Urm, Magnus Kruus, Ants Ojasoo ja
Kristjan Raus.
Järgmine hooaeg on juba uued
võistlused, 1995. a poisid liituvad minikorvpalli võistlussarjaga ning kindlasti

loodame seal oma kohta parandada.
1996. a poistel seisab ees Viimsi sügisturniir ja makrofestival, kuid näidatud
heade tulemuste põhjal võib arvata, et
jätkuva arengu tagamiseks osalevad ka
nemad, küll aasta noorematena, nii Eesti minikorvpalli meistrivõistlustel kui ka
Harjumaa meistrivõistlustel.

Viimsi korvpallurid veetsid suve
sportlikult.
Sel suvel toimus neli KK Viimsi korraldatud kossulaagrit, kus osales kokku
87 poissi ja tüdrukut. Vanemad poisid
valmistusid uueks hooajaks juba traditsiooniliselt Illuste spordilaagris ja sel
aastal esmakordselt ka Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses, kus tegeldi üldfüüsilise treeninguga.
94/95 , 96/97 poisid ning tüdrukud
pidasid kaks laagrit Käsmus, kus põhilist rõhku pandi mänguoskuste lihvimisele. Peame esmatähtsaks selles vanuses
õige tehnika ja mänguvõtete omandamist, mitte jõu ja vastupidavuse treenin-

guid. Loomulikult tuleb füüsilise treeninguga tegeleda, kuid selles vanuses
seda ikkagi läbi erialaste harjutuste ja
mängu!
Lisaks tavapärastele treeningutele
võeti laagris mõõtu nii jõus, kiiruses kui
osavuses ja vaja läks ka väheke õnne. Parimaid autasustati medalite ja meenetega ning igas laagris anti välja ka eriauhind enim arenenud mängijale. Kõiki
laagris osalejaid premeeriti aga kossuteemaliste, spetsiaalselt meie laagrite
tarbeks disainitud särkidega.
Kõigis laagrites tehti tublisti tööd ja
võib öelda, et laagrites osalejad astusid
suure sammu edasi! Lisaks olid korraldajad suutnud välja rääkida ka suurepärase suveilma, mis laagrite õnnestumisele samuti tublisti kaasa aitas. Ootame
juba sügist, et pall uuesti käima panna!

Teet Tiisvelt
Tanel Einaste

KK Viimsi

Spordiklubi
Viimsi Judo
KUTSUB
tublisid lapsi vanuses
6-10 a judotrenni.
Lapsed õpivad Jaapani
võitluskunsti
harrastades jaapani
keelt ja kombeid,
kukkuma, heiteid
tegema ja ennast
kaitsma.
Esimene kokkusaamine
on 18. septembril
kell 16 Viimsi
keskkooli ees.
Lisainfo
www.hot.ee/viimsijudo
või telefonil 50 60 960.
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SÕNUMID
Viimsi suvemängudel
seitsmes
8.-9. juulil peeti Paikusel Eesti valdade 14. suvemängud, kus aladeks olid
traditsiooniliselt kergejõustik, võrkpall, jalgrattakross, orienteerumine,
mälumäng ning köievedu.
Põhialal kergejõustikus tuli meie
valla esindusel mullusega võrreldes
kõige tõsisem kukkumine. 4. kohalt
taanduti 16.-le, mis mõjutas lõppkokkuvõttes ka üldtulemust. Kõik, kes
Paikuse staadionil higi valasid, tegid
seda aga kiitustväärivalt. Pjedestaalikohti jäi meil sel aastal ilmselt liiga
väheks, et pakkuda konkurentsi ala
parimatele Tartust, Karksist ja Kaarmast. Viimsi punktikogust aitasid kõige enam paisutada Eha Rünne, Mati
Märtson, Ants Savest ja Sergei
Bondarev.
Viimsi võrkpallinaiskond, kes Anu
Karavajeva juhendamisel nendel mängudel eelmisel aastal võitjaks tuli, tegi
sama ka tänavu. Üllatajaks oli meie
mälumängumeeskond koosseisus
Martti Suurorg, Toivo Piik, Paavo
Piik, Mehis Priks ja Erki Kasemets,
kes tulid 6. kohale. Neljandaks arvesse
minevaks alaks sai Viimsi koondisele
orienteerumine, mis platseerus 20 sel
alal osavõtnud valla seas 10. kohale.
Meie valla parimateks olid 5. kohaga
lõpetanud Indrek Reitalu ja Jüri
Rokko. Jalgrattakrossis oli meie võistkond väga tubli, aga kahjuks liiga väike, et kokkuvõttes midagi suurt korda saata. Andre Adusoni 2.koht, Andres Luidre 4. ja Arvo Raja 17. koht
andsid kokku 15. punktisumma.
Üldkokkuvõttes jäi Viimsi vald
nendel suvemängudel 63 valla seas 7.
kohale. Võitjaks tuli Tartu vald Audru
ja Ülenurme ees. Tulemustega saab
tutvuda: www.joud.ee/protokollid
Suur tänu kõikidele mängudel osalenud Viimsi sportlastele!
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Ujumisklubi SPA Viimsi Tervis
läheb vastu uuele hooajale
Viimsi noorujujad lõpetasid
kevadsuvise hooaja edukalt. Teist hooaega harjutamist kroonis Harjumaa
meistrivõistlustel tosin
kuldmedalit, lisaks veel hõbedat ja pronksi.
Vabariikliku noortesarja finaali pääses
neli ujujat. Edukaim oli Viktoria
Plemakova – 6. koht 50 m rinnuliujumises ajaga 46,83. Tublid olid ka Gertrud
Kask ja Kirke Päss.
Poistest oli Sander Parts 50 m vabaujumises ajaga 28,33 üheksas.
Meie noored käisid ka kogemusi
omandamas 50 m ujularajal kahel võistlusel üle lahe Helsingis ja Eesti meistrivõistlustel Tartus.
Uue hooajaga alustame 1. septembril. Kevadel oli meil üle 80 ujumishuvilise, ootame neid kõiki tagasi. Uut õppeaastat alustab enamik neist Viimsi uues
koolis, meie vahetus naabruses. Valmivas koolis on ka ujula, mistõttu planeerime osa treeningtunde sinna.
Septembrist saame juurde tuntud ujumistreeneri Maie Murasevi ja võtame vastu uusi huvilisi. Eelistatud on 7-10-aastased lapsed. Vajalik on ka väike eelnev ujumisoskus. Vastuvõtu korraldame 8. septembril kell 15 SPA Viimsi Tervis vabaajakeskuses. Kohtumiseni veeradadel!

Prangli spordipäevad olid sel aastal
veidi teistmoodi kui varasemad.
Saarerahva lemmikalal laskmises
tuli appi kaitseliit oma relvadega –
nooremad osalejad said tulistada
sportpüssist ja vanemad automaadist
Galil. Turvalisuse tagamiseks koliti
saare teise otsa, Loo endise lasketiiru
territooriumile. Kuna tulistamine kestis veel pärast päikeseloojangut – osalejaid oli üle 90 –, peab vabandama
sealsete elanike ja puhkajate ees, et
nende rahulikku elu häirisime. Täpsemad laskjad olid naistest Pille Luik,
kes 50 m distantsil lasi kümne lasuga
välja 94 silma, ning meestest Reigo
Linholm 92 silmaga. Sportpüssist tulistas täpsemini 14-aastane Joonas
Tarnapovits, kogudes 90 silma.
Teisel päeval kogusid kergejõustikualadel kõige enam esikohti 8-aastane Raili Lembinen,12-aastane Evelin
Lembinen, 6-aastane Ralf Abel ning 9aastane Ats Klemmer. Ats oli tubli
kohtunik ka esmakordselt kavas olnud
jalgpallivõistlusel, kus sel korral jäi
peale võistkond Jürid koosseisus Martti Leppmets, Danel Juhanson ja Rando
Koor. Võrkpalliturniir peeti nelja
meeskonna vahel, võitjateks tulid
Kuido Lembinen (kes ka kergejõustikus saavutas 3 esikohta), Kaido
Lembinen, Andre Juhanson, Roy
Puuström ja Peep Klemmer. Kõiki tulemusi saab näha ka valla kodulehel:
www.viimsivald.ee/sport/tulemused

«UUE TREENINGHOOAJA AVAMINE SPA VIIMSI TERVISES»
Toimumise aeg: 02.09 algusega 12.00

Kohal Fatburner ja tema tantsutüdrukud!
Kõigi osalejate vahel loositakse välja erinevaid auhindu!
TULE ÜKSI VÕI KOGU PEREGA!
Täpsem informatsioon SPA Viimsi Tervis kodulehel
www.viimsitervis.ee või telefonil 606 1100.

Viimsi rulluisutajad taas esimesed

S

Viimsi rulluisutajad pälvisid taas karika, vasakult Kadri Kukk, Laura Õunapuu, Brigitta Randveer ja Anna Lotta Hagi.
Festival del Sole algas piduliku rongkäiguga mööda Riccione peatänavat.
Avamispeol esinesid rulluisutajad, rühmvõimlejad, akrobaadid ja tantsijad, järgnes suur ilutulestik. Festivali raames toimusid seminarid, workshopid ja mitmesugused vabaajaüritused. Itaalias toimunud festivalil osalesid nii vanad kui noored, nii tippsportlased kui ka harrastajad.

See oli võistlus ja ühtlasi pidu tuhandetele sportlastele üle kogu maailma.
Septembris ootame rulluisuklubi
Rullest treeningutundi kõiki uusi huvilisi vanuses 5-11 eluaastat. Täpsem info
kodulehel http://www.rullest.ee

Piret Rink,

rulluisuklubi Rullest treener

SEPTEMBRIKUU SPORDIKALENDER
Eesti meistrivõistlused RANNAJALGPALLIS

Haabneeme rand

2. september kl 12

VIIMSI III TRIATLON

Haabneeme-Rohuneeme-Randvere tee

Viimsi mehepojad
esimesed

7. september

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused JALGPALLIS, 10.-12.kl poisid

Loksa

9. september

VIIMSI RULLISÕIT ABEC Cup 5. etapp

Haabneeme

14. augustil Loksal toimunud Harjumaa A-, B- ja C-vanuseklassi noorte
meistrivõistlustel jalgpallis võitsid
treener Aleks Taurafeldti õpilased
Viimsi noorte jalgpalliklubist Viimsi
Mehepojad mõlemas vanemas klassis
nelja võistkonna hulgas esikohad.
C-vanuseklassis jäädi teistele konkurentidele alla ning saavutati 3. koht.

9.-10. september

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused JALGPALLIS,
kuni 7. kl ja 8.-9. kl poisid

15. september

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused STAADIONITEATEJOOKSUDES

16. september kl 12 Kindral Johan Laidoneri 7. OLÜMPIA-TEATEJOOKS
25. september –
8. oktoober

Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused KORVPALLIS,
10-12.kl tüdrukud ja poisid

26. september

Harjumaa meistrivõistlused MURDMAAJOOKSUS

Tallinn
Viimsi-Pirita

Keila

Mariann
Järvela

U

2. september kl 11

Tiia Tamm

Mida eeldab edukas esinemine
võistlustel?

Kava:
esinevad head ja tuntud aeroobikatreenerid oma ühise kavaga
tutvustame uusi aeroobikastiile nii saalis kui ka basseinis
auhinnalised sooritused jõusaalis
Robocopi tooteid tutvustavad Ott Kiivikas ja Marek Morozov
lastele huvitavad võistlused ja mängud basseinis

MTÜ SPA VIIMSI TERVIS vanemtreener

eekord pärjati meie valla rulluisutajaid Itaalias Ricciones 29. juunil
alanud kümnepäevasel rahvusvahelisel rulluisu-, tantsu-, akrobaatika- ja
võimlemisfestivalil Festival del Sole.
Ühtekokku osales 23 riiki, lisaks
Eestile olid esindatud Itaalia, San Marino, Saksamaa, Holland, Belgia, Sloveenia, Austria, Kanada, Tšehhi, Taani,
Rootsi, Soome, Prantsusmaa, Ghana,
Iisrael, Läti, Norra, Portugal, Rumeenia,
Sotimaa, Šveits ja Inglismaa. Eestit esindas ainsana rulluisuklubi Rullest noorem rühm.
Rulluisutamise võistlusel Team Skate
Trophy osales kokku 14 võistkonda Itaaliast, Saksamaalt, Sloveeniast ja Eestist.
Eesti tüdrukute rühmakava Kajakad saavutas kadettide klassis esimese koha.
Rullesti tüdrukute kava hinded ulatusid
8,6-ni. Viimsi vallast võtsid võistlustest
osa Kadri Kukk, Laura Õunapuu, Anna
Lotta Hagi ja Brigitta Randveer.
Konkurents Itaalias võistelnud kadettide vahel oli tugev. Teise koha saavutas
itaallaste Sincro Roller Team, kes selle
aasta EM-l saavutas kujunduisutamise
kavaga teise koha.
Seenioride kujunduisutamises võitis
Itaalia rühm Precision Team Albin, noorte võitjaks sel alal tuli Sincro Roller Itaaliast. Täiskasvanute hulgas sai võidu klubi Georgenhausen Saksamaalt.

E

elmisel kevadel tuli Viimsi
keskkooli õpilane Mariann
Järvela Eesti meistriks jalgrattaspordi tänavasõidus. Vahepeal on
13-aastane Mariann edukalt esinenud Elion Estonian Cup mägirattasarjas, tulles 12-aastasena kuni 16aastaste neidu seas 2005. aasta kokkuvõttes 3. kohale.
Lisaks on tulnud ka medaleid
Eesti meistrivõistlustelt (kokku
kolm hõbedat ja viis kulda). Viimase Eesti meistritiitli saavutas
Mariann juuni viimastel päevadel
maantee eraldistardiga sõidus. Sel
aastal on veel sihikul Elioni sarjas
esikolmikus lõpetamine, Hansapanga noorte mägirattasarja esikoht ja
1. oktoobril toimuv mägiratta Eesti meistrivõistluste esikoht.

ÜKS KÜSIMUS

esitlevad:

Enn Lepik,

Tiia Tamm

Prangli spordipäevadel
taas populaarseim
laskmine

Tublimad lapsed klubi karikavõistlustel,
karikaid hoiavad Viktoria
Plemakova ja
Mikk Laanes.

Mariann Järvela
sai Eesti
meistri tiitli

us hooaeg algab põhimõtteliselt juba novembris, kuigi
esimene võistlus on alles
märtsis. Novembris algab nn põhja
ladumise periood. Sel ajal käin
jooksmas, ujumas, matkamas, jõusaalis, suusatamas ja pukil sõitmas.
Talve- ja kevadvaheajal on spordilaagrid, kus on päevas kaks trenni.
Paljud vanemad õpilased käivad
kevadlaagrites Prantsusmaal või
Itaalias, sinna loodan minagi järgmisel aastal minna.
Kevadel lume sulades hakkavad
pihta maanteetreeningud. Need on
umbes 50-80 km pikad, lisaks sellele veel 20 km pikkune edasi-tagasi
sõit kodust treeningubaasi Pirita velodroomile ja tagasi.
Suvel enne Eesti meistrivõistlusi tegime ka 5-10 km pikkuseid eraldistardi lõike. Sügisesed trennid on
põhiliselt maastikuratastega metsa
vahel. Oktoobri lõpus, novembri alguses on kahe hooaja vaheline trennipaus.
Hooaja jooksul koguneb umbes
40 võistlust, millest tähtsaimad on
Eesti meistrivõistlused. Lisaks maanteevõistlustele on trekivõistlused,
kõige rohkem aga mägirattavõistlusi. Võtan osa kahest mägirattasarjast.
Elion Estonian Cup sarjas
16-aastaste tüdrukute arvestuses
püüan sel aastal jõuda sarja kokkuvõttes taas esikolmikusse.
Elioni sari koosneb seitsmest
võistlusest ja minu vanuseklass võistleb nn matkadistantsil, mis tavaliselt
on 30-35 km pikk. Rada kulgeb metsade vahel ja ka kruusateedel ning
võistlusmaa läbimiseks kulub reeglina 1,5 tundi.
Hansapanga noorte mägirattasarjas võistlen vanuseklassis, kus
koos 12-aastased poisid ja 14-aastased tüdrukud.
Siin tahan sel aastal kahe eelneva aasta teise koha vahetada esimese vastu. See sari koosneb kaheksast
võistlusest ja võistlus peetakse ühel
3-5 km pikkusel ringil, mida tuleb
korduvalt läbida. Võistlus kestab 45
minutit ning võrreldes Elioni sarjaga on tegemist tunduvalt raskema ja
tehnilisema rajaga.
EM eraldistardi võistlus peeti
Otepääl. Võistlusdistants ise oli 10
km pikk ning võistlusmaa läbisin
keskmise kiirusega 34 km/h.
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Otsitakse pikemaks ajaks hoidjatädi
9-kuusele tüdrukule Pringi külas.
Tel 51 63 223.
Ostan vanametalli, metallkonstruktsioonide demontaaž ja tasuta äravedu. Tel
56264963.
Pakume noorele arvutiprogrammeerijale suve ja nädalavahetuse tööd. Ole julge ja saada meil mathias@4spread.org
Metalli koristamine. Tel 5695 7713.
Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitseeritud naismassöör. Tel 510 6731.
Müüa MULDA 15 t 2000 krooni, sõnnikut 7 t 1000 krooni, 15 t 1500 krooni;
liiva ja killustikku. Tel 5158433 ja
6701290. E-post: taluaed@hot.ee

Ostan garaaaži Viimsis Aiandi tee piirkonnas. 5219579, ivarkivi@hot.ee

Lapsehoidjate ja perede andmebaas:
www.childcare.ee

Müün kitsepiima ja kitsepiima tooteid.
Hind kokkuleppel. Tel 53 973264.

Massaaž pingete ja vaevuste leevendamiseks. Ravi. Kogemustega ja sertifitseeritud naismassöör. Tel 510 6731.

Müüa MULDA 15 t 2000 kr ja LOOMASÕNNIKUT 15 t 1400 kr, 7 t 900 kr koos
kohaleveoga. Tel 5158433, 6701290,
E-mail: taluaed@hot.ee

Müüa trenažöör Body Rider, vähe kasutatud. Ruumi ei võta, kokkupandav. Hind
soodne. Tel 5664 0036. Küsi julgelt.

Soovin üürida 1-toal korteri Viimsis.
KIIRE! Tel 53917454.

Ostan krundi või maja Viimsisse,
tel 56 443 46 ja 600 76 032.

Müüa lõhutud küttepuud. Lepp, 50 cm,
märg, hind 420 kr/m³. Lepp, 30 ja 50
cm, kuiv, hind 500 kr/m³. Hind koos kohaletoomisega. Info tel 775 2018 ja
5191 8165.

Ostan korteri või suvila Viimsisse.
Tel 56 980 262 ja 600 75 08.

Valmistame väravakarkasse.
Tel 5668 2002 ja 5166159, Erki.

AS Tehas Metallist
Peterburi tee 53, Tallinn
Tel 605 0916,
faks 605 0909
myyk@metallist.ee
www.metallist.ee

• Armatuurraua ja võrgu müük
• Rangide, karkasside valmistamine
• Metallkonstruktsioonide tootmine
• Postid, talad, metallpiirded (rõdu)
• Metall aiapostid ja väravaraamid

Leitud lapsevanker (käru). On talv/suvi
tüüpi, sinist-beeži värvi. Käru oli leitud
Mõisa tee kandis aasta alguses ning asub
praegu Viimsi konstaablijaoskonnas,
Nelgi tee 1, Viimsi. Tel. 6066835 ja
606685.

Majahaldjas lahendab Teie
eramuga seotud probleemid 24h
• eramute hooldus- ja haldus
• remondi- ja viimistlustööd

BOBCAT VÄIKELAADURI
TEENUSED
Sobilik laadimis-, haljastus-,
planeerimis-, ehitustöödeks.
Kohalevedu 800 kr,
väljaspool Tln-t lisandub
km hind.
Töötund 280 kr.
Tel. 5091070 ja 5059105.

Raamatupidamisteenused Viimsis
OÜ Aaltis
www.aaltis.ee
Tel. 5104028
aaltis@aaltis.ee

Lepingulistele klientidele soodustused
Tel 5451 6035
Küsi pakkumist: info@majahaldjad.ee

Regatimajas avatud
uus lillekauplus
Merilill
• lilleseaded, kimbud, matusetööd jm

Müügil Schwarzkopf
ja TIGI
juuksehooldusvahendid

Vajame floristi.
E-R 7.30 - 19.00
L-P 10.00 - 18.00
Merivälja tee 1
Tel 606 2204 ja 522 7070

(uued lambid)

• Joico juukseravi

VIIMSI MARKETI
KÖÖK VÕTAB TÖÖLE
koka abilise ja kohviku
klienditeenindaja

Kontakttelefon
5561 7661 või 605 1379

VIIMSI MARKET
VÕTAB TÖÖLE
Seltereti aiakeskusel on üllatus: nüüdsest võite osta meilt
laias valikus koera-ja kassitoitu
firmalt Royal Canin.
Alanud on ka sügisene
allahindlus istikuaias!
Oleme avatud: E-R 9-19,
L 10-19, P 10-15

müüjaid ja kassapidajaid
toidu- ja tööstuskaupade
osakonda
Kontakttelefon
502 0442 või 605 1379








LAOTÖÖTAJA



Coats Eesti on rahvusvahelise taustaga firma,
mis toodab Viimsi tehases tõmbelukke ja
tegeleb õmblustarvikute hulgimüügiga.
Otsime oma kollektiivi uut laotöötajat.
Kasuks tulevad varasemad kogemused laos
töötamisel ja tõstuki juhtimise kogemus.








Tööülesandeks on saabuva kauba vastuvõtt,
kontroll, ladustamine ja väljuva kauba
komplekteerimine.
Töötingimused vastavad kaasaja nõuetele.
Töö leiab kohusetundlik ja energiline
meesterahvas.
Nõutav eesti keele oskus väga heal tasemel.
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TÕMBELUKKUDE
VALMISTAJA
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Coats Eesti on rahvusvahelise taustaga firma,
mis toodab Viimsi tehases tõmbelukke.
Otsime oma kollektiivi uusi töötajaid. Kasuks
tulevad varasemad töökogemused
tootmisettevõttes töötamisel ja arvuti
kasutamisoskus.
Tööülesandeks tõmbelukkude valmistamine
ja pakkimine. Väljaõpe kohapeal.
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Pakume:
• Kaasaja nõuetele vastavaid töötingimusi
• Stabiilset ja kindlat tööd aastateks






Töö toimub kahes vahetuses.
Sobivat tööd leiavad energilised naisterahvad.
Kasuks tuleb eesti keele oskus
suhtlustasandil.

(KKHEFÅPOE@AHAI±JCEIEO 
FKKJEOP=IEOF=RKKHEIEOJQNG 
J±EP=IAIQHPEBEHIA

VALMISTOODANGU
PAKKIJA
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Coats Eesti on rahvusvahelise taustaga firma,
mis toodab Viimsi tehases tõmbelukke ja
tegeleb õmblustarvikute hulgimüügiga.
Seoses töömahu kasvuga otsime oma
kollektiivi uut töötajat. Kasuks tulevad
varasemad kogemused laos töötamisel
ja arvuti kasutamisoskus.
Tööülesandeks valmistoodangu pakkimine
ja komplekteerimine.
Töötingimused vastavad kaasaja nõuetele.
Töö toimub kahes vahetuses.
Sobivat tööd leiab energiline naisterahvas.
Nõutav eesti keele oskus väga heal tasemel.

Palun võtta ühendust telefonil
630 6250
Coats Eesti AS

16 Viimsi Teataja

Murutraktoritel
supersoodsad
hinnad

August 2006

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

Tule veeda lõbus sünnipäev
või muu tähtpäev Pirita
Bowlingclub’is.
Selleks on meil pakkuda
erinevaid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon

6 300 120, 6 300 121
www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee

