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Kauni kodu konkursi võitjatel
on nüüd õigus kinnitada majaseinale märk «Viimsi
kauneim kodu
2006».

Loe lk 4

Viimsi Kooli juubeliüritusel said
kokku endised ja
praegused õpilased ning õpetajad. Kohal oli
ka üks tuntumaid kooli vilistlasi, lauljatar HannaLiina Võsa.

Loe lk 5
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Viimsisse tuleb talvel kolm suusarada

Reet Järv,

sotsiaalameti juhataja

Detailplaneeringu
avalik väljapanek

Kommunaalameti saemees Hannes Nuutre ja trimmerimees Hannes Männik võtavad Randvere tee kõrval tulevase suusaraja kohalt võsa ja heina maha. Nüüd jääb üle vaid lund oodata.
lustee aluspinnale. «Kui sinna edaspidi
tee tuleb, saab suusaraja ajada tee teisele äärele,» ütles Zilmer. «Valgustid
peaks muidugi olema kõrgemad, siis
oleks kogu trass ja ühtlasi ka suusarada
paremini valgustatud.»

Zilmeri sõnul saab teedeäärseid lõike ühendada ka muude metsateede ja
sihtidega. «Põhjaliku töö tulemusena
võiks vald niiviisi saada väga head suusarajad, mis ühendaks eri asumeid ja
viiks otsaga pea iga kodu juurde,» ütles

ta. «Enamus radasid kulgeks metsas ja
kui ATV-dega sõitjad hooliks sisseaetud
suusarajast, siis oleks suusaharrastuseks
meie vallas head tingimused.»

Merike Taal

Muusikal «SNOOPY!!!» esietendub detsembris

D

etsembri lõpus esietendub Viimsi huvikeskuses Charles M. Shulzi
koomiksil «Peanuts» («Tobukesed») põhinev muusikal «SNOOPY!!!»,
milles teeb kaasa Vanilla Ninja solist
Lenna Kuurma.
«Viimsi huvikeskuse ja MTÜ Komos
ühistööna valmivat muusikali mängitakse Eestis esimest korda,» ütles muusikali projektijuht Kalle Erm.
Etenduses teevad lisaks Lenna Kuurmale kaasa Kaupo Roos, Kadri Kasak,
Dagmar Mäe, Kristel Pedak, Erko Karna,
Kaarel Väljamäe ja Kaisa Rembel. Lavastaja on Rünno Karna.
«SNOOPY!!!» on järg maailmakuulsale muusikalile «Sa oled hea poiss,
Charlie Brown», mille eest pälvis MTÜ
Kosmos näitetrupp Harjumaa täiskasvanute harrastustruppide festivalil esikoha ning vabariikliku näiteringide festi-

Vald plaanib
lapsehoiu toetamist
Leevendamaks lastesõime ja -aiakohtade puudust Viimsi vallas, töötab
sotsiaalamet välja lapsehoiu toetuse
maksmise korra, mis hakkaks kehtima järgmise aasta algusest.
Seoses uue toetuse tekkimisega
palume kõigil lapsehoiu teenust pakkuvatel isikutel võtta ühendust vallavalitsuse sotsiaalametiga. Nendeks
võivad olla lapsehoidja kutset omavad
füüsilisest isikust ettevõtjad või juriidilised isikud, kelle põhikirjajärgne
tegevus on koolieelse lapsehoiuteenuse osutamine.
Samuti võiksid meiega ühendust
võtta isikud, kes lähiajal plaanivad
lapsehoiu teenust pakkuma hakata,
samuti need, kes kavatsevad omandada lapsehoidja kutset. Seda infot vajame lapsehoiu teenuse toetamisega
seonduvate ressursside prognoosimiseks.
Ühendust saab võtta telefonil
606 6824 või e-mail: reet@viimsivv.ee

Tänavu talvel rajatakse
Viimsisse kolm suusarada,
millest kõige pikem ehk
nelja kilomeetri pikkune
tuleb Randvere tee kõrvale.
Pikim suusarada saab alguse Randvere
tee ja Ampri tee ristmikust Farmi bussipeatuse juures ning kulgeb piki Randvere teed Tammneeme külast mööda Tädu
kuuseni, kus asub Riigimetsa Majandamise Keskuse loodusrada.
Kommunaalameti juhataja Indrek
Mäeküngase sõnul on kavas teha suusarada ka Leppneeme teele jalgtee teetammile, mis kulgeb kuni Leppneeme külani. Sinna tuleb kahe kilomeetri pikkune
rada.
Kolmas suusarada tuleb Viimsi mõisaparki. Selle plaaniga on nõus nii
muinsuskaitseamet kui ka Harjumaa
keskkonnateenistus.
Volikogu noorsoo- ja spordikomisjoni liige Kaarel Zilmer ütles, et kõigis neis
kolmes kohas on head suusatamisvõimalused.
Mõisapark on võsast puhtaks tehtud
ja peamiselt lehtpuudega pargis jääb lumi hästi pidama. Õhtuse suusaringi
muudab meeldivaks teedeäärne valgustus. «Park on ideaalne koht ka kooli suusatundideks,» nentis Zilmer.
Randvere tee renoveerimisega said
piirkonna elanikud ka hea kergliiklustee. Tee üks äär on üsna lai ja sobib hästi suusarajaks. Osas lõikudes on nõlva
kalle Zilmeri sõnul küll mitte eriti sobiv,
aga sõita saab. «Et teeääred peavad nagunii puhtad olema, saab neid hooldades korda ka suusatamiseks sobiva osa,»
lausus ta. «Selle teeääre omapära on
see, et klindi alla koguneb hästi lund –
mullu püsis see aprilli esimese nädalavahetuseni.»
Farmi peatusest kuni Leppneeme ristini on valgustus kõrgemate postide otsas ja tänu sellele on ka suusarada teatud määral valge. Edasi on teeäär madalate laternapostide tõttu siiski üsna pime.
Leppneeme kordatehtud teeäär sobib samuti väga hästi suusatamiseks.
Mullu oli rada tehtud tulevase kergliik-
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valil Grand Prix. Toonane trupp teeb
uues etenduses kaasa peaaegu samas
koosseisus.
Ermi sõnul algasid ettevalmistused
muusikali etendamiseks eelmise aasta
aprillis, kui asuti taotlema litsentsi
Ameerika Ühendriikidest Tams-Witmark
Music Library´lt. Leping muusikalile lavastamisõiguse saamiseks sõlmiti suve
hakul.
Selle aasta jaanuaris saabusid
Ameerikast originaalmaterjalid, tõlgiti
näitlejate tekstid ning tehti uued laulusõnad. «Kõige raskem selle projekti puhul ongi olnud laulusõnade loomine,
tegemist pole ju mitte lihtsalt sõna-sõnalt tõlkimisega, vaid inglisekeelsete
laulude põhjal tuleb luua sisuliselt
uued laulud, mis eesti keeles oleksid
lauldavad ja meeldejäävad,» ütles
Erm.

«SNOOPY!!!» etendus põhineb Charles M. Shulzi koomiksil «Peanuts» («Tobukesed») ja Larry Grossmani muusikal.
Esietendus toimus 1975. aastal Little
Fox teatris San Franciscos.
Snoopy loo edu saladuseks on peetud igipõlist tõde, et lapsesuu ei valeta
– tegemist on humoorika ja situatsioonikoomilise looga. Nimitegelane Snoopy
on teravkeelne koerake, kellel on oma
kuudis igav ja nii saab temast ühel hetkel maailmakuulus romaanikirjanik või
hoopis II maailmasõja lendur. Muusikal
on vaimukas, kaasahaarav ja positiivne.
Muusikali proovid algasid oktoobrikuus. Esietendus on 29. detsembril
Viimsi huvikeskuses, järgmised etendused 5. jaanuaril, 19. jaanuaril, 2. veebruaril ning 6. aprillil. Lisaks on kavas
väljasõiduetendused. (VT)

Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) on
alates 17. novembrist Pärnamäe küla, Kesk-Kaare tee 88 detailplaneeringu avalik väljapanek.
Planeeritava ala suurus on ligi
0,18 ha ja see piirneb elamukruntidega Kesk-Kaare tee 86, Linnase tee 2
ja 4 ning maaüksusega Männiku IIII. Planeeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine kaksikelamule.
Väljapanekut on võimalik näha
kella 8.30-17 (esmaspäeviti kella
18ni, reedeti kella 16ni). Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda 5.
detsembrini. (VT)

Jõuluvalguse konkurss
Vallavalitsus kuulutab välja jõuluvalguse konkursi, mis toimub kahes kategoorias – korter- ja ridamajad ning
eramajad.
Konkursile saab registreeruda esimesest advendist kuni 22. detsembrini
telefonil 60 66 866, Marje Plaan või
meiliaadressil marje@viimsivv.ee Komisjon vaatab esitatud kodud üle 21.23. detsembrini ja avalikustab tulemused jaanuari alguses. Auhinnafond
on 10 000 krooni. (VT)

TEADE
18. detsembril vallavalitsuses tavapärast kodanike vastuvõttu ei toimu.
Vallavalitsus vabandab
ja palub kavandada asjaajamised muudele päevadele.
Lenna Kuurma mängis muusikalis
«Sa oled hea poiss, Charlie Brown»
Patty Pepperminti. Paremal etenduse lavastaja Rünno Karna.

Kodanike vastuvõtu ajad
on esmaspäeviti kella
14-17.30 ja neljapäeviti
kella 9-12.
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Viimsi on piiranud elanike arvu kasvu
Need nõukogudeaegsed rajatised
ei kaunista Tammneeme küla.

Tammneeme
küla elanikud
tahtsid siiski
teisiti

S

eptembri Viimsi Teatajas kirjutasin artiklis «Tammneeme küla saab külakeskuse», et Tammeoru I-V maaüksusele (endine segusõlm) tuleb uus detailplaneering,
mis lubaks kehtiva detailplaneeringuga kavandatud ridaelamutele peale ehitada kolmanda ehk galeriikorruse.
Vald oleks arendajalt saanud vastutasuks maid ja hooneid, et rajada
Tammneeme külale spordisaal koos
selle juurde kuuluvate ruumidega
ning külakeskuse ruumid. Spordisaali ja küla- või seltsiruumide rajamine segusõlme territooriumile oli
ette nähtud ka Tammneeme küla
arengukavas aastateks 2006-2015.
12. septembril võttiski volikogu vastu otsuse kinnitada planeeringu lähteülesanne ja algatada uus detailplaneering.
Vahepeal on toimunud mitu
koosolekut, kus arendajad, Tammneeme küla esindajad ja vallavalitsuse ametnikud on arutanud uue detailplaneeringu eskiislahendusi ning
teisi küsimusi ja üksikasju. Paralleelselt sellega on Tammneeme külas
toimunud detailplaneeringule pooltja vastuallkirjade kogumine. Detailplaneeringu vastu kogutud 152 allkirja on edastatud ka vallamajja. Vastuhääli sai kokku pea sama palju.
Seega väljendavad külaelanikud
vastupidiselt Tammneeme küla arengukavas sätestatule täna oma vastuseisu detailplaneeringuga kavandatavate muudatuste suhtes ning leiavad, et külakeskusele maa eraldamine koos renoveerimisele kuuluva
tootmishoonega ei kaalu üles negatiivseid ilminguid, mida elanike arvu
järsk suurenemine tooks kaasa küla
väljakujunenud elukeskkonnale. Seda arvesse võttes otsustas vallavolikogu oma 12. septembri otsuse 14.
novembril kehtetuks tunnistada. See
ongi demokraatia, kus kõigil on õigus oma arvamust avaldada ning
vallavanema, vallavalitsuse ja volikogu asi on kuulata rahva häält ning
teha selle alusel kaalutletud otsus.

Urmas Arumäe,

vallavanem
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Toimetus ootab kaastöid ja
reklaame e-posti aadressil
merike@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 Merike Taal
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.

Haldo
Oravas,
Viimsi
abivallavanem

Kui teistes Tallinna ümbruse valdades toimub kiire
valglinnastumine, siis Viimsi on asunud ohjeldama elanikkonna juurdekasvu.
Oktoobris volikogus vastu võetud valla
arengukava sõnastab Viimsi tulevikunägemuse järgmiselt: vastavalt elukeskkonna uuringule on umbes 30% valla elanikele tõsiseks probleemiks intensiivne
elamuehitus, mis suurendab elamualade tihedust ümbruskonnas. Seega on
oluline elamualade arendamisel säilitada valla roheline võrgustik ja valla isikupära, tagada rohe- ja veealade avalik kasutamine ning vältida valla täisehitamist
kõrghaljastuse arvelt.
Millised on olnud muudatused Viimsi elanike arvu kasvus lähiminevikus?
Olukorras, kus Tallinna ümbruse vallad kavandavad suurejoonelisi arenduspiirkondi, on Viimsi suutnud tänavu vähendada elanike sisserännet. Kui 2005.
aastal tuli Viimsi valda elama 2157 inimest, siis käesoleval aastal on sisserännanuid pea veerandi võrra vähem.
Elanike sisseränne Viimsis oli haripunktis nn liberaalsel valitsemisperioodil aastatel 1999-2002 ja 2003-2005, mil
vallale oli tähtis maksumaksjate juurdevool valda. See oli periood, kus elanike
arv Viimsi kahekordistus viie aastaga,
suurenedes 5622 inimeselt 1999. aastal
12 403 elanikuni 2005. aasta lõpuks.
Loomulikult oli see Viimsi vallale liiga
kiire kasv.
Elanike arvu kasvu saab omavalitsus
reguleerida eelkõige maakasutuse funktsioonide määramise ja ehitusõiguse andmisega.
2003. aastal anti planeeringute kaudu Viimsis ehitusõigus 747 elukohale,
millest 480 olid korterid; 2004. aastal

E

Viimsi tahab uute elamualade arendamisel säilitada vallale iseloomulikku rohelust ja isikupära ning vältida valla täisehitamist kõrghaljastuse arvelt.
anti ehitusõigus 2681 elukohale, millest
1842 oli korterid, ning 2005. aastal 631
elukohale, millest 456 olid ridaelamukorterid.
Sel aastal oleme planeeringutes
kehtestatud ehitusõiguse 499 eluasemele.
Detailplaneeringute algatamine, millega õigupoolest luuakse eeldused lähiaastate ehitustegevuseks ja elanike
sissserändeks, oli arvukaim 2003. aastal,
mil algatati 99 planeeringut ning millega oli kavandatud minimaalselt 480 eluaset. Kahel järgneval aastal lisandus veel
ligi 410 elukohta. Alates eelmisest sügisest on aga algatatud üksnes 52 planeeringut.
Ehitusmahtude vähenemine ei ole
juhus, vaid vallavalitsuse teadlik asustuse suunamine.
Kas taoline konservatiivsus on põhjendatud? Üldplaneeringu teemaplanee-

ring «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted» loetleb peamiste põhjustena, miks
elamuehitust tuleb piirata, järgnevaid
fakte:
1. Tallinnaga ühendava tee – Pirita tee
– ummistumine, mis ei võimalda valla elanikel mõistliku ajakuluga käia
tööl ja koolis
2. Alternatiivsete juurdepääsuteede läbilaskevõime puudumine
3. Looduskeskkonna ja metsade osakaalu pidev ja kiire kahanemine, mille
tulemusena on oht ületada piirkonna
keskkonnasaaste taluvuse piir ning
kaovad vallasisesed puhkamisvõimalused
4. Sotsiaalsete infrastruktuuride (koolid, lasteaiad, tervishoiuasutused) ja
tehniliste infrastruktuuride ülekoormatus
5. Veeressursi ammendumine

Valla tasakaalustatud arengu huvides
on kinnisvaraarenduses monofunktsionaalsuse vältimine ja paljukorruseliste
elamute ehitamise piiramine. Valla elanike enamus (üle 90% vastanutest)
leiab, et Viimsi vallas peaks vältima mitmekorruseliste kortermajade lisandumist
ning üle poole on seisukohal, et ka uute
eramajade rajoonide teke on ebasoovitav (Geomedia, 2005).
Ka Eesti regionaalarengu strateegia
2005-2015 näeb ette meetmete rakendamist Tallinna linnastu osakaalu suurendamise peatamiseks Eesti rahvastikuarengus. Soovitakse, et Harjumaal elava
rahvastiku osakaal püsiks alla 41% Eesti kogu elanikkonnast.
Viimsi valla tuleviku seisukohalt omab
olulist tähtsust arukas arengu kavandamine. Tuleb jälgida, et valla elukeskkonna kvaliteedis ei tehtaks järeleandmisi,
mida hiljem on raske heastada.

Opositsiooni käitumist on raske mõista

elmise nädala teisipäeval toimunud Viimsi vallavolikogu istungil
oli päevakorras vallavalitsuse koostatud eelnõu Viimsi keskkooli vana hoone üürile võtmise ja hilisema väljaostmise kohta.
Vallavalitsus on jõudmas kokkuleppele Esmari esindajatega selles, et kuni toimub kinnistu moodustamine vana koolimaja juurde, mis on eelduseks
koolimaja vallale müümisel, sõlmitak-

se koolimaja kasutamiseks üürileping.
Lasteaedu ja koole on Viimsis valla
arengut arvestades väga vaja. Reformierakondlasest peaminister vallale selleks
riigimaad ei anna. Ta põhjendas asja sellega, et eelmised vallajuhid (ehk siis tema enda erakonnakaaslased ja tänased
opositsionäärid) on riigi poolt vallale antud maadega teinud kahtlasi tehinguid.
Seega on vana koolimaja ostmine

hädavajalik. Seda on sõnades rõhutanud ka tänane Viimsi opositsioon, süüdistades koalitsiooni ja vallavalitsust selles, et vald ei ole suutnud piisavalt rajada lasteaiakohti ja muid infrastruktuuri
rajatisi (see tähendab ka koolimaju),
unustades muidugi selle, et tänane olukord on nende endi tegematajätmise tulemus. Seda üllatavamad on opositsiooni teod.
Viimasel volikogul nõudsid oposit-

sionäärid vana koolimaja küsimuses nimelist hääletamist (mis ka toimus) ja
siis hääletasid vana koolimaja üürimise ja hiljem ostmise vastu. Koalitsiooni
häältega valitsus siiski sellised volitused sai, aga väga raske, kui mitte võimatu on mõista opositsiooni poliitikat.

Sel juhul määratakse konkreetsele
jäätmevaldajale kindlaks jäätmete käitlemise kord ja sagedus, millal ta peab
esitama omavalitsusele prügilakviitungid.

Maakaabli kaevetööd võivad kahjustada puude juurestikke, nii on Kimsi tee
piirkonnas trasside rajamise käigus ka
juhtunud. Tammede võimalik hävimine oleks korvamatu kaotus.

Kimsi tee valgustusest

Mis toimub Rohuneeme
parkmetsas?

vundamendikaevikute pinnase sinna
veavad, siis huvitaks küll, kelle nõusolekul. Ei pea olema eriline imelaps, et
aru saada, millise koormuse all on Rohuneeme maantee. Sama hull olukord
on ka metsas. Tõkkepuu, mis piirab
metsas autodega sõitmist, on päevade
viisi avatud, ka puhkepäevadel. Pole
siis ime, kui metsa alla satub ka olmeprügi.
TÕNU KALVIK

Mari-Ann Kelam,

vallavolikogu aseesimees

KIRJAD
Prügiveoga liitumisest
Millal muutub prügiveoga liitumine
kohustuslikuks? Kas on ka mingeid
erandeid? Kuidas toimitakse juhul, kui
kinnistu omanik veab prügi ise Jõelähtmesse?
MARKO TOLPA

Heakorraspetsialist Anne Talvari:
Vastavalt jäätmeseadusele on jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitunud alates avaliku konkursi korras valitud jäätmeveofirmale ainuõiguse
andmisest jäätmete veoks.
Viimsi vallas hakkab korraldatud
jäätmevedu kehtima alates 1. veebruarist 2007. Jäätmeseadus annab kohalikule omavalitsusele õiguse vabastada
jäätmevaldaja avalduse alusel erandkorras ja kindlaks ajaks liitumisest korraldatud jäätmeveoga.

Millal paigaldatakse Pringi külas Kimsi
teel tänavavalgustus? Seal liigub päris
palju lapsi ja tänav on täiesti pime.
SVEN KOTKAS

Kommunaalameti juhataja Indrek
Mäeküngas:
Liiklusohutuse parandamiseks paigaldab kommunaalamet Kimsi teele õueala märgid.
Kimsi teel on unikaalne tammede
allee. Õhuliinidega välisvalgustust sinna ehitada ei saa, kuna tammeoksad
võivad lõhkuda liine ja liinid oksi.

Olen Püünsi küla elanik ja aktiivne tervisesportlane. Liigun palju metsas ja
siit minu küsimus. Mis toimub Rohuneeme parkmetsas? Sinna veetakse tohutult pinnast. Vene sõjaväe sööklavaremete kõrvale on kerkinud hiiglaslik
mägi.
Kui tegu on võimaliku suusamäega
ja kaugemale rajatava korraliku suusarajaga, olen igati asja poolt. Kui see on
aga järjekordne vastutulek kinnisvaraarendajatele, kes lihtsalt oma üleliigse

Vallavalitsuse keskkonnakaitsespetsialist-inspektor Roman
Djomin:
Maatükile, kus nimetatud tegevus
käib, on koostatud projekt ja antud
välja ehitusluba jooksu- ja suusaradade ehitamiseks. See tegevus on vajalik
projektijärgsete suusa- ja jooksuradade
rajamiseks.
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Kelvingi-Leppneeme
ühendustee valmis
Kelvingi ja Leppneeme vaheline ühendustee on nüüd valmis, järgmisel aastal saab tee ka asfaltkatte.
Reinu tee pikenduse ehituse ettevalmistustöid alustati 2004. aastal.
Mullu kaevati osaliselt välja muldkeha, selleks kulus ligi pool miljonit
krooni. Tänavu tõsteti ümber sõidutee keskele jääv elektriõhuliin ja lõpetati muldkeha väljakaevamine koos
tagasitäitega (liiv, killustik).
Käesoleval aastal teostati töid 5,1
miljoni krooni eest.
Järgmisel aastal on kavandatud
viia sõidutee asfaltkatte alla, ehitada
kergliiklustee ning teha ettevalmistusi
tänavavalgustuse ehituseks. Arengukavas on selleks ette nähtud 5,7 miljonit.
Reinu tee vana osa (Rohuneeme
teest kuni Kelvingi külani) rekonstrueerimine on valla arengukavas ette
nähtud aastal 2009. (VT)

Prangli saar sai
väiketraktori
Vallavalitsus ostis Prangli saare tarbeks väiketraktori, mis läheb saarevanem Valter Puuströmi kasutusse.
«Koos väiketraktoriga saab saarevanem ka kohustused jälgida heakorraeeskirjade täitmist saarel,» ütles
abivallavanem Toivo Kratt.
Väiketraktoril on ka buldooser-lumesaha lisaseade, roomikute komplekt, vints ja haagis, mis annavad võimaluse saarel käidavatest kohtadest
lund lükata ning ka näiteks päästeteenistuse ülesandeid täita.
Väiketraktori ostu toetas siseministeerium 150 000 krooniga, ülejäänu maksis Viimsi vallavalitsus. (VT)

Üleskutse Randvere
küla elanikele
Hea randverelane!
2007. aastal möödub 610 aastat
Randvere küla esmamainimisest ajalooürikutes. Märkega «Taani hindamisraamatus» algab Viimsi poolsaare
ajalooline periood. Randvere küla on
üks vähestest Viimsi poolsaare rannaküladest, millel on algusest peale olnud eestipärane nimi. Nii märgib ordumeister Wennemar von Brüggeney
1397. aastal oma läänikirjas Maardu
mõisa omanikule Johan von Scerembekele kuuluvat küla Randyver.
Randvere külaseltsi juhatus arutas oma koosolekul nimetatud tähtpäeva tähistamise küsimusi. Leiti, et
sündmus vajab väärilist tähistamist.
See võiks toimuda järgmise aasta
juunis või juulis. Selleks ajaks on ka
valmis ehitatud Randvere keskus,
kus võikski aset leida külaelanike
suurem kokkutulek ja tähtpäeva üritused.
Et kokkutulek korda läheks, on
tarvis külaelanike abi ja toetust.
Esiteks ootame ettepanekuid ja
kavandeid küla sümboolika loomiseks.
Teiseks ootame ettepanekuid, kuidas ja mil moel võiks seda tähtpäeva
sisuliselt korraldada.
Kolmandaks ootame teateid inimestest, kellel on ajaleheartikleid,
väljaandeid või käsikirjalisi materjale,
mälestusi, dokumente, fotosid jms
Randvere küla eluolu kohta sõjaeelse
ja ka nõukogude ajaperioodi kohta,
mida saaks kasutada kirjas või sõnas
tähtpäeva ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Kõik kasutamiseks antud materjalid tagastatakse täielikult nende
omanikele.
Neljandaks ootame teateid aktiivsetelt randverelastelt, kes on nõus selles ettevõtmises jõudumööda kaasa
lööma.
Ettepanekud palume saata hiljemalt 1. veebruariks 2007. a kirjaga
Randvere külaseltsi aadressil Keiu tee
35 Randvere küla Viimsi vald 74001
või e-postiga kulavanem@hot.ee

Madis Kaasik,

Randvere külavanem ja külaseltsi juhatuse
esimees

Merivälja tee valmib
järgmise aasta augustis
Alates juulist remondis olnud Merivälja tee saab valmis hiljemalt järgmise aasta augustis, sel sügisel ehitatakse nii kaua, kuni ilm
võimaldab.
Kava järgi pidi Merivälja tee rekonstrueerimine lõppema sel aastal, kuid
maavaidluse tõttu ühel teelõigul lükkus
asi edasi. Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann ütles Viimsi Teatajale, et vaidlusalune maatükk läheb
sundvõõrandamisele. «Kui maa-asjad
oleksid olnud klaarid, saanuks tee korda teha juba sel aastal,» lisas ta.
Valdmann märkis, et hoolimata remondist on Merivälja teel kogu aeg liigelda saanud: «Päris hullumeelset olukorda pole olnud.» Pingeid on tekitanud
tihe liiklus Pirita teel ja Russalka piirkonnas, nii et Merivälja tee remont oli
vaid üks takistus lisaks, nentis Valdmann.
Merivälja tee 1,85 kilomeetri pikkuse lõigu rekonstrueerimist alustati juuli
keskel kaldakindlustuse rajamisega.
Kaitseks mere eest tehti tee serva põllukividega ääristatud betoonist tugimüür.
Merivälja tee Randvere teest Ranna teeni rekonstrueeritakse 2+2-rajaliseks,
kolme fooriristmikuga, paralleelselt kulgeva kergliiklusteega ja eraldi pöörderadadega magistraaliks. Valgusfoorid koos
pöörderadadega tulevad Mähe tee, Lehiku tee ja Ranniku tee ning Merivälja
tee ristmikele.
Jalakäijate ülekäigukoha foorid paigaldatakse Ranna tee ja Merivälja tee
ristmiku piirkonda. Uuendatakse kogu
tänavavalgustus ja rajatakse sademetevete kanalisatsioon.
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Valla teed saavad
talvel puhtaks
Vald sõlmis sel kevadel valla teede
hoolduseks parima pakkumise teinud
AS SMR Teed lepingu viieks aastaks.
AS SMR Teed hooldab talveperioodil ka riigimaanteid (Randvere tee,
Rohuneeme tee, Muuga tee, Leppneeme tee ja Leppneeme sadama tee).
Ettevõte on valla teid hooldanud
viimased 12 aastat, seega peaks kogemusi piisama. Selle aasta esimene lumesadu koos külmakraadidega tuli
1. novembril ootamatult nagu tavaliselt ning tekitas paljudele liiklejatele
ebamugavusi.
Mõnetunnine hooldustöödega hilinemine põhjustas teede libeduse ka
järgnevatel päevadel. Vallavalitsuse
7. novembri istungil kuulati ettevõtte
esindajate kava teede talihoolduse paremaks teostamiseks.
Valda sisenevatele teedele paigaldab ettevõte infotahvlid oma kontaktandmetega, milleks on ööpäevaringne
infotelefon 50 26 267 ning meiliaadress viimsiteed@smr.ee.
Heakorraeeskirja järgi peab puhastusalal tegema heakorratöid kinnistu omanik
Kui kinnistu piiri ja sõidutee vahele jääb üldkasutatav kõnnitee, kuulub
selle koristamine ja jääst ning lumest
puhtana hoidmine kinnistuomaniku kohustuste hulka.
Viimsi valla heakorraeeskirja järgi
on puhastusala kinnistu või ehitisega
piirnev ala, mis ulatub kinnistu või
ehitise piirist sõiduteeni. Heakorratööd
on tolmu, liiva prahi, lume ja jää koristamine ning libedusetõrje, muru ja
rohu niitmine, puude võrade kärpimine.

Indrek Mäeküngas,

Randvere teele rajatakse
uus kergliiklustee

Kuigi Merivälja tee on olnud remondi ajal suhteliselt hästi läbitav, tekitab kiiruse piirang lisaajakulu Viimsist Tallinna jõudmisel.
«See tuleb saada kontrolli alla, muidu on
lisaraja tegemine kasutu,» ütles Valdmann.
Tallinn kavatseb Pirita tee uue projekti ettevalmistamisega alustada kohe,
kui eelarve on kinnitatud. «Projekteerimise lähteülesandega alustame selle aastanumbri sees, et siis kevadel töödega
alustada,» lausus Valdmann.

Russalka pudelikael saab
lahenduse mõne aasta pärast
Nagu ajakirjanduses varem räägitud,
saab kõige suurem pudelikael Viimsi-Tallinna vahel, Russalka ristmik, lahenduse
Põhjaväila väljaehitamisega. Projekt sisaldab Jõe tänava ja Pirita tee vahelise

lõigu rekonstrueerimist koos Russalka
eritasandristmiku väljaehitamisega. Selle mahuka ettevõtmise maksumus on
270 miljonit krooni.
Valdmann ütles, et ehitus võiks alata 2008. või 2009. aastal.
Tipptundide leevenduseks on alternatiivina kaalutud variante muuta Pirita teel üks rada muutuvsuunaliseks ehk
vastavalt vajadusele tekitada ühes suunas liikumiseks kolm rida. Liiklusspetsialistid pole Valdmanni sõnul seda mõtet
aga heaks kiitnud põhjendusega, et selline ümberkorraldus oleks raske ja kulukas.

Merike Taal

Korraldatud jäätmeveost

eie vallas korraldatud jäätmeveokonkursi võitnud AS
Cleanaway hakkab Viimsi jäätmevaldajatega lepinguid sõlmima alates
4. detsembrist. Esialgu saab lepingu sõlmida kas interneti teel või AS Cleanaway
klienditeeninduses Tallinnas Artelli 15
tööpäeviti kella 9-17.
Alates jaanuarist hakkab AS
Cleanaway lepinguid sõlmima ka vallavalitsuses Nelgi tee 1. Täpsed päevad ja
kellaajad anname teada detsembri Viimsi Teatajas ja valla kodulehel. Korraldatud jäätmeveole üleminekul on inimestel tekkinud palju küsimusi, mis kipuvad
korduma.
Tundub, et üksikutele pensionäridele teeb suurt muret see, kuidas saada
kuu ajaga täis 140-liitrine prügikonteiner, eriti veel juhul, kui on olemas kompostimisevõimalus. Oleme pakkunud
võimalust koopereeruda mõne naabriga. Samuti on ühistutel võimalik tellida

SÕNUMID

kommunaalameti juhataja

Pirita tee saab ühe sõidurea lisaks
Tallinna linnavalitsus on vastu võtnud põhimõttelise otsuse ehitada Pirita
teele linna poole suunduval teel üks lisarada, eelistusega ühistranspordile.
«Alles siis, kui buss jõuab autodest
ette, selgub ühsitranspordi eelis autode
ees,» ütles Valdmann. Samas tunnistas
ta, et logilistiline pool ehk see, kuidas
inimene jõuab linnas oma soovitud sihtkohtadesse, on ühistranspordi puhul
probleem. «Eks inimene sellepärast liigubki autoga, et jõuda oma sihtkohtadele võimalikult lähedale,» lisas ta.
Selle, et uut bussisõidurada ei hakkaks kasutama autojuhid möödasõiduks,
peab Valdmanni sõnul tagama liiklusjärelevalve. «Aga peab katsetama ka muid
tehnilisi vahendeid,» ütles ta. Ühistranspordile eraldatud sõiduradu on mujal
Tallinnas, kuid Valdmann tunnistas, et
autojuhid ei pea kinni sellest, et teatud
rajal tohib sõita ainult ühistransport.
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suurem konteiner ja jagada kulud ise
vastavalt tarbimisele. Kuid see kehtib ikka rohkem suvilapiirkondade kohta, kus
ei ole aastaringset elamist.
Palju küsitakse ka seda, kas juhul,
kui praegu on teine vedaja, peab senise
lepingu ise lõpetama. Seaduse mõistes
lõpetab eelmised lepingud uue vedaja
jäätmeloa kehtima hakkamine, uus firma teavitab klienti muutunud teenusepakkujast ja uuest graafikust. Kindluse
mõttes võib alati pöörduda uue lepingu
sõlmimiseks ise firma poole ja anda endast teada.
Need elanikud, kes seni on prügilepinguta läbi ajanud ja sellega valla heakorraeeskirja rikkunud, peavad nüüd
kindlasti endast teada andma ja lepingu
sõlmima. Tuletan siinkohal veel kord
meelde, et korraldatud jäätmeveoga liitunuks loetakse automaatselt kõik antud
piirkonna kinnistuomanikud. Leping on
vajalik eelkõige kliendi enda huvides, et

oma soovidest ja vajadustest teada anda.
On küsitud, kas juhul, kui ühe inimese nimel on mitu kinnistut, tuleb kõigi
kinnistute kohta eraldi leping sõlmida.
Kuna jäätmeid tekib ikka elutegevusega
seonduvalt, ei ole tühjale maale mõtet
prügikonteinerit panna ja autot kohale
tellida.
Siinkohal tahaks rõhutada, et ootame kindlasti kõiki jäätmevaldajaid endast teada andma ja näitama üles initsiatiivi lepingute sõlmimisel, eriti kui mitme kinnistu puhul on põhielukoht ainult
üks. Sellega korrastub meie jäätmevaldajate register ja jääb ära ebameeldiv üllatus tühjale maale väljastatud arve näol.
Endiselt vastame teie küsimustele telefonil 606 6853 ja meiliaadressil
talvari@viimsivv.ee

Anne Talvari,

kommunaalameti heakorraspetsialist

Novembris algas Randvere teel kergliiklustee rajamine ning vee- ja kanalisatsioonitorustike paigaldamine. Ehitusest räägib lähemalt AS Viimsi Vesi
juhatuse liige Toivo Eensalu.
Kus Randvere teel ehitus algab ja
kus lõpeb?
Viimsi Randvere tee kergliiklustee
ja vee- ning kanalisatsioonitorustike
ehitus algab Mähe aedlinna poolsest
otsast valla piirilt ja lõpeb Pihlaka
bussipeatuses. Seal, kus buss ringi
keerab ehk Randvere ära lõpeb. Leping ehitajatega allkirjastati 7. novembril ning kõik peab valmis olema
järgmise aasta 1. juuliks.
Mis seal täpsemalt toimub?
Ehitatakse tsentraalsed vee- ja kanalitorud koos liitumispunktidega tänavate ristmikele, tuletõrjeveevarustus
ja sadevee torustik. Seejärel rajatakse
trassikoridori peale kergliiklustee koos
tänavavalgustusega. Uus kõnnitee
saab olema Ecolandi poolt tulles vasakul teepoolel.
Mis viimsilaste elus sellega muutub?
Torusid on vaja selleks, et luua eelvoolud (eeldus) Randvere, Muuga,
Tammneeme ja Leppneeme kanaliseerimiseks ja kvaliteetse joogiveevarustuse tagamiseks. Tuletõrjeveevarustuse
kohta teab igaüks ise, milleks seda vaja on, ja sadeveega on sama lugu. (VT)

Pärnamäe külas loodi
naabrivalvesektor
Pärnamäe küla Soosepa elurajooni
Lageda tee elanikud otsustasid oma
kodukoha turvalisuse tõstmiseks ühineda ning moodustada naabrivalve
sektori, mis on Viimsis kaheksas naabrivalvesektor.
Naabrivalvega ühinesid Lageda tee
majad 1, 3, 5, 7, 9, 11 ja 13, kokku
31 peret. Aktiivsemad sektori liikmed
kogusid kokku naabrivalves osalejate
andmed ning koostöös arendaja Q Varaga paigaldati naabrivalve piirkonna
tunnusmärgid.

Erik Niinemaa,

MTÜ Eesti Naabrivalve Harjumaa
projektijuht
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Kaunimad kodud on selgunud
Kauni kodu konkursi žürii
valis kandidaatide hulgast
välja kuus selle aasta ilusamat aeda ja maja, mille
omanikel on õigus kinnitada majaseinale märk
«Viimsi kauneim kodu
2006».
Seekord jättis žürii pingeread tegemata,
tunnistades kõik valitud võrdselt
heaks.
Tammneeme külas Mereääre 16 asuv
kodu märgiti ära kui kaunis rannatalu
koduaed. «Eriti hinnatav oli selle aia liigirohkus ja tarbeaia väga maitsekas seotus iluaiaga,» ütles konkursi žürii liige
Enno Selirand. «Selle aia puhul meenub
veel praegugi imeline lillelõhn. Aias oli
ka kaunis varjualune, kuhu halva ilma
korral saab minna.»
Taiderikka koduaiana paistis silma
Randvere külas Suurekivi tee 7, kus elab
kunstnik Endel Saarepuu. Seliranna sõnul on Saarepuu kodu kunstiloomingu
paradiis. «Kännud ja puuoksad on saanud kunstniku käe all uue elu ning ehivad nüüd koduaeda,» ütles ta. Lisaks
puunikerdustele on peremehel avar ateljee, mida kaunistavad pliiatsijoonistused
ja vitraažid.
Randvere külas Kaevuaia tee 7 asuv
majapidamine märgiti ära kui omaloominguline kinnistu, kus iluaiandus ja
majaehitus on harmooniliselt koos kulgenud. Seliranna sõnul tõstis žürii silmis
selle kodu väärtust eriti asjaolu, et nii
maja kui ka aia projekteeris ja kujundas
perenaine Jelena Maljutina ise.
Traditsioone hoidva aia hea näitena
märkis žürii ära Metsakasti külas Raudrohu tee 2 asuva maja koos aiaga. Perekond Halla aias on korralikult pöetud
kuusehekk, hooldatud muru ning lilled.
Aed on jagatud üla- ja alaõueks, mille
ehitamiseks on kasutatud põllukive, merekive ning rändrahnu.
Hooldatud mereääre hea näitena tõsteti esile Kelvingi külas Roo tänav 8, kus
on korrastatud ka väljaspoole koduaeda
jääv ala.
Kortermajadest saab auhinna Aiandi
tee 16, mis on ikka ja alati korras olnud.
Konkursil äramärgitud kodude omanikke autasustab vald detsembri alguses.
Auhinnaks on EhitusService kinkekaardid 4000 krooni väärtuses. Lisaks saavad
kõik võitjad vallavalitsuse tänukirjad ja
seinatahvlid kirjaga «Viimsi kauneim kodu 2006».

Rannatalu koduaed Tammneeme külas Mereääre tee 16.

Kaunis aed
ja hooldatud
mereäär
Kelvingi
külas Roo 7.

KONKURSI VÕITJAD:
• Rannatalu koduaed – Tammneeme küla, Mereääre tee 16
• Taiderikas koduaed – Randvere küla, Suurekivi tee 7
• Omaloominguline kinnistu, kus iluaiandus ja majaehitus on harmooniliselt koos
kulgenud – Randvere küla, Kaevuaia tee 7
• Traditsioone hoidev koduaed – Metsakasti küla, Raudrohu tee 2
• Kaunis aed ja hooldatud mereäär – Kelvingi küla, Roo 7
• Jätkusuutlik kortermaja, ikka ja alati korras – Viimsi, Aiandi tee 16

Kommenteerib žürii liige
Enno Selirand:
«Oleme harjunud iluga enda
ümber. Inimesed, kes saavad
uue kodu, soovivad reeglina
seda ka ilusaks teha. Ma rõhutan – reeglina –, sest on
ka teistsuguseid inimesi,
neid, kelle kelle ilumeel on
teistsugune. Nad hindavad
kõrgelt meetripikkust maltsa ja nõgesevälu... Tänavune
kauni kodu konkurss oli eriline selle poolest, et žürii andis auhindadena välja ka
Ohakaõied. Sellega lootsime
aidata külarahvast, sest sageli inimesed ise ei märka,
et aiast leviv umbrohi või
vohav prügimägi häirib
naabreid. Võib rõõmustada,
et ohakaõisi oli kordades vähem kui kauni kodu
nominente. Tänavu trükime
lihtsalt pildid ära, märkimata küla või omanikku.»

Järgmisel aastal lubab žürii ohakate puhul
märkida ära ka küla ja asukoha. Kui seegi ei
muuda inimesi, siis kolmandal aastal saab ohakaõis tasuta konteineri prahi koristuseks.

Viimsi Peokeskus avab detsembris uksed
Pärast viis aastat kestnud ümberehitust
ja restaureerimist avab Viimsi Peokeskus
detsembri alguses oma uksed endises Pirita kloostri aidas. Keskuses on suur
peopidamise saal kuni 150 inimesele,
restoran «Savoy», hotell «Birgitta» ning
saunaga kaminasaal.
Peokeskuse omaniku Lauri Viikna sõnul huvitab viimsilasi tõenäoliselt kõige
enam uus a la carte restoran «Savoy».
Restoranis annab põhitooni traditsiooniline Prantsuse Savoie maakonna köök,
kus valitseb lihtne toidustiil – eri variatsioonides juust, sink, kartul ja liha, mis
on küpsetatud sütel või kiviahjudes. Toitude valmistamiseks ehitati restorani
kööki kompleksahi, mis koosneb pliidist,
tuleasemest ja kiviahjust.
Viikna ütles, et eestlastele on kindlasti tuttav film «Savoy ball», mis näitas
linnas elava kõrgseltskonna lõbutsemist
maal. Seal segunesid glamuur ja
rustikaalsus, mis väljendub näiteks kristall-lühtrite ning palkseinte kombinatsioonis.
«Sisuliselt on linna mööbel toodud
maale ja nii tekibki kontrast,» rääkis
Viikna, kes on koos oma meeskonnaga
loonud terve peokeskuse kujunduse.

Restorani juurde kuulub saal, kuhu
on võimalik eralduda väiksema seltskonnaga. Saali laes on klaasfiiberoptika võimalusi kasutades kujundatud öine tähine põhjataevas – nii ongi ruum saanud
endale nimeks Tähesaal.
«Savoyl» on eraldi sissekäik ning tänu sellele ei tohiks teised peokeskuse
külalised einestajaid häirida – peosaali,
hotelli ja sauna pääseb teiselt poolt maja.
Saunaruumides püüavad pilku ringdušš, tünnisaun ning värvilistes tuledes
leiliruum. Saunalistele on lõõgastuskohaks sauna peal paiknev kaminasaal 25
inimesele.
«Birgitta» hotellis on 11 tavalist tuba
ning üks sviit, mis on kujundatud india
stiilis. Eelkõige noorpaaridele mõeldud
toa mööbel telliti Indiast, muu hulgas
kuulub sinna meetrine Buddha kuju.
Viikna ütles, et tema teada on Viimsi Peokeskus Eestis ainuke spetsiaalselt
peokeskuseks ehitatud hoone, kus on
igati arvestatud piduliste eri vajadustega ning kus ürituse korraldamiseks saab
kogu teenuse ühest kohast.

Merike Taal

Peokeskus ulatub läbi kolme korruse – esimesel on restoran, teisel peokeskus ning kolmandal, pealeehitatud korrusel paikneb hotell.

Lauri Viikna sõnul tuli pidevalt arvestada restaureerimisnõuetega.
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VIIMSI KOOL TÄHISTAS SUUREJOONELISELT OMA 25. AASTAPÄEVA

N

ovembri algul tähistas Viimsi
Kool oma 25. sünnipäeva ning
ühtlasi 140 aasta möödumist
koolihariduse algusest Viimsi vallas.
Akadeemilist hõngu andis juubelipidustustele konverents «140 aastat kooliharidust Viimsis», kus esinesid teiste
hulgas ka haridus- ja teadusminister
Mailis Reps ning Viimsi Kooli kauaagne
direktor Heino Einar.
Pidulik osa peeti galakontserdiga,
kus kooli vilistlased, õpilased ja õpetajad astusid üles meeleolukate numbritega. Kontserdi jooksul käis laval üle 150
inimese. Saal oli puupüsti täis, nii et vaheuksed pidi lahti lükkama ning rahvast
jätkus ka aatriumisse. Erilisi ovatsioone
tekitas see, et osa tantsunumbrite taustaks võis näha samade esitajate etteasteid aastatetagustelt videoklippidelt. Peo
lõpetas ansambel «2 Quick Start».
(VT)

Viimsi Kool sai AS Transiidikeskuse abiga uude aulasse väärilise klaveri.

Transiidikeskus
kinkis Viimsi
Koolile Estonia
kontsertklaveri

Kooliõpilased esitatavad tantsu loo saatel «Olen kaunis» L.Bernsteini/S.Sondheimi muusikalist «West Side
Story». Tantsivad (vasakult): Marit Pruul, Kadri Kasak, Karmen Kaarus ja Liis Tiisvelt.

Mailis Reps osales konverentsil ettekandega «Haridusest eile, täna
ja homme».

V

Õhtut juhtisid vilistlane, näitleja
Lauri Lagle ning Viimsi Kooli abiturient Kadri Kasak.

Viimsi Kooli muusikaõpetaja Age Toomsalu (vasakult), logopeed Merike
Ennomäe ja direktor Leelo Tiisvelt esitavad Maria laulu R.Rodgersi ja
O. Hammersteini muusikalist «Helisev muusika».

Transiidikeskuse AS arendusdirektor
Erik Laidvee andis Viimsi Kooli juubeli pidulikul galakontserdil koolile
üle kingituse – uhiuue Estonia kontsertklaveri. Üleandmise juures viibis
ka Estonia klaverivabriku juhataja
Venno Laul.
Valla kultuuriameti juhataja Ott
Kase sõnul tekkis koolil vajadus uue
klaveri järele seoses uue koolimaja
valmimisega. «Eelarves polnud arvestatud aulasse väärilise klaveri ostuga,» nentis ta.
Kuna nii hea saal nõuab aga väga kvaliteetset klaverit, siis ei tulnud
kõne allagi tuua vanast koolist kaasa Estonia tiibklaver, mis on oma aja
ära elanud. Vahepeal kaaluti võimalust restaureerida vanu klavereid,
kuid see oleks läinud väga kulukaks,
sestap leiti, et mõistlikum on soetada täiesti uus klaver.
Veidi alla 500 000 krooni maksva kontsertklaveri ostmisele oli nõus
õlga alla panema Transiidikeskuse
AS.
«See on väga kallis instrument,
aga eestlastena peaksime olema õnnelikud, et meil on ainulaadne võimalus osta kontsertklaver siin Eestis
ja sellise summa eest. Võrdluseks –
tuntud kaubamärgid maailmas, näiteks Steinway klaverid maksavad Estonia klaverist neli korda rohkem,»
ütles Kask. (VT)

Hanna-Liina Võsa julgustab noori unistama

iimsist pärit lauljanna Hanna-Liina Võsa osales novembri alguses
Viimsi Kooli aastapäeva juubeliüritusel, kus laulis galakontserdil ning
võttis vastu valla auhinna Viimsi vaalapoja. Kohe pärast seda sõitis Hanna-Liina tagasi Ameerikasse, et osaleda uutel
muusikalide osatäitjate leidmiseks väljakuulutatud konkurssidel. Viimsi Teatajale antud usustluses julgustab HannaLiina noori unistama ja kinnitab, et usub
unistuste täitumisse.

Mis tunne oli olla tagasi Viimsis ja
osaleda kooli aastapäeva üritustel?
Mul oli nii hea meel, et mul õnnestus
kooli aastapäeva tähistamisest osa võtta.
Tihtipeale on nii, et kuupäevad ei klapi
või on vaja kuskil kaugel maal ära olla.
Aga nüüd sain juba varakult kutse osaleda ja tegin kõik selleks, et siia jõuda.

Millised on sinu eredaimaid mälestused koolist?
Eks kooliteatri proovid, etendused,
laagrid ja üritused on kõige eredamalt
meeles. Aga kindlasti ka matemaatikatunnid, millest ma näen siiamaani aegajalt õudusunenägusid. Kindlasti on
meeles koolidiskod, kooliaja armumised
jne.

Milline õpilane sa olid?
Olin selline aktiivne õpilane, kellel
kodutöödeks palju aega ei jäänud ja kes
tegeles saja muu asjaga. Muusikakoolid,
laulu- ja näiteringid jne. Tihtipeale pidin
rohkem kaasõpilaste tarkuse peale lootma – õppimise mõttes polnud ma just
õpetajate lemmik

Milliseid Viimsi Kooli õpetajaid
meenutad?

HANNA-LIINA VÕSA

Mul on väga paljude Viimsi Kooli õpetajatega hea läbisaamine, kõik on mulle
omal kombel midagi kasulikku õpetanud.
Aga eelkõige meenutan inglise keele õpetajaid Meedi Neemet ja Jolante Kudeviitat,
kes süstisid minusse armastust inglise
keele vastu. Ülle Pinnonen tundus mulle
kooliajal kõige lahedam õpetaja, koos
Edda Jõgiga sai kooliekskusrioonidel palju nalja. Aga võin seda nimekirja lõputult
jätkata... Siinkohal tahaksingi tänada kõiki õpetajaid, kelle tundides ma kooliajal
pead murdsin. Suur aitäh!

• Hanna-Liina Võsa (25) on sündinud ja
kasvanud Viimsi vallas ning tänu kultuurilembesele perekonnale alustas ta
juba lapsena muusika- ja lauluõpinguid. Lasteaias laulis Ave Kumpase
käe all, sealt suundus edasi ETV tütarlastekoori.
• Aastatel 1995-2000 osales Hanna-Liina Viimsi Kooli õpilasena ja vilistlasena kooliteatri etendustes «Jõulumaa ja
Jõlemaa», peaosades muusikalides
«Helisev muusika», «Mary Poppins»,
«Lumekuninganna», «Oklahoma»,
«Taevane põrgu». Ta on pälvinud kõrge
tunnustuse nii maakondlikel kui ka vabariiklikel festivalidel.

Sinu karjääri võib pidada edukaks
ja kindlasti oled eeskujuks paljudele teistele. Mida sa tahaksid neile
öelda ja millised on sinu soovitused
– kuidas viia oma unistusi täide?

• 1999. aastal lõpetas Viimsi Kooli ja
alustas õpinguid Ameerika muusikali
ja draamakunsti akadeemias.

Ma ei arva, et igaüks peaks nüüd täpselt minu jälgedes käima, sest eks kõigel
ole oma hind. Aga kui tegeleda sellega,
mis sulle kõige rohkem meeldib ja millega sa kõige paremini hakkama saad,
siis see ongi õige. Ja kindlasti peaks julgema unistada, olen sada protsenti kindel, et kõik on võimalik!

• Hanna-Liina Võsa on osalenud mitmetes Eestis lavastatud muusikalides:
«Kuningas ja mina», «Hull sinu järele», «Hüljatud», «Väike õuduste
pood», «West Side Story», samuti
muusikalis «Hairspray» Helsingis. Ta
on mänginud peaosa etenduses
«Grease» ja läbinud selle ringreisidel
Ameerika ja Aasia. Selle aasta suvel
ja sügisel osales Hanna-Liina Ameerika Ühendriikides muusikalides «Linnupuur» ja «Inglid».

Mis sind veel Viimsiga seob ja kas
sul on siin mõni lemmikpaik?
Ma olen Viimsis sündinud, kasvanud
ja näinud seda muutumas. Mu lemmikpaik on kindlasti vanematekodu! Ja lemmikaeg on jõulud oma pere ringis!

Merike Taal

Abivallavanem Endel Lepik annab lauljatarile Viimsi valla autasu, Viimsi
vaalapoja, aktiivse ja tulemusrohke tegevuse eest kultuurivaldkonnas.

• Kaks aastat tagasi ilmus Hanna-Liina
sooloalbum «Premiere». Oktoobris oli
ta Eestis kontserttuuril «Vilistades
vastu tuult» koos Tarmo Eesperega.
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Konverents
«Sinu
võimalused/07»
28. oktoobril leidis aset
järjekordne konverents
«Sinu võimalused/07»
Sokos Hotell Viru konverentsikeskuses.
Üritus on aastast aastasse populaarsust kogunud ja tung konverentsile
oli suur. Selle päeva eesmärk oli innustada ja suunata gümnasiste edasi õppima ning teavitada noori eri
võimalust Eestis ja välismaal.
Konverentsi moderaator oli Madis Sander, EBS juhtimiskoolituse
keskuse tegevdirektor. Esimesena
toimus paneeldiskussioon teemal
«Läbimõeldud haridustee – tugev
vundament ülejäänud eluks». Oma
haridusteest ja karjäärist rääkisid haridus- ja teadusminister Mailis Reps
ning Aivar Haller ja Valdur Laid.
Seejärel anti lühiülevaade õppimisvõimalustest USA-s, kohal olid
Harvardi ja Princetoni ülikooli lõpetanud eestlased.
Kuidas pääseda karjääriredelil
kõrgemale, selleks jagas juhtnööre
Meelis Trumberg. Riho Rasmann
arutles teemal, kas igaühest saab ettevõtja. Tema lööklause oli «Life is
short, play hard!»
Kuna tänapäeva noortel on keeruline siin maailmas oma kohta leida, oli seegi teema konverentsil
vaatluse all. Probleemi üle arutles
Margus Uudam.
Päeva lõppu oli jäetud kaks tõmbenumbrit. Pastor ja kickpoksija Allan Kroll rääkis oma elu keerdkäikudest ja rõhutas, kui tähtis on, et oleks
julgust riskida. Tema meeldejäävaim
lause oli: «Inimesed, kes väldivad riski, väldivad omaenda edu». Kõige
viimane kõneleja oli ettevõtja Aivar
Riisalu. Seekord ei rääkinud ta laulmisest ega ka ansamblist Meie Mees,
vaid tõestas, kui tähtis on jääda iseendaks. Aivar Riisalu esitus oli tõesti väga elav ja energiline ning kui
konverents lõppes, ei tundnud vist
ükski noor väsimust, kuna kõik olid
saanud just vägeva energiasüsti.

Liis Kuusk

Ideekonkursi võitis
Rihard Ohak
Ideekonkursi «Millest on Viimsi noorel kodukohas puudus?» parimaks
ideeks osutus Rihard Ohaki esitatud
töö – siserulapark.
Richard leidis, et Viimsis ning
selle lähiümbruses puudub korralik
rulapark, mille võiks ehitada vanasse
Viimsi keskkooli hoonesse või mõnda
laoruumi. «Siserulapark on äärmiselt tähtis, kuna vihmast aega on
meil palju ning rulasõitu harrastavatel noortel pole siis kohta, kus olla,»
ütles ta. Richard tegi ka ettepaneku
spetsiaalse ehitusfirma ning piletisüsteemi osas.
Richard Ohak on Viimsi Kooli 7.
klassi õpilane.

Triin Rebane,

Viimsi noortevolikogu

Libahundi jälg
28. oktoobril toimus Paldiskis KutiMuti noortelaagri korraldusel III
seiklus-rogain «Libahundi jälg».
Püünsi võistkond, kuhu kuulusid 9.
klassi õpilased Annika Valkna, Merit
Rikko, kodutütred Heili Randmaa ja
Meeri Lembinen, saavutas auhinnalise 3. koha.
Kogu trassi pikkus oli 20-25 km
ja retk kestis viis tundi. Võistlussüsteem põhines kohapunktidel, mille
aluseks oli kontrollpunktide leidmine
ning ülesannete lahendamine.

Viivi Jõgisu
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Teine veerand algas Püünsi põhikoolis
looduslähedaselt ja perekeskselt
Püünsi koolis toimus pärast
sügisvaheaega loodusnädal,
mis tipnes reedese perepeoga.
Kogu nädal oli õpilastele põnev, sest iga
päev toimus midagi uut ja huvitavat. Nädala jooksul võis koolimajas näha koduloomi, sest lastel oli võimalus oma karvane lemmik kooli tuua ja teistele tutvustada. Ringi liikusid armsad koerad,
kassid, merisead, jänesed ja teised pisemad närilised. Loomade koolitundides
viibimine tekitas elevust, õpilased said
näha ja kogeda palju sellist, mida igapäevaselt ei saa. Kes aga ei saanud või ei
soovinud oma looma kooli tuua, see võttis kaasa loomafotosid, millest seati reedeks üles näitus.
Teisipäeval oli loodusõpetuse kabinetis avatud uste päev – kõik soovijad
said tutvuda näitvahenditega (nt mikroskoop) ning tehti põnevaid katseid.
Kolmapäeval toimus loeng kodututest loomadest, lektoriks oli Loone Ots
Eesti Loomakaitse Seltsist. Jutt oli küll
kurb, kuid vajalik ja huvitav. Teema läks
õpilastele sedavõrd südamesse, et otsustati ühiselt kodutuid loomi aidata. Kogu
nädala jooksul otsiti loomade ja loomakaitse kohta infot ka internetist ning õpilased esitasid loodusfotode konkursile
omatehtud kauneid looduspilte. Parimad
pildid jõudsid ka kooli kodulehele.
Neljapäev oli matemaatikapäev – lahendati sudokusid, ristsõnu ja matemaatilisi mõistatusi. Vanemale kooliastmele
toimus informaatika olümpiaad.

Eriline isadepäev
Reedene päev oli pühendatud isadepäevale. Päev oli eriline ja meeldejääv –
seekord esitasime isadele väljakutse panna end ka õpetajana proovile. Nii juhtuski, et reedel andsid koolitunde kuus vahvat isa ja neli ema. Viimased aitasid hädast välja oma tööst hõivatud pereisad.
Peale matemaatika, ajaloo ja kehalise
kasvatuse oli teisigi põnevaid tunniteemasid: räägiti purjetamisest, religioonist
ja meediast, tehti kunsti ning puutööd.
Tagantjärgi tunnistasid kõik tublid
«uued» õpetajad, et õpetaja oli tore olla
ning õpilased olid olnud hästi vahvad.
Koolipere poolt suured tänud kõigile lapsevanematele, kes julgesid õpetajatena

T

5. klassi õpilase Anna-Marie isa Toomas Vara meediaõpetust jagamas.
laste ette astuda ja sellega nende koolipäeva meeldejäävaks muutsid!
Loodusnädal lõppes reede õhtul lustliku mardipäeva-teemalise isadepäeva
üritusega. Traditsiooniliselt olid kooli
oodatud kõik õpilased ja nende perekonnad. Tegevust jätkus nii õpilastele, nende vanematele ja vanavanematele kui ka
suurematele või pisematele õdedele-vendadele.
Lisaks väiksele kontserdile ja direktori sõnavõtule sai tegutseda töötubades.
Avatud oli mardimaskide meisterdamise
tuba, keelteklassides toimusid mardipäeva teemalised viktoriinid, kabevõistlusi
ja joonistamist korraldasid kooli endised
ja praegused kodutütred ja noorkotkad,
nutikatele lapsevanematele toimus matemaatikaviktoriin ning vabalaval said
esineda kõik soovijad. Võimlas toimusid
sportlikud mardivõistlused, kus pandi

välja isade, emade ja laste võistkonnad.
Sportliku osa lõpetas rahvastepall, kus
laste vastaseks oli emade-isade võistkond.

Abistati kodutuid loomi
Kogu koolis sai mängida mardipäeva-bingot ning vaadata õpilastööde näitust, sh tutvuda kooli loodusringi tegemistega. Ringi käisid suured ja väikesed
mardisandid, kes jagasid pidulistele õunu ja komme. Avatud oli heategevuslik
kohvik – kogu müügist saadud raha annetasime õpilaste soovil kodutute loomade varjupaigale ravimite ostmiseks. Kohvikus sai laulda karaoket. Peo lõpus jagati diplomeid tublidele viktoriinidel ja
võistlustel osalejatele ning nagu alati,
tantsiti ka seekord paar lõbusat ühis-lõputantsu. Sel korral olid nendeks tibutants Püünsi moodi ja marditants.

Muna õpetab kana

avaliselt juhtub nii, et kui sinu igapäevane töörütm ja töökorraldus
segi lüüakse, on esialgu kõik väga
ebameeldiv. See on ka loogiline, kuna ei
ole teada, mida see muudatus endaga
kaasa toob.
Uued olukorrad tekitavad teadmatust
ja ootamatusi, aga kui on olnud aega natuke muutusega harjuda, hakkab see olukord meeldima. Mõnikord vähem, mõnikord rohkem. Antud juhul osutus olukord väga meeldivaks, kui noortekeskuses töötas neli nädalat prakikant Julia
Schmuland Saksamaalt.
19-aastane Julia õpib Saksamaal
noorsootöötajaks. Siin oli tema ülesanne jälgida lapsi ja noori ning meie töö
protsessi ja tegevusi. See oli osa temakoolitööst, ta pidi kirja panema ning
analüüsima kõike kuuldut-nähtut. Selle
kaudu õppisime ka meie lapsi jälgima,
tundma ja mõistma nende käitumise
põhjuseid.
Kuna Julia ei osanud eesti keelt, siis
sai ta teha järeldusi vaid vaatluse, laste
kehakeele ja käitumise alusel ning tihtipeale sai teada rohkem kui meie, kes
me lastega igapäevaselt suhtleme. Ta jagas minuga oma arvamusi, rääkides,
mida ta mõnest lapsest arvab, ning püüdis oletada, milline on tema perekondlik taust. Mõne lapse puhul läks see täp-

Kairi Sõer,

Püünsi kooli õpetaja

Lia Toro,

Püünsi kooli õppealajuhataja

Aita endast
väiksemat!
Noortekeskuses
käivad lapsed
olid väga õnnetud, kui sakslanna Julia lahkuma pidi. See näitab vaid seda, et
lastel ja noortel
on vaja kedagi,
kes nendega tegeleb, rääkida
polegi vaja. Piisab inimesest,
pilgust, paarist
sõnast ja kehakeelest.

pi. Selle põhjal võib järeldada, et perekondlikust olukorrast saavad alguse
kõik muu: käitumine, probleemid, suhtumine, suhted ja muud sotsiaalsed oskused.
Mul on hea meel, et noortekeskuses
töötades saame neid lapsi ja noori natukenegi toetada. Suurim rõõm oli näha
noori koos Juliaga meisterdamas või
mängimas. Nad ei saanud küll omava-

Isadepäeval, 12. novembril esines
poolsada Püünsi kooli tantsijat ning luuletuselugejat Estonia kontserdisaalis isadepäevale pühendatud pidulikul kontserdil, mille kandis üle ka ETV. Tantsisid
4., 5., 8. ja 9. klassi lapsed õpetaja Hele
Pomerantsi juhendamisel. Luuletusi lugesid Anelle, Ats, Robert ning Anett 3. ja
4. klassist, juhendajateks õpetajad Ene
Valkna ja Lia Toro. Koos Tõnu Aavaga
juhtis kontserti 4. klassi õpilane Rahel.
Täname kõiki õpetajaid ning vanemaid, kes oma laste heale esinemisele
kaasa aitasid! Tänu Reena Säinasele, kes
oli õpetajatele toeks lava taga.

hel kõigest rääkida, kuid nad suhtlesid
ja lapsed olid väga õnnelikud.
See polnud esimene kord, kus Viimsi noortekeskuses oli praktikant. Neid on
siin olnud ennegi – kaks korda Saksamaalt ja kaks korda Tallinna Pedagoogilisest Seminarist.

Annika Orgus,

Viimsi noortekeskus

Jõulud on lähenemas ning enamik
meist soetab juba varakult jõulukingitusi, mõtleb piduroogadele
ning jõuluga kaasnevatele asjatoimetustele.
Kahjuks ei saa kõik veeta jõulupühi oma perekonna keskel. Kõigil ei ole oma sooja kodupesa ega
perekonda, rikkalikku pidulauda
ning vahvaid kingitusi.
Aita muuta Tallinna Lastekodu
Maarjamäe keskuse laste jõulud
rõõmsaks ja meeldejäävaks! Lastel on puudu spordirõivastest, huvitavatest mängudest ning filmidest ja videotest.
Aita endast väiksemaid ja nõrgemaid. Tee pisike heategu, mis
muudab nii mõnegi inimese jõulud
rõõmsaks ning meeldejäävaks.
Ootame sinu annetusi kingikasti
Viimsi vallavalitsuses. Kui soovid
teha rahalist annetust, võta palun
meiega ühendust tel 51 82 505.
Triin Rebane,
Viimsi noortevolikogu
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Viimsi pildialbum enne 1940

VALLA KULTUURIKALENDER DETSEMBER 2006
1. detsembril kell 18

Teatritrupi Väike Teater etendus «Limpa ja
mereröövlid» Viimsi huvikeskuses.

Sirvides kodus vana
fotoalbumit, elustuvad
mälestused. Piltidelt
vaatavad vastu tuttavad
inimesed – vanemad, vanavanemad või lihtsalt
need, keda kunagi tundsime. See on äratundmis-,
kuid samas ka avastamisrõõm.
Nähtud pildirida viib meid ajas tagasi, et avastada taas möödanikku
ja kohata paiku, mis on ühtaegu
tuttavad ja ka veidi võõrad, sest aeg
on neile andnud nüüdseks teise
näo.
Tänaseks on Viimsi poolsaarest
saanud linn, kuid sada aastat tagasi
oli see maakoht, kus tehti talutööd,
käidi merel kala püüdmas ja sõideti
hobusega või paadiga linna
Viimsi pildialbum avaneb meie
ees leht-lehelt, kajastades kõike, mis
inimest puudutab – igapäevaelu toimetusi, tähtsaid elusündmusi, jõudehetki, vaimu- ja kultuurielu.
Näitusel väljapandud vanimad
fotod pärinevad 19. sajandi teisest
poolest. Tolleaegsed fotograafid käisid nagu rändkaupmehed külast külla ja pakkusid oma teenust. Viimsi
kandi piltnikest pole kahjuks palju
teavet, kuid üks mees, kes saarte elu
jäädvustas, oli Aksi saare fotograaf
August Johannes Luusmann. Tänu
tema fotodele on meie silme ees Aksi saar sellisel kujul, nagu see oli 20.
aastatel.
Linna päevapiltniku juurde minek oli tõsine ettevõtmine ja sellest
annavad tunnistust uhked ateljeefotod, mida külastajad võivad nautida
nö vanas fotoateljees.
Igaüks, kes näitust külastab,
saab end jäädvustada nii, nagu seda
tehti sada aastat tagasi, selleks tuleb
ainult fotoaparaat kaasa võtta.
Muuseumis on väärtuslik fotokogu, milles praegu on 4500 fotot. Kogu on haruldane, sest see kajastab
rannatalupoja igapäevaelu, mis on
iseloomulik just sellele paikkonnale.
Näitusekogu täienes ka viimsilaste
annetatud 150 fotoga – ilus kingitus
muuseumile, mis väärtustab meie
kodukohta ja lisab värvi meie muutuvas ajas.

1.-31. detsembrini

Raamatunäitus jõuluteemalistest raamatutest Viimsi raamatukogus.

2. detsembril kell 11

Viimsi kultuuriloo seltsi koduloo uurimise
ringi koostolek. Teemaks seekord sugupuud;
näituse avamine Viimsi koduloomuuseumis.

3. detsembril kell 12

Teatritrupi Väike Teater etendus «Limpa ja
mereröövlid» Viimsi huvikeskuses.

3. detsembril kell 15

Esimese advendipüha tähistamine, advendiküünla süütamine. Esinevad koorid, külla
tulevad Heino Seljamaa nukuteater ja rahvatantsuansambel Sõprus. Viimsi vabaõhumuuseumis (tel 6 066 941,
muuseum@viimsivald.ee).

3. detsembril kell 11.30

Armulauaga jumalateenistus, jutlustab diakon
Erkki Juhandi Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

4.-31.detsembrini

Raamatunäitus «Jõulud tulevad»
Prangli raamatukogus.

4. detsembril kell 11

Teatritrupi Väike Teater etendus «Limpa ja
mereröövlid» Viimsi huvikeskuses.

5. detsembril kell 18

Konkursi «Kauni kodu» aastalõpuüritus, parimate autasustamine Viimsi koduloomuuseumis.

5. detsembril kell 16

Viimsi muusikakooli kontsert Rannapere
pansionaadis Viimsi päevakeskuse saalis.

7. detsembril

Näituse töörühm: ees vasakult Külvi Kuusk, Enna Sirkel, Õie Tilk, tagareas
vasakult Koidu Perling, Ülar Linnuste, Alar Mik.

Viimsi Muuseumide direktor

Viimsi parimate sportlaste aastalõpu vastuvõtt
• Kell 17.30 treenerite ja spordiklubide
esindajate ümarlaud Hotellis Athena
• Kell 19 parimate sportlaste autasustamine
Hotellis Athena.

7. detsembril kell 18

Püünsi kooli advendikontsert, kavas Saksa
kammermuusika Püünsi koolis.

8. detsembril kell 17

DJ Workshop Viimsi noortekeskuses.

9. detsembril kell 12

Peterburi tsirkuse etendus
Viimsi huvikeskuses.

9. detsembril kell 10

Viimsi mitmereketiturniir
(sulgpall+lauatennis)
Viimsi spordihallis.

9. detsembril kell 17

Kirikukontsert. Esinevad Jankkala koguduse
koor Soomest ja Kadrina koguduse koor.
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

10. detsembril kell 11.30

Enna Sirkel,

Piilupesa lapsed laulmas Jõelähtme päritolu rahvalaulu «Roti pulm».
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Armulauaga jumalateenistus, jutlustab diakon Erkki Juhandi. Viimsi Püha Jaakobi
kirikus.

11.-15. detsembrini

Jõulumeisterduste nädal
Viimsi noortekeskuses.

11.-15. detsembrini

Jõulukohvik isetehtud hõrgutistega. Kõik on
teretulnud! Piilupesa lasteaias

13. detsembril kell 14

Vallavanem kohtub Viimsi eakatega Rannapere pansionaadis Viimsi päevakeskuse saalis.

15. detsembril kell 18

Viimsi Kooli suur jõulukontsert, esinevad
koorid ja solistid. Viimsi Kooli aatriumis.

15.detsembril kell 13

Viimsi muinasajale pühendatud konverents
Viimsi koduloomuuseumis.

15. detsembril kell 20

Vallarahva tervisetund – kogu perega ujuma! SPA Viimsi Tervise ujulas

16. detsembril kell 12

Muusikakooli jõulukontsert
Viimsi Koolis.

16. detsembril kell 11

Viimsi Cup rull-iluuisutamises
Viimsi spordihallis.

17. detsembril kell 13.30

Uku Masingu loomingu näituse avamine
Viimsi koduloomuuseumis.

17. detsembril kell 12

Viimsi valla laste jõulupidu etendusega
«Limpa ja mereröövlid». Külla tuleb jõuluvana koos kingikotiga!
Eelregistreerimine kuni 11. detsembrini.
Viimsi huvikeskuses

17. detsembril kell 14

Viimsi valla laste jõulupidu etendusega
«Limpa ja mereröövlid». Külla tuleb jõuluvana koos kingikotiga!
Eelregistreerimine kuni 11. detsembrini.
Viimsi huvikeskuses.

17. detsembril kell 13

Viimsi valla pensionäride jõulupidu
Viimsi Kooli saalis.

17. detsembril

• kell 11.30 leeripüha jumalateenistus, jutlustab õpetaja Jaan Lahe
• kell 17 kirikukontsert, esineb Hanna-Liina
Võsa
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

18.-22. detsembrini

Jõulunäitus Prangli rahvamajas.

18. detsembril kell 18

Viimsi valla taasasutamise 16. aastapäeva
tähistamine. Vallavanema vastuvõtt ja ja
Mihkel Mattiiseni kontsert «Klassika superhitid klaveril».
Viimsi Koolis.

19.-20. detsembril kell 10

Lauatennise jõuluturniir pensionäridele Rannapere pansionaadis Viimsi päevakeskuse
saalis.

20. detsembril kell 18.30

Jõulukontsert, esinevad õpilased.
Püünsi koolis.

22. detsembril kell 14

Jõulukontsert koos kohvilauaga Rannapere
pansionaadi elanikele ja Viimsi eakatele,
esinevad Piilupesa lasteaia lapsed ja lõõtspillimängija Heino Koosa Tartust. Viimsi
päevakeskuse saalis.

22. detsembril

Jõuluhommik õpilastele Viimsi Koolis.

22. detsembril kell 17

Jõulupidu Prangli rahvamajas.

24. detsembril kell 14

Neljanda advendi armulauaga jumalateenistus, jutlustab diakon Erkki Juhandi
Viimsi päevakeskuse saalis.

24. detsembril kell 14.30

Püha jõuluõhtu jumalateenistus, kaasa teenivad Nõmme muusikakooli vilistlased.
Randvere kirikus.

24. detsembril

• kell 11.30 neljanda advendi armulauaga
jumalateenistus, jutlustab diakon Erkki
Juhandi
• kell 17 jõuluõhtu jumalateenistus, jutlustab õpetaja Jaan Lahe, kaasa teenivad koguduse kammerkoor ja Hanna-Liina Võsa.
Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

24. detsembril kell 16

Jõululaupäeva jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus.

25. detsembril kell 14.30

Esimese jõulupüha jumalateenistus
Randvere kirikus.

25. detsembril kell 11.30

Esimese jõulupüha jumalateenistus, jutlustab diakon Erkki Juhandi. Viimsi Püha
Jaakobi kirikus.
Kell 15 jumalateenistus Rohuneeme kabelis.

25. detsembril kell 11.30

Esimese jõulupüha jumalateenistus
Viimsi Vabakoguduse kirikus.

26. detsembril kell 11.30

Teise jõulupüha jumalateenistus, jutlustab
õpetaja Jaan Lahe. Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

26. detsembril kell 16

Teise jõulupüha kontsert, esinevad Mari-Ann
ja Tonny Wikström Rootsist. Viimsi koduloomuuseumis.

27. detsembril kell 10

Viimsi valla sotsiaalameti esindaja kohtumine Viimsi eakatega Viimsi päevakeskuse
saalis.

27. detsembril kell 13

Vestlus kristliku arsti Silvi Männiga teemal
«Jõulupühad – vaimsele tervisele»
Viimsi päevakeskuse saalis.

29. detsembril kell 19

Muusikali «Snoopy» esietendus Viimsi huvikeskuses.

31. detsembril kell 11.30

Armulauaga jumalateenistus, jutlustab õpetaja Jaan Lahe. Viimsi Püha Jaakobi kirikus.

Info Marje Plaan,
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
Tel 606 6866, e-post marje@viimsivv.ee
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Registreeritud sünnid
15. oktoobri seisuga
• Jaanika ja Kristjan Kuusestel sündis
8. juulil poeg KRISTOFER
• Sirje Pulgil ja Andrus Lepal sündis
25. septembril tütar HANNA
MARIA
• Erle ja Ragnar Toomil sündis 27.
septembril tütar CHRISTAL
• Annaliisa Sisask-Sillal ja Märt Sillal sündis 29. septembril poeg
EGERT HOLGER
• Gerda Neemlaidil ja Rünno
Ubinhainil sündis 7. oktoobril tütar
LAURA
• Kairi ja Peeter Soosalul sündis 11.
oktoobril tütar MIRELL
• Leen Pärdil ja Ivo Eenpalul sündis
12. oktoobril tütar RENATE
• Riina Vetkal ja Märt Vooglaiul sündis 12. oktoobril tütar MARGARET
• Maiken Meristel ja Henry Launil
sündis 19. oktoobril tütar MAY
HELEEN
• Kristina Kopõltsoval ja Fred Kolgil
sündis 20. oktoobril poeg KRISTOFER
• Helena Evertil ja Sander Ollikul sündis 24. oktoobril tütar LIISBETH
• Hettel Seppal ja Jaan Sildil sündis
26. oktoobril poeg JOHANN
• Anneli Järvetil ja Illimar Lahel sündis 1. novembril tütar CRISSET
• Kirlin ja Silver Meejärvel sündis 10.
novembril poeg HENRI

Palju õnne!
Ella-Johanna Simson
Hans Põldar
Erika Bruus
Irina Djakova
Evald Mardisoo
Elvine Klimson
Rein Pollimann
Eha Nõmmann
Meida Kuuskmäe
Laine Kivisild
Maimu Jaanimägi
Petr Kolesnikov
Tõnu Brigader
Tiina Park
Elina-Lehta Kaasik
Kaarel-Mati Halla
Ilmar Kalm
Eevi Uuusen
Virve Froč
Mare Jõemaa
Väino Haidla
Karin Nurmetalo
August Mikovitsh
Leili Tolmusk
Helmut Villumson
Ivar Lunter
Sirje Kivinurm

14.12
10.12
21.12
15.12
27.12
26.12
5.12
6.12
7.12
18.12
23.12
27.12
3.12
3.12
4.12
5.12
5.12
6.12
9.12
14.12
16.12
17.12
18.12
19.12
21.12
25.12
27.12

90
85
85
80
80
75
70
70
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

DJ Workshop

Viimsi noortekeskuses (Nelgi tee 1)
8. detsembril kella 17-21
Kohal on tutvumiseks ja õppimiseks mitmed
CD- ja vinüülimängijad ning mikserpuldid!
Workshopi viib läbi seitsmeaastase DJ
kogemusega DJ Re-Force, kes on ühtlasi
Eestis tegutseva organisatsiooni DjClub.ee
looja ja juht!
Kohapeal saab DJ ametiga tutvuda ning ka
ise muusika miksimist proovida!
Oodatud on ka plaatide vahetamisest ja
müümisest huvitatud ning need, kes
soovivad oma muusika- ja miksimisalaseid
teadmisi teistega jagada ;)

Jõulumeisterduste
nädal noortekeskuses
11.-15. detsembrini
algusega kell 16
• E, 11. detsembril küünalde
kaunistamine
• T, 12. detsembril klaasimaal
• K, 13. detsembril riidekottide
kaunistamine/värvimine
• N, 14. detsembril
kinkekarpide valmistamine
• R, 15. detsembril jõulukaartide valmistamine
Iga päev osavõtutasu 5 kr
Info ja registreerimine
tel 6066 826, 5343 1166;
viimsink@huvikeskus.ee

Rannarahva elu-olu folkloristi pilguga
Viimsi koduloohuvilised
kogunesid novembri esimesel laupäeval kuulama
folklorist Pille Kippari juttu endisaegsete Ida-Harjumaa rannakülade elust.
Folkloor ehk rahvaluule hõlmab nii
rahvalaule, rahvajutte, mõistatusi, vanasõnu kui ka kõnekäände. Laiemas tähenduses kuuluvad rahvaluule mõiste
alla ka rahvameditsiin, -mängud, -tantsud, -usundid ja -kombestik.
Pille Kippar keskendus oma ettekandes rannarahva vanasõnadele.
Need sündisid inimeste igapäevastest
tähelepanekutest ning seepärast jutustavad tänapäeva inimestele vanarahva
elust nii mõndagi. Vanasõnades leidsid
kajastamist mitmed eluvaldkonnad nagu leivateenimine, pere-elu, ümbritsev
loodus ning suhted kiriku ja mõisaga.
Kippar tõi huvitavaid näiteid vanarahva maailmatunnetamist ja elutarkust iseloomustavatest ütlemistest. Näi-

Viimsi valla seenioride
nõukoja toimkondade
vastuvõtuajad
Vastuvõtt toimub
neljapäeviti kella 10-12
Viimsi pensionäride
ühenduses Nelgi tee 1
Kuupäev
16.11.2006
23.11.2006
30.11.2006

7.12.2006

14.12.2006

Toimkond
meditsiini- ja
eakateabi
toimkonnad
sotsiaaltöö
toimkond
majandus ja
finants, teed ja
transport ja
eakateabi
toimkonnad
sotsiaaltöö,
meditsiini ja
eakateabi
toimkonnad
eakateabi ja
teed ja
transpordi
toimkonnad

VIIMSI VALLA
PENSIONÄRIDE
JÕULUPIDU
toimub
17. detsembril
kell 13
VIIMSI
UUES KOOLIS
(Randvere tee 8,
Haabneemes)
Esinevad Viimsi
Kooli õpilased ja
trio koosseisus
Boris Lehtlaan,
Erich Krieger,
Are Jaama.
Suupisted, kohv.
Tantsuks mängib
Andrus Kalvet.

teks tähendab vanasõna «Kagutuul viib
kala kausist» seda, et kagusuunast puhuva tuule korral ei tasu merele minna
– saaki nagunii ei saa. Esinejal oli ka
selliseid vanarahva ütlemisi, mis tundusid kuulajaile esialgu mõistatustena.
Alles üheskoos vanasõnu üksipulgi lahti harutades saadi nende mõttest siiski
lõpuks aru.
Rannarahval oli palju kalapüüki ja
seda mõjutavaid ilmamuutusi iseloomustavaid vanasõnu. Paraku on tänapäeva moodsas maailmas suur osa kunagisi vanasõnu jäänud ammuilma
unustusehõlma ning neid ei teata
enam.
Viimsi koduloohuviliste järgmisel
kogunemisel 2. detsembril avatakse
Viimsi Koduloomuuseumis suguvõsauurimuste näitus. See näitus on Viimsi
Muuseumide ja Eesti Genealoogia Seltsi ühisettevõtmine. Pärast avamist räägitakse põhjalikult sugupuude ja perekonnakroonikate koostamisest ning antakse algajatele suguvõsauurijatele
nõu, millest kõigepealt alustada.

Jaan Tagaväli,

koduloo-uurijate ringi esimees

Folklorist Pille Kippar selgitas koduloohuvilistele vanasõnade tausta.

Seenioride nõukoda on eakate teenistuses

P

ensionäride ühenduse kava moodustada eakaid esindav, toetav,
nõustav ja abistav nõukoda on tänaseks ellu viidud. Ühenduse volikogu
andis 12. oktoobril nõukojale eluõiguse
ja kinnitas selle koosseisu kolmeks aastaks. Märka ja abista nõrgemaid – niisugune on nõukoja juhtmõte.
Nõukoja esinaiseks valiti noor ja alles sel sügisel ühendusega liitunud pensionär Anne Vahemäe. Loodame tema
kogemustele ja loovale mõttele. Küllap

jõuavad kõik head ja asjalikud eakaid
toetavad plaanid nüüd ja edaspidi iga
eaka inimeseni.
Tööd ja nõustamist alustavad ka
toimkonnad: meditsiiniline, sotsiaalalane, eneseabi, juriidiline ja majandus.
Teid ootavad ja võtavad pensionäride
toas vastu elukogenud, oma ala hästi
tundvad toimkondade esindajad. Tulge
ja tutvuge nendega Nelgi tee 1 pensionäride toas nr 148, küsige nõu ja abi. AITAME KÕIKI!

Kuna praegu on probleemiks veehinna järsk tõus, siis oleme palunud omavalitsuse juhtide seisukohti ja selgitusi,
et asi laheneks kõigile soodsamas suunas. Ühiselt ja teadlikumalt suudame
palju rohkem ära teha kui üksikult. Toon
siinjuures ära ka ajakava, milline toimkonda ja millal teid ootab.
Ilusat ja toimekat hilissügist!

Viiu Nurmela,

pensionäride ühenduse esinaine
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VIIMSI VALLAVALITSUSUSE MÄÄRUSED
20. oktoober 2006 nr 73
Aadresside määramine Randvere külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 22.08.2006.
a korraldusega nr 514 kehtestatud «Randvere küla, Aiaotsa tee 17» detailplaneeringu ning Leonid Paalandi poolt
11.09.2006.a esitatud avaldust:
§ 1. Määrata Aiaotsa tee 17 maaüksusest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt
juurdelisatud plaanile:
1) Aiaotsa tee 17
detailplaneeringu järgne krunt nr 1
2) Aiaotsa tee 25
detailplaneeringu järgne krunt nr 2
§ 2. Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega
01.11.2007.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
27. oktoober 2006 nr 74
Aadressi määramine Muuga külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Rein Vesiallik’u
poolt 13.10.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1. Määrata maaüksusele Soone III (katastritunnusega
89001:010:1503) aadressiks SOONE TEE 9.
§ 2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.08.2007. aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
27. oktoober 2006 nr 75
Aadressi määramine Äigrumäe külas
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 09.11.2004.a määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra» ning arvestades Tiina Toim’i
poolt 19.10.2006.a esitatud avaldust:
§ 1. Määrata maaüksusele Toimi (katastritunnusega
89001:010:2261) aadressiks ÄIGRU PÕIK 10.
§ 2. Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.08.2007.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär
27. oktoober 2006 nr 76
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu
poolt 09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise korra»
§ 1. Määrata Haabneeme alevikus Randvere tee ääres asuvale nimeobjektile, koolimaja - ehitisregistri kood
120269882 - aadressiks RANDVERE TEE 8.
§ 2. Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega
01.12.2006.aastaks.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe
Kristo Kallas
Vallavanem
Vallasekretär

VIIMSI VALLAVOLIKOGU
14.11.2006 ISTUNGI ÕIGUSAKTID
14.11.2006 ISTUNGI OTSUSED
nr 94 Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine
nr 95 Viimsi Vallavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjoni
koosseisu muutmine
nr 96 Volituse andmine vallavalitsusele raamatupidamise
sise-eeskirja koostamiseks ja kinnitamiseks
nr 97 Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine
nr 98 Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi valla teedevõrgustik, sõidu- ja kergliiklusteed» lähteülesande kinnitamine
nr 99 Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 otsuse nr 86 «Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Tammneeme külas, maaüksustel Akinta, Katlamaja, Haabi III, Pällu III ja Tammeoru I-V» kehtetuks tunnistamine
nr 100 Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Lubja külas, maaüksustel Raimo, Paenurme I ja Kangru II
nr 101 Maa munitsipaliseerimine: Leppneeme küla, maaüksus Reinu tee lõik 1
nr 102 Maa munitsipaliseerimine: Leppneeme küla, maaüksus Reinu tee lõik 2
nr 103 Maa munitsipaliseerimine: Leppneeme küla, maaüksus Reinu tee lõik 3
nr 104 Maa munitsipaliseerimine: Leppneeme küla, maaüksus Reinu tee lõik 4
nr 105 Maa munitsipaliseerimine: Pringi küla, maaüksus
Kobrulehe
nr 106 Viimsi Keskkooli hoone, asukohaga Haabneeme
alevikus Männi tee 2, üürimisest ja omandamisest
nr 107 Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Lapsesõbralik
Viimsi» lähteülesande kinnitamine
14. november 2006 nr 97
Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse
algatamine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 2, «Looduskaitse seaduse» § 9 lõike 2, arvestades MTÜ Euroinfo Ühingu Euroülikool eksperdi Jüri Martin’i poolt koostatud loodusobjekti kaitse alla võtmise põhjendatuse ning kavandatavate piirangute otstarbekuse ekspertiisi ja Viimsi Vallavolikogu keskkonnakomisjoni seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada loodusobjekti kaitse alal võtmise menetlus
Viimsi vallas, Roheneeme külas 326 ha metsaala osas,

vastavalt juurdelisatud plaanile.
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
14. november 2006 nr 98
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Viimsi valla teedevõrgustik, sõidu- ja kergliiklusteed»
lähteülesande kinnitamine
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr. 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 2, § 8 lõigete 1 ja 3 alusel, arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti,
Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006. a otsusega nr 71 algatatud Üldplaneeringu teemaplaneeringu
«Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed»
lähteülesanne, vastavalt käesoleva otsuse lisale 1.
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
LISA 1
Viimsi Vallavolikogu
14.11.2006.a otsusele nr. 98
Üldplaneeringu teemaplaneeringu
«Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed»
lähteülesanne
Teemaplaneeringu algataja: Viimsi Vallavolikogu, 27.
juuni 2006. a otsus nr 71
Lähteülesande koostaja: Viimsi Vallavalitsus, Kommunaalamet
1. Teemaplaneeringu eesmärk
1.1. Valla teedevõrgu, kergliiklusteede, parkimise ja ühistranspordi planeerimise üldiste põhimõtete kujundamine.
1.2. Liiklejatele soodsate ühenduste loomine, elu- ja töökohtade, spordi- ja puhkekohtade, elukoha ja piirkonnakeskuse ning alevike ja külade vahel.
1.3. Sõiduteede, kergliiklusteede ja reisijate rööbastranspordi trasseeringu asukohtade määramine.
1.4. Põhiliste tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine.
1.4.1. Teemaplaneeringuga lahendada perspektiivne Vardi teed ja Lubja teed ühendav teelõigu koridor kui
vallale liikluskoormuse hajutamiseks oluline tee (vt.
lisa 1 - Viimsi -Randvere autotee Lubja tee ristmiku
ja Vardi tee pikenduse vahelise tee eskiisprojekti tee
plaan; Joonise nr. AP-2).
1.5. Ohtlike ja raskete veoste marsruutide määramine.
1.6. Liiklusvoogude ratsionaalse jagunemise kohaldamine
teedevõrgul, ühistranspordi liikide, marsruutide ja terminaalide asukohtade selgitamine.
1.6.1. Planeeringu koostamisel kaaluda võimalust õueala
piirangu seadmiseks elamukvartalite aladele.
1.6.2. Valla siseteede planeerimisel lähtuda ühtlase koormamise printsiibist.
1.7. Keskkonnamõju strateegiline hindamine ja meetmete
rakendamine liikluse kahjuliku mõju vähendamiseks.
1.8. Valla liiklussüsteemi arendamise eelistuste määramine.
1.9. Valla teedevõrgu arengusuundade täpsustamine valla
üldplaneeringust ja arengukavast lähtuvalt.
1.10. Teedevõrgu toimimise tingimuste selgitamine ning
uute teede rajamise võimaluste ettenägemine.
1.11. Kaitsevööndite ulatuse ja kasutustingimuste määramine.
1.12. Teemaplaneering on aluseks teemaade munitsipaliseerimisel.
2. Taustinformatsioon
Viimastel aastatel on kehtestatud hulgaliselt uusi detailplaneeringuid, koostatud ja koostamisel on külade ja alevike
üldplaneeringud. Samuti on vastu võetud «Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 2006-2009»
(Viimsi Vallavolikogu 27.09.2006. a määrus nr 34).
Vallaga piirnevates naaberomavalitsustes toimuvad olulised muutused, millest lähtudes tuleb kavandatud teemaplaneeringu raames viia valla üldplaneering kooskõlla uute
arengusuundadega teedevõrgu osas.
Viimsi valla mandriosa üldplaneering on koostatud ajavahemikus 1999-2000.a ning Vallavolikogu kehtestas planeeringu 11.01.2000.a otsusega nr 1.
Üldplaneering peab olema kooskõlas arengukavaga või
muude dokumentidega, kus kajastuvad valla üldised arengusuunad. Arenguvajaduste muutumine toob kaasa korrektuuri ka üldplaneeringus.
Üldplaneeringu teemaplaneering “Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed” kirjeldab vallasiseseid logistilisi seoseid ning annab füüsilised võimalused teedevõrgu arendamiseks. Seejuures on teemaplaneering üldplaneeringu jõuga dokument, mis on tihedalt seotud teiste
valdkondade teemaplaneeringutega (näiteks rohealade teemaplaneering, elamualade teemaplaneering jms). Lisaks
olemasoleva teedevõrgu arenguvõimaluste kirjeldamisele
käsitleb teemaplaneering ka hoonestuse arengualade väljaehitamisega seotud perspektiivseid magistraalteid ja kergliiklusteid.
Käesoleval ajal ei vasta teedevõrk kasvavale liikluskoormusele, teede läbilaskevõime suurendamise võimalused on
piiratud (eriti vallast väljuvatel suundadel). Teede rajamisel on probleemid maaomandiga, raskeveokite liiklus ja
ohtlikud veosed vallas. Enam tähelepanu tuleb pöörata kergliikluse turvalisusele ning kergliiklusteede rajamisele.
Valla teedevõrgu arendamise põhiülesandeks on valla idalääne ühendamise suunas väljaveninud piirkondade ühendamine ja poolsaarelt väljapääsu magistraaltee väljaarendamine.

Teedevõrgu arendamisel on teiseks põhimõtteliseks suunaks transiitliikluse kõrvalejuhtimine elamispiirkondadest,
milleks on ette nähtud möödasõiduteede rajamine.
Ainult teevõrgu arendamisega ei ole autostumise taseme
jätkuva kasvu tingimustes võimalik valla liiklusprobleeme
rahuldavalt lahendada. Rööbiti teedevõrgu täiustamisega
tuleb soodustada alternatiivseid liiklemisviise:
- ühistransporti (kiirtramm);
- jalgsikäimist, jalgratta kasutamist (jalgteed, kergliiklusteed);
- veetakso (Miiduranna sadam - Tallinn, Naissaar, Prangli).
3. Lähtealused
3.1. Kehtivad Eesti Vabariigi seadused;
3.2. Viimsi valla mandriosa üldplaneering;
3.3. Naissaare üldplaneering;
3.4. Prangli saare üldplaneering;
3.5. Koostamisel olev üldplaneeringu teemaplaneering
«Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik»;
3.6. Viimsi valla üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted»;
3.7. Harju maakonnaplaneeringu I etapp (arvestatakse naaberomavalitsuste teedevõrgustikega);
3.8. Harju Maakonna teemaplaneering «Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused»;
3.9. Valla ehitusmäärus;
3.10. Valla tegevuskava 2006-2009 («Viimsi valla arengukava; strateegia aastani 2020; tegevuskava 20062009», Viimsi Vallavolikogu 27.09.2006. a määrus
nr 34);
3.11. Kõikide vallavalitsuse ametite tellimusel koostatud
ja koostamisel olevad uuringud, mis haakuvad antud
teemaga;
3.12. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud eelnõud: “Transpordi arengukava 2006-2013 ja
“Ühistranspordi arenguprogramm 2006-2010”.
4. Planeeritava ala ulatus
Teemaplaneeringus käsitletakse kogu Viimsi valla mandriosa, Pranglit ja Naissaart ning kokkupuutekohti Tallinna,
Maardu ja Jõelähtmega. Naaberomavalitsuste kokkupuutekohtade planeeringud kooskõlastatakse naaberomavalitsustega.
5. Nõuded teemaplaneeringu koostamisele
5.1. Teemaplaneeringu koostamisel lähtutakse jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu põhimõtetest, eelkõige
selle kolmest aspektist - ökoloogilisest, sotsiaalsest ja
majanduslikust.
5.1.1. Ökoloogiline aspekt näeb ette teedevõrgustiku toimimist tagavate tingimuste seadmist. Töös käsitletakse teede liiklusest tulenevat õhusaastet, müra ja
vibratsiooni. Analüüside aluseks on teedevõrgu arengukava koostamise käigus teostatav keskkonnamõju strateegiline hindamine.
5.1.2. Sotsiaalne aspekt tegeleb teedevõrgu ja kergliiklusteede määramisega. Analüüs peaks tuginema teedevõrgu arengukava koostamise käigus läbiviidud vallaelanike küsitlusele, mille analüüsi kaudu on võimalik leida üles kitsaskohad teedevõrgu kasutuses
ja kasutamise tingimustes nii alevike, külade lõikes
kui vallas tervikuna. Sotsiaalne aspekt käsitleb ka
inimese tervist, heaolu ja ohutust. Neid käsitletakse
keskkonnamõju strateegilisel hindamisel.
5.1.3. Majanduslik aspekt arvestab valla majandusliku arengu vajadusega ja planeeringu elluviimise majanduslikke võimalusi.
5.2. Töötatakse välja Viimsi vallale sobiv teedevõrgu teemaplaneeringu metoodika.
5.3. Vajadusel tehakse täiendavaid uuringuid, samuti süstematiseeritakse ja üldistatakse varem koostatud uuringuid, nende parema kasutamise eesmärgil.
5.4. Kujundatakse Viimsi teedevõrgu ruumilise arengu põhimõtted.
5.5. Tehakse ettepanekud liiklusohutuse tagamiseks planeerimise tasandi kaudu.
5.6. Seatakse tingimused detailplaneeringute koostamiseks
teealadel.
5.7. Vajaduse korral määratakse eraõigusliku isiku maal
paiknev tee avalikult kasutatavaks teeks.
5.8. Ettepanekute tegemine valla keskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks planeerimise kaudu.
6. Arvestamisele kuuluvad õigusaktid
6.1. Säästva arengu seadus;
6.2. Planeerimisseadus;
6.3. Ehitusseadus;
6.4. Teeseadus;
6.5. Muinsuskaitseseadus;
6.6. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus;
6.7. Eesti Standard EVS 843 : 2003 Linnatänavad;
6.8. Algatatud ja menetluses olevad ning kehtestatud planeeringud.
7. Teemaplaneeringu kooskõlastamine
7.1. Harju Maavalitsus;
7.2. Harjumaa Päästeteenistus;
7.3. Harjumaa Keskkonnateenistus;
7.4. Jõelähtme Vallavalitsus;
7.5. Maardu Linnavalitsus;
7.6. Tallinna Linnavalitsus;
7.7. Maanteeamet;
7.8. Riigimetsa Majandamise Keskus.
Lisa 1: Viimsi - Randvere autotee Lubja tee ristmiku ja
Vardi tee pikenduse vahelise tee eskiisprojekti tee plaan Joonis nr. AP-2.
Koostas: Harri Lugu, Kommunaalameti teedeinsener
08.11.2006.a
14. november 2006 nr 99
Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006 otsuse nr. 86 «Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande
kinnitamine: Tammneeme külas, maaüksustel Akinta, Katlamaja, Haabi III, Pällu III ja Tammeoru I-V» kehtetuks
tunnistamine
Võttes aluseks Tammneeme küla arengukava aastateks

9

2006-2015 algatas Viimsi Vallavolikogu oma 12.09.2006.
a otsusega nr. 86 detailplaneeringu, mille eesmärgiks oli
endise Tammneeme segusõlme hoone ümberplaneerimine
külakeskuse- ja spordihooneks. Ülejäänud tööstusmaa-alale määrati ehitusõigus väike- ja korterelamutele (ridaelamutele osaliselt III korruse ehk galeriikorruse lubamine).
Detailplaneeringu eskiislahendusi tutvustavatel aruteludel
ilmnes, et Tammneeme küla elanikud on väljendanud oma
vastuseisu detailplaneeringuga kavandatavate muudatuste
suhtes ning leiavad, et külakeskusele maa eraldamine koos
renoveerimisele kuuluva tootmishoonega ei kaalu üles negatiivseid ilminguid, mida elanike arvu järsk suurenemine tooks kaasa küla väljakujunenud elukeskkonnale. Elanikkonna nii suur kasv nõuaks ka täiendava infrastruktuuri väljaarendamist, mis ületaks kaugelt küla praeguses arengukavas seatud eesmärgi. Arvestades, et niisuguse avaldusega on pöördunud vallavalitsuse ja vallavolikogu poole
152 Tammneeme küla elanikku ning lähtudes vallavalitsuse ettepanekust ja «Haldusmenetluse seaduse» §-dest 6470, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006.a
otsus nr. 86, millega algatati detailplaneering ja kinnitati
lähteülesanne Tammneeme külas, maaüksustel Akinta, Katlamaja, Haabi III, Pällu III ja Tammeoru I-V.
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
14. november 2006 nr 100
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine:
Lubja külas, maaüksustel Raimo, Paenurme I ja Kangru
II
«Planeerimisseaduse» § 10 lõike 5, Viimsi Vallavolikogu
12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla
ehitusmääruse» § 2 punkti 2, § 9 lõike 7 alusel, arvestades
Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Vallavolikogu maaja planeerimiskomisjoni ning Keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas, Lubja külas,
maaüksustel Raimo, Paenurme I ja Kangru II üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast tootmismaaks, ärimaaks, väikeelamute
maaks, transpordimaaks, haljasmaaks ja kaitsealuseks
maaks, eesmärgiga määrata ehitusõigus veepuhastusjaamale, ärihoonele, üksikelamutele ja ridaelamutele, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile.
2. Kinnitada planeeringu lähteülesanded nr. 180 ja 200.
3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul
planeeringu lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus
detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tuleb
esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. 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
14. november 2006 nr 106
Viimsi Keskkooli hoone, asukohaga Haabneeme alevikus
Männi tee 2, üürimisest ja omandamisest
Viimsi vallal on lähiaastatel endiselt vaja kasutada Haabneeme alevikus Männi tee 2 asuvat Viimsi Keskkooli hoonet. Vallavalitsuse ja AS-i Esmar vahel on jõutud põhimõttelisele kokkuleppele selles, et:
- AS Esmar on nõus müüma Haabneeme alevikus Männi
tee 2 asuva Viimsi Keskkooli hoone koos selle juurde ostueesõigusega erastatava maa-alaga ja sellel asuvate rajatistega Viimsi vallale hinnaga 50 miljon krooni, millele lisanduvad maa erastamise hind ja kulud;
- kuni müügitehingu sõlmimiseni on AS Esmar nõus andma Haabneeme alevikus Männi tee 2 asuvat koolihoonet
Viimsi vallale pikaajalisele üürile üüritasuga 2,5 miljonit krooni aastas kogu hoone kasutamise eest.
Arvestades eeltoodut ning juhindudes «Viimsi valla põhimääruse» § 53 lõikest 1 ja lõike 2 punktist 1, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Nõustuda AS-ilt Esmar Haabneeme alevikus Männi tee
2 asuva Viimsi Keskkooli hoone ja maa-ala, millel see
hoone asub ning sellel maa-alal asuvate rajatiste ostmisega Viimsi vallale, kui ostuhind ei ületa viitkümmend
miljonit (50 000 000.-) krooni, millele lisanduvad maa
erastamise hind ja kulud. Ostu hinnast arvata maha kuni ostu-müügi lepingu sõlmimiseni tasutud üüritasu.
2. Nõustuda Männi tee 2 asuva hoone võtmisega Viimsi
vallale üürile seniks kuni Viimsi vald on saanud selle
hoone omanikuks tingimusel, et sõlmitav üürilepingu
kehtivus on vähemalt viis (5) aastat ning üüritasu kogu
hoone kasutamise eest ei ole suurem kui kaks miljonit
viissada tuhat (2 500 000.-) krooni aastas.
3. Volitada vallavanemat (edasivolitamise õigusega) Viimsi valla nimel sõlmima ja alla kirjutama üürilepingut
Männi tee 2 hoone üürilevõtmiseks punktis 2 toodud tingimustel ning ostu-müügilepingut Männi tee 2 asuva
kinnistu ostmiseks Viimsi vallale koos sellel asuva koolihoone ja teiste rajatistega punktis 1 toodud tingimustel ning kirjutama alla dokumentidele, mida on vaja vormistada seoses üürilepingu ja ostu-müügilepingu ettevalmistamisega ja sõlmimisega.
4. Punktis 3 nimetatud volituse tähtaeg on 60 päeva Vallavolikogu otsuse vastuvõtmisest.
5. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla
veebilehel.
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6. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
7. 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
14. november 2006 nr 107
Üldplaneeringu teemaplaneeringu «Lapsesõbralik
Viimsi» lähteülesande kinnitamine
Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 punkti 2, § 8
lõigete 1 ja 3 alusel, arvestades Vallavolikogu kultuuri- ja
hariduskomisjoni ning maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1. Kinnitada Viimsi Vallavolikogu 09. mai 2006. a otsusega nr 41 algatatud Üldplaneeringu teemaplaneeringu
«Lapsesõbralik Viimsi» lähteülesanne, vastavalt käesoleva otsuse lisale 1.
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
LISA 1
Viimsi Vallavolikogu
14.11.2006.a otsusega nr. 107
VIIMSI valla üldplaneeringu teemaplaneeringu
«Lapsesõbralik Viimsi» lähtetingimused
Viimsi Vallavolikogu 09.05.2006.a otsusega nr 41 algatati üldplaneeringu teemaplaneering «Lapsesõbralik Viimsi». Planeeringu esimene eesmärk on anda ülevaade Viimsi laste võimalustest areneda täisväärtuslikeks, mitmekülgseteks kodanikeks nii vaimselt kui füüsiliselt, arvestades
vallas hetkel olemasolevaid võimalusi. Planeeringu teine
eesmärk on kirjeldada valla lisavajadusi lastega seotud
ehitiste ja rajatiste järgi ning määrata nende ligikaudsed
võimalikud paiknemiskohad.
Planeeringus arvestada järgmiste teemaplaneeringute ja
arengukavadega:
1) Spordi ja liikumise arengukava;
2) Koolivõrgu ja alushariduse arengukava;
3) Teemaplaneering «Maakonna sotsiaalne infrastruktuur»;
4) Üldplaneeringu teemaplaneering «Miljööväärtuslikud
alad ja rohevõrgustik»;
5) Viimsi valla arengukava;
6) Üldplaneeringu teemaplaneering «Viimsi valla teedevõrgustik; sõidu- ja kergliiklusteed»;
7) Teemaplaneering «Üldiste ehitustingimuste määramine. Elamuehituse põhimõtted.».
Planeeringu koostamisel arvestada:
• tinglikult kolme vanuserühmaga:
1) 0-6 eluaastat;
2) 7-12 eluaastat;
3) 13-18 eluaastat;
Eraldi vaadata puuetega laste võimalusi.
• võimalustega tegutsemiseks:
1) kehaliste/sportlike tegevustega;
2) vaimsete tegevustega.
Planeeringu koostamisel analüüsida:
• tegevusvõimalustega eri aastaaegadel, teha ettepanekud
olukorra parandamiseks;
• tasulisi ja tasuta tegevusvõimalusi, teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• tegevuskohtade kättesaadavust, ühiskondliku transpordi võimalusi, teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• Viimsi vallas peituvaid põhisriske lastele (autoliiklus,
kuritegevus vms), teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• elamute vahetu ümbruse kasutamisvõimalust laste vaba
aja sisustamisel, teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• võimalusi pidada lemmikloomi (kassid, koerad, hobused jms), teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• liikumisvõimalusi lapsevankriga, teha ettepanekud olukorra parandamiseks;
• rannaäärsetele aladele mänguväljakute ja liikumisradade rajamise võimalusi, teha ettepanekuid olukorra parandamiseks;
• vaba-aja veetmise võimalusi saartel, teha ettepanekuid
olukorra parandamiseks.
Planeeringu koosseisu kuulub graafiline materjal fotode,
skeemide ja kaartide kujul ning seletuskiri koos kokkuvõttega. Üldplaan koostada mõõtkava M 1:10000. Teha
ettepanekud olukorra parandamiseks.
Planeeringu koostamisel teha koostööd:
• Viimsi Vallavalitsusega
• Politseiga
• Kiirabiga
• Koolidega
• Lasteaedadega
• Viimsi valla noortekeskuse ja huvikeskusega
• Vallas tegutsevate huviringidega.
Koostas: Kadi Bruus, Haridus- ja noorsooameti juhataja
NB! Otsustes nimetatud lisadega on võimalik tutvuda
Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi
Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.

14.11.2006 ISTUNGI MÄÄRUSED
14. november 2006 nr 37
Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006.a määruse nr 5 «Viimsi valla 2006. aasta eelarve vastuvõtmine»,
muutmine ja II lisaeelarve vastuvõtmine

November 2006
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 1, «Valla- ja linnaeelarve
seaduse» § 23 ja § 24 lõike 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 lõige 1 alusel.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006.a määrusega nr 5 vastuvõetud ja 27.06.2006.a määrusega nr 25
muudetud Viimsi valla 2006. aasta eelarvet ning võtta vastu Viimsi valla 2006. aasta II lisaeelarve vastavalt lisale.
§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
Lisa Viimsi Vallavolikogu
14.11.2006.a määrusele nr 37

pearaamatupidaja - vanemametnik
vanemraamatupidaja - vanemametnik
raamatupidaja - vanemametnik
raamatupidaja - vanemametnik;
kassapidaja-raamatupidaja - vanemametnik»;
§ 2. Vallavalitsusel rakendada käesoleva määruse paragrahvi 1 punkte 3 ja 4 alates 01. jaanuarist 2007.a.
§ 3. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi
valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. november 2006 nr 39
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise
eeskirja muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 8 lõike 4, § 14 lõike 1 punkti 3 alusel, juhindudes Keskkonnaministri 16.
oktoobri 2003.a määrusest nr 75 «Nõuete kehtestamine
ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta».

Viimsi valla 2006. aasta II lisaeelarve
I.
sh.
3810

Suurendada tulusid

11 012 457

Laekumised vara müügist
8 900 000
Sihtotstarbeline toetus Majan3500 00 07 dus- ja Kommunikatsiooniminis- 720 000
teeriumilt
Sihtotstarbeline toetus Rahan3500 00 09
70 257
dusministeeriumilt
Transiidikeskuse sihtotstarbeline
3502.8
493 700
toetus
Sihtotstarbeline toetus Sisemi3502.00 10
150 000
nisteeriumilt
Laekumised haridusasutuste ma3220
364 000
jandustegevusest
3820 8
Intressi- ja viivisetulud hoiustelt
204 500
3880
Trahvid
60 000
3882
Saastetasud
50 000
II.
sh.
01 1121
03 100 2
04 210
04 5102
08 1051
08 2011
09 11012
09 21212
09 21221
09 22011
09 22012
09 2203
10 2001
10 300
10 4021
10 4022
III.
01 320 1
04 600
04 740
04 511
04 5201
05 400
09 11015
09 1103
09 21222
09 211
09 212 3
10 2002
10 2012
10 4028
10 600

Suurendada kulusid

18 750 686

Vallavalitsus
18 568
Valveteenistus
15 000
Maakorraldus
16 000 000
Teede hooldusremont
696 200
Muusikakool
799
Valla Raamatukogu
64 500
Pargi Lasteaed
12 604
Püünsi Põhikool
4 329
Prangli Põhikool
390 000
Viimsi Keskkool
857 700
Viimsi Keskkool
35 986
Eraldised teistele omavalitsuste420 000
le gümnaasiumi eest
Päevakeskus
40 000
Matusetoetus
10 000
Vastsündinute toetus
145 000
Koolitoetus
40 000
Vähendada kulusid
Inventariseerimine
Üürimajade remont
Territoriaalne planeerimine
Liikluskorraldus
Viimsi Saared - veetransport
Maastikukaitse
Randvere Lasteaed
Eraldised teistele omavalitsustele lasteaiad
Prangli Põhikool
Randvere Algkool
Eraldised teistele omavalitsustele põhikoolid
Üldhooldekodud
Maamaksu soodustused eakatele
Maamaksu soodustused peredele
Eluasemetoetused sots. riskirühmadele

IV. Finantseerimistehingud
Suurendada:
10111
Aktsiate ja osakute ost

8 938 229
131 200
450 000
700 000
350 000
2 250 000
200 000
2 000 000
280 000
2 029
2 200 000
140 000
45 000
25 000
15 000
150 000

1 200 000

14. november 2006 nr 38
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
lõike 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» §
22 lõike 1 punkti 36, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a
määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lõike 1 punkti 37, Vabariigi Valitsuse 20.02.1996.a määruse
nr 50 «Kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine» punkti 5.1 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 27. juuni 2006.a määrusega nr
27 kehtestatud ja 15. augusti 2006.a määrusega nr 31
muudetud «Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning palgamäärade ja palgatingimuste
kinnitamine» tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvis 5, Vallavalitsuse struktuuriüksuses «Vallakantselei» muudetakse ametikoht nimetusega «personalijuht - vanemametnik» ametikohaks nimetusega «personalispetsialist - vanemametnik»;
2) paragrahvis 5, Vallavalitsuse struktuuriüksuses «Ehitusamet» muudetakse ametikoht nimetusega «Ehitisregistripidaja - vanemametnik» ametikohaks nimetusega
«Nooremspetsialist-ehitisregistripidaja - nooremametnik»;
3) paragrahvis 5, Vallavalitsuse struktuuris ametikoht nimetusega «finantsnõunik - kohaliku omavalitsuse juht»
kaotatakse.
4) Vallavalitsuse struktuuriüksus nimetusega «Raamatupidamisamet» nimetatakse ümber struktuuriüksuseks
nimetusega «Rahandusamet», mille all kehtestatakse
alljärgnev struktuur:
«rahandusameti juhataja - kohaliku omavalitsuse juht

§ 1. Viimsi Vallavolikogu 13. märtsi 2001.a määrusega nr
5 kinnitatud ning 14. mai 2002.a määrusega nr 18 ja
12. septembri 2006.a määrusega nr 33 muudetud
“Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas” (edaspidi - eeskiri) tehakse järgmised muudatused:
(1) Eeskirja § 2 «Mõisted» lõige 1 punkti 6 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
«6) heitvesi – kasutusel olnud ning loodusesse tagasi juhitav vesi või kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi;»
(2) Eeskirja § 2 «Mõisted» lõige 1 punkti 22 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
«22) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist vajav vesi, heitvesi või saastunud sademevesi;»
(3) Eeskirja § 2 «Mõisted» lõige 1 punkti 31 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
«31) ühiskanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem,
mille kaudu toimub kinnistute reovee ärajuhtimine
ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku;»
(4) Eeskirja § 2 «Mõisted» lõige 1 punkti 32 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
«32) ühisveevärk – ehitiste ja seadmete süsteem, mille
kaudu toimub kinnistute veega varustamine ning mis on
vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku;»
(5) Eeskirja § 2 «Mõisted» täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:
«33) Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus - olmes või
tootmises kahjutuspiiri ületavalt rikutud reovesi, ehk ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületav reostus ärajuhitavas reo- või sademevees, mille eest kehtestatakse eraldi
tasu.»
(6) Eeskirja § 15 «Teenuste hinnad» lõiget 1 muudetakse
ja sõnastatakse järgmiselt:
«(1) Veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hind
moodustub abonenttasust, tasust võetud vee eest, tasust
reovee ärajuhtimise eest ja ülenormatiivse reostuse tasust
ehk ülereostustasust.»
(7) Eeskirja § 15 «Teenuste hinnad» täiendatakse lõikega
11 järgmises sõnastuses:
«(11) Abonenttasude arvestamise eelduseks on isikul veevarustuse teenuste kasutamise reaalne võimalus. Piirkonnas, kus tehnilistel tingimustel ei ole võimalik talvisel perioodil veevarustuse teenust tarbida, abonenttasu ei rakendata. Abonenttasu tasumisest vabastamiseks õigustatud
isik peab esitama taotluse koos kinnistusiseste teostusjoonistega.»
(8) Eeskirja täiendatakse §-ga 201 järgmises sõnastuses:
«§ 201. Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus
(1) Ülenormatiivne reostus ehk ülereostus on olmes või
tootmises kahjutuspiiri ületavalt rikutud reovesi, ehk
ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületav reostus ärajuhitavas reo- või sademevees, mille eest kehtestatakse eraldi tasu.
(2) Ülenormatiivse reostuse tasu ehk ülereostustasu kehtestatakse juriidilistest isikutest klientide (edaspidi –
Klient) suhtes, kelle poolt ärajuhitav reovesi ületab
eeskirja Lisas 1 toodud lubatud saasteainete piirkontsentratsiooni (maksimaalne lubatud saasteainekogus
mg/l). Lubatud saasteainete piirkontsentratsiooni ületamise korral määratakse täiendav hinnalisand ülereostuse eest maksimaalse saastenäitaja järgi vastavalt saastegruppidele. Hinnalisand saasteainete piirkontsentratsiooni ületamise eest määratakse reovee analüüside tulemuste põhjal.
(3) Alates 01.02.2007.a on vee-ettevõtjal õigus võtta reovee reostusastme proove mistahes lepingulise Kliendi kontrollmõõtmist võimaldavas (ühendustorustikus
asuvas) vaatluskaevus.
(4) Proove võetakse regulaarselt üks (1) kord kvartalis.
(5) Proovivõtmisel saadud ülereostusnäitajate tulemuste
alusel esitatakse arve tagasiulatuvalt ühe arvlemisperioodi eest (kokkulepitult on arvlemisperiood 1 kord
kvartalis), kusjuures vastava Kliendi reovee kogus
võrdsustatakse vee-ettevõtja poolt vastavalt Kliendilt
vastuvõetud reovee kogusega.
(6) Kui Klient on teinud saaste vähendamiseks parendusi, teavitab ta sellest vee-ettevõtjat, kes on kohustatud
võtma vaatluskaevust kordusproovi.
(7) Lubatud saasteainete piirkontsentratsioonide ületamise korral määratakse hinnalisand reovee analüüside tulemuste põhjal kolme kuu (kvartali) eest.
(8) Klient vabastatakse ülereostustasust alates järgnevast
kuust, millal võetud proov vastas nõuetele.
(9) Kui ülereostus ületab SG-8 piirnäite võib vee-ettevõtja katkestada teenuse osutamise või rakendada viiekordset saastegrupi tariifi koos kõigi saaste likvideerimiseks või piirväärtuse normiviimiseks tehtud kahjude hüvitamiseks. Vee-ettevõtjal on õigus katkestada
teenuse osutamine, kui Klient ei tee olukorra parandamiseks parendusi ning kui Klient ei tasu ülereostuse
eest.»
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.

§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. november 2006 nr 40
Viimsi valla veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise korra muutmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse» § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 37 ja «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse» § 14 lõike 1 punkti 3, §
14 lõigete 2 ja 31 alusel, juhindudes Keskkonnaministri
16. oktoobri 2003.a määrusest nr 75 «Nõuete kehtestamine ühiskanalisatsiooni juhitavate ohtlike ainete kohta».
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 09. aprilli 2002.a määrusega nr
13 kinnitatud “Viimsi valla veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise korras”
(edaspidi – kord) tehakse järgmised muudatused:
(1) Kogu korra tekstis asendatakse sõna «heitvesi» sõnaga «reovesi» vastavas käändes.
(2) Korra punkti 3 «Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hind moodustub» alapunkte muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«3.1. abonenttasust;
3.2. tasust võetud vee eest;
3.3. tasust reovee ärajuhtimise eest;
3.4. ülenormatiivse reostuse tasust ehk ülereostustasust.»
(3) Korra punkti 6 «Tasu võetud vee eest ja tasu reovee
ärajuhtimise eest kehtestatakse võetud vee ja ärajuhitud reovee m³ kohta» täiendatakse alapunktiga 6.1 järgmises sõnastuses:
«6.1. ülenormatiivne reostus ehk ülereostus on olmes või
tootmises kahjutuspiiri ületavalt rikutud reovesi, ehk ohtlike ainete sisalduse piirväärtusi ületav reostus ärajuhitavas reo- või sademevees, mille eest kehtestatakse eraldi
tasu.»
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. november 2006 nr 41
Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja muutmine
Määrus kehtestatakse «Veeseaduse» § 23 lõike 1, «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõike 1 ja Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 5 lõike 1 alusel.
§ 1. Viimsi Vallavolikogu 10. mai 2005.a määrusega nr
21 kinnitatud «Heitvee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjas» (edaspidi – eeskiri) tehakse järgmised muudatused:
1) pealkiri sõnastatakse järgmiselt:
«Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri»;
2) kogu eeskirja tekstis asendatakse sõna «heitvesi» sõnaga «reovesi» vastavas käändes;
3) eeskirja punkti 1 «Üldsätted» alapunkti 1.5 «Mõisted»
muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1.5.1. ehitis – hoone või rajatis;
1.5.2. fekaalid – kuivkäimlatest väljaveetavad jäätmed;
1.5.3. heitvesi – kasutusel olnud ning loodusesse tagasi
juhitav vesi või kanalisatsiooni abil ärajuhitav sademevesi;
1.5.4. kanaliseerimine – reovee kogumine ja ärajuhtimine kanalisatsiooni kaudu;
1.5.5. kinnistu – kinnisturaamatusse iseseisva üksusna kantud kinnisasi, hoonestusõiguse alusel kasutatav maa,
või ehitise, kui vallasasja, juurde kuuluv maa;
1.5.6. kinnistu kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed (sealhulgas ehitiste sisekanalisatsioon) kinnistult reovee ärajuhtimiseks
ühiskanalisatsiooni;
1.5.7. liitumine – kinnistu veevärgi torustiku ühendamine
ühisveevärgi torustikuga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooni rajatistega veevarustuse ja/või reovee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
1.5.8. purgimiskoht – tekkekohast äraveetud reovee ja/või
fekaalide ühiskanalisatsiooni laskmise koht;
1.5.9. purgimisteenus – reovee tekkekohast väljapumpamine, äravedamine ning ühiskanalisatsiooni
purgimiskohta väljalaskmine;
1.5.10. rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone;
1.5.11. reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse sisaldus
vees;
1.5.12. reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja puhastamist
vajav vesi, heitvesi või saastunud sademevesi;
1.5.13. reovee kohtkäitlus – reovee kogumine, vajadusel
puhastamine, paigutamine pinnasesse või pinnasele, kompostimine reovee tekkekoha kinnistu piires;
1.5.14. reovee kogumismahuti – vettpidav rajatis reovee
kogumiseks, samuti kuivkäimla lampkast;
1.5.15. vee-ettevõtja – ettevõtja, kes osutab veevarustuse
ja reovee ärajuhtimise teenuseid ühisveevärgi ja kanalisatsiooni abil;
1.5.16. ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis
on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt
50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina
käsitatakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni
eraldi või mõlemat üheskoos.»
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
14. november 2006 nr 42
Viimsi Keskkooli põhimääruse kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud
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«Viimsi valla põhimääruse» § 18 lõike 1 punkti 35 ja § 46
lõike 2 alusel.
VIIMSI KESKKOOLI PÕHIMÄÄRUS
I. ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldmõisted
(1) Kooli nimi on Viimsi Keskkool (edaspidi kool).
(2) Haldusala: kool on Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) haldusalas tegutsev munitsipaalkool, mis
lähtub oma tegevuses seadustest ja nende alusel välja
antud määrustest ja teistest õigusaktidest.
(3) Kooli liik: kool on ühe asutusena tegutsev põhikool ja
gümnaasium.
(4) Kooli aadress: Randvere tee 8, Haabneeme alevik,
74001 Harju maakond.
(5) Kooli õppevorm: õppetöö toimub päevases õppevormis.
(6) Õppekeel ja asjaajamiskeel on eesti keel.
(7) Koolil on oma lipp, hümn, oma nimega pitsat ja sümboolika, mille kirjeldus on määratletud kooli stiiliraamatus.
(8) Kooli teeninduspiirkonna kinnitab vallavalitsus, kool
on kohustatud teenindama kõiki kooli teeninduspiirkonnas elavaid koolikohustuslikke lapsi.
(9) Kooli tegutsemise aluseks on haridusseadus, põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, käesolev põhimäärus ja
teised kehtivad õigusaktid.
II. KOOLI TEGEVUSE EESMÄRGID JA ARENGUKAVA
§ 2. Tegevuse eesmärgid
(1) võimaldada õpilastel koolikohustuse täitmine ja kohustusliku põhihariduse ning üldkeskhariduse omandamine;
(2) võimaldada õpilastel saada iseseisvaks eluks vajalik
mitmekülgne ettevalmistus.
§ 3. Kooli arengukava
(1) Kooli järjepideva arengu tagamiseks koostab kool koostöös hoolekogu ja õppenõukoguga kooli arengukava.
(2) Kooli arengukavas määratakse:
1) kooliarenduse põhisuunad ja -valdkonnad;
2) kooli tegevuse eesmärgid ja ülesanded;
3) tegevuskava kolmeks aastaks;
4) arengukava uuendamise kord.
(3) Kooli arengukava kinnitamine toimub Viimsi Vallavolikogu poolt sätestatud korras.
III. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUSE ALUSED
§ 4. Struktuur
(1) Koolis on põhikool (1. – 9. klass) ja gümnaasium (10.
– 12. klass).
(2) Põhihariduse ja üldkeskhariduse standardid kehtestatakse põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga
kooliastmeti. Kooliastmed on:
1) I kooliaste – 1. – 3. klass;
2) II kooliaste – 4. – 6. klass;
3) III kooliaste – 7. – 9. klass;
4) gümnaasium – 10. – 12. klass.
(3) Koolis töötavad pikapäevarühmad, aine- ja huvialaringid, ettevalmistusrühm koolieelikutele alushariduse omandamise võimaldamiseks.
(4) Koolis töötab tugikeskus, kus spetsialistid tegelevad
õppe-, sotsiaal-, suhtlemis- ja muude toimetulekuprobleemide ennetamise ja lahendamise ning nõustamisega.
(5) Koolil on raamatukogu, mis tegutseb oma põhimääruse alusel. Kooli raamatukogu põhimääruse kinnitab direktor käskkirjaga.
§ 5. Õppekava
(1) Õpilastele põhi- ja üldkeskhariduse võimaldamine toimub põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekava järgi. Kooli õppenõukogu poolt heakskiidetud õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
(2) Valikainete valikul arvestab kool oma võimalusi ning
õpilaste, lastevanemate ja pedagoogide ettepanekuid.
(3) Õpikud ja teised õppematerjalid valivad õpetajad haridus- ja teadusministri poolt kinnitatud õpikute, töövihikute ning tööraamatute loetelust koordineerituna
oma õppetoolide juhatajatega ja kooli raamatukoguga.
§ 6. Õppe- ja kasvatustöö üldkorraldus
(1) Õppeaasta algab 1. septembril.
(2) Õppeperioodi pikkus on vähemalt 175 õppepäeva (35
nädalat). Koolivaheajad määrab haridus- ja teadusminister (edaspidi haridusminister) määrusega.
(3) Kool töötab viiepäevase töönädalaga.
(4) Õppeperioodi arvestusühikud on õppetund, õppepäev,
õppenädal, kursus, õppeveerand ja poolaasta.
(5) Õppetunni pikkus koolis on 45 minutit, vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit, söögivahetunni pikkus on
vähemalt 20 minutit.
(6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse kooli direktori poolt käskkirjaga kinnitatud tunniplaanis. Koolipäeva vältel toimuvate tegevuste ajalise järjestuse sätestab päevakava. Tundide eel ja vahetundide ajal hoiavad kooli üldkasutatavates ruumides korda korrapidajaõpetajad direktori poolt kinnitatud korrapidamise graafiku alusel.
(7) Õppekavade, kordade, eeskirjade, tunniplaanide ja teiste kooli tööd reguleerivate dokumentide koostamisel
ja muutmisel kaasatakse õpilasesindus, kuna need puudutavad õpilaste huve ja vajadusi.
(8) Kool võimaldab koolikohustuse täitmist koduõppe vormis ja üldhariduse omandamist individuaalse õppekava järgi õigusaktidega kehtestatud korras. Kool arvestab õpilaste hariduslike erivajadustega.
(9) Kool võimaldab õpilastele logopeedilist, psühholoogilist ja õpiabi.
(10) Õpilaste hindamise, järgmisesse klassi üleviimise
ning klassikursuse kordamajätmise alused, tingimused ja korra määrab kooli õppekava.
(11) Õppeveerandite (gümnaasiumiastmes poolaasta) ja
õppeaasta lõpul väljastatakse õpilasele klassitunnistuse väljatrükk e-kooli vastavast vormist, mille kaudu kool teavitab õpilast ja õpilase seaduslikku esindajat õpiedukusest ja käitumisest õppeaasta lõpul.
(12) Klassitunnistusele kantakse kooli nimi, klass ja õpi-

lase nimi ning kõigi õppeperioodide ja aastahinded,
samuti andmed täiendavale õppetööle jätmise, järgmisse klassi üleviimise või klassikursuse kordama
jätmise kohta.
(13) Klassitunnistus kinnitatakse kooli direktori ja klassijuhataja allkirjade ning kooli pitsatiga.
(14) Kooli lõpetamiseks korraldatakse lõpueksamid, mille tingimused ja korra kehtestab haridusminister määrusega.
(15) Kooli lõpetajatele väljastatakse vastavalt põhikooli
lõputunnistus või gümnaasiumi lõputunnistus ja hinneteleht, mille vormi kinnitab haridusminister määrusega.
§ 7. Lastevanemate koosolek
(1) Kooli ja kodu koostöö koordineerimiseks kutsub kooli juhtkond kokku lastevanemate üldkoosoleku vähemalt üks kord aastas.
(2) Kui kolmandik klassi õpilaste vanemaid nõuab, on
kooli juhtkond kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.
(3) Lastevanemate koosolek võib teha kooli direktorile ettepanekuid õppe- ja kasvatustöö korraldamiseks.
§ 8. Klasside täituvuse ja nädalakoormuse piirnormid
(1) Klasside ja pikapäevarühmade täituvus on määratud
põhikooli- ja gümnaasiumi seadusega ja haridusministri määrusega.
(2) Põhikooliastmes on klassi õpilaste arvu piirnorm 24
õpilast, pikapäevarühmas 30 õpilast. Erandina tohib
klassis olla kuni 36 õpilast:
1) 4. klassis 2006/2007. õppeaastani;
2) 5. klassis 2007/2008. õppeaastani;
3) 6.– 9. klassis 2008/2009. õppeaastani.
(3) Gümnaasiumis on klassi õpilaste arvu piirnorm 36 õpilast.
(4) Õpilaste suurimad lubatud nädalakoormused põhikooli klassides on järgmised: 1. klassis 20 tundi, 2. klassis 23 tundi, 3. ja 4. klassis 25 tundi, 5. klassis 28 tundi, 6. ja 7. klassis 30 tundi, 8. klassis 32 tundi, 9. klassis 34 tundi.
(5) Gümnaasiumiastmes on õpilaste väikseim lubatud nädalakoormus 32 tundi.
§ 9. Kooli valikained ja -kursused, õpetatavad võõrkeeled
(1) Alates 7. klassist on põhikooli õpilastel võimalik valida üks valikainetund.
(2) Gümnaasiumiosas võib õpilane valida valikkursuste
hulgast temale sobivad.
(3) Koolis on A-võõrkeel inglise keel, B-võõrkeel vene
või saksa keel, C-võõrkeeled vene, saksa, prantsuse,
hispaania või mõni muu keel vastavalt õpilaste soovidele ja kooli võimalustele.
§ 10. Kooli vastuvõtt
(1) Koolikohustuslik on laps, kes jooksva aasta 1. oktoobriks saab seitsmeaastaseks. Õpilane on koolikohustuslik põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.
(2) Õpilaste vastuvõtt kooli toimub lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel õigusaktidega kehtestatud korras.
(3) Õpilaste vastuvõtt gümnaasiumi toimub gümnaasiumisse vastuvõtu korra alusel, mille kinnitab direktor
käskkirjaga.
§ 11. Kustutamine kooli nimekirjast
(1) Õpilase kooli nimekirjast kustutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.
(2) Koolikohustuslikus eas oleva õpilase võib koolist välja arvata lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse alusel, kui õpilane on vastu võetud elukohajärgsesse või lapsevanema või eestkostja valitud kooli ning
seda kinnitab kooli teatis.
(3) Gümnaasiumiklassist võib õpilase välja arvata õpilase, lapsevanema või eestkostja kirjaliku avalduse või
kooli õppenõukogu otsuse alusel.
§ 12. Arenguvestlused
(1) Vähemalt üks kord õppeaasta jooksul viiakse õpilasega koolis läbi arenguvestlus, mille üldeesmärk on õpilase arengu toetamine.
(2) Õpilasega läbiviidavast arenguvestlusest võtab osa õpilase seaduslik esindaja ja õpilase klassijuhataja, vajadusel kaasatakse ka teisi õpetajaid ja koolitöötajaid
ning õpilase elukohajärgse valla- või linnavalitsuse
sotsiaalabi ja -teenuseid korraldava struktuuriüksuse
esindajaid või ametiisikuid.
(3) Arenguvestluse läbiviimise tingimused ja kord kooskõlastatakse kooli õppenõukogu ja hoolekoguga ning
selle kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
§ 13. Õpilase tervise kaitse
(1) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema ohutuse
ja tervise kaitse ja koostab tervisekaitse-eeskirjade ja
-normide kohase päevakava.
(2) Kool rakendab abinõud vaimse ja füüsilise vägivalla
ennetamiseks, tehes koostööd õpilase seadusliku esindaja, kooli pidaja ning vajadusel politsei ning teiste
ametiasutuste ja ekspertidega. Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise ning nende juhtumite lahendamise kord määratakse kindlaks kooli kodukorras.
(3) Õpilaste meditsiinilist teenindamist korraldab vallavalitsus koos vallaarstiga vastavalt õigusaktides kehtestatud nõuetele.
IV. ÕPILASTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
§ 14. Õpilaste õigused
(1) Õpilasel on õigus:
1) võtta osa õppetööst;
2) omandada üldharidus õppemaksuta;
3) valida oma huvidele ja võimetele vastavaid valikaineid;
4) täita koolikohustust koduõppe vormis õigusaktidega
sätestatud alustel;
5) õppida individuaalse õppekava järgi;
6) saada õppekavas ettenähtu omandamiseks õpetajalt
täiendavat abi ja konsultatsioone õpetaja tööaja piires;
7) luua ühinguid, klubisid, stuudioid, ringe ning osaleda
nende töös;
8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu küsimuste lahendamises;

9) võtta osa kõigist klassivälistest õpilasüritustest, mis toimuvad vastavalt kooli üldtööplaanile;
10) pöörduda abi saamiseks kooli töötajate poole;
11) teha ettepanekuid kooli direktorile ja teistele pedagoogidele õppe- ja kasvatustöö korraldamise osas;
12) osaleda valitud õpilasesinduse kaudu koolielu küsimuste lahendamises;
13) gümnaasiumiastmes olla valitud kooli hoolekogusse;
14) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli kasutuses olevaid ruume, rajatisi, raamatukogu ja õppe-, spordi-, tehnilisi jm vahendeid;
15) saada ettenähtud korras ainelist abi selleks eraldatud
summadest või fondidest;
16) saada sõidu- ja muid soodustusi Vabariigi Valitsuse ja
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;
17) saada koolis õppimise perioodiks õpilaspilet, selle kasutuskõlbmatuks muutumisel korduv õpilaspilet kooli asjaajamiskorras kehtestatud alustel;
18) saada teavet koolikorralduse ja oma õiguste kohta;
19) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli sotsiaaltöötaja,
hoolekogu, politseiametniku, lastekaitseorganisatsioonide, maavanema või Haridus- ja Teadusministeeriumi poole;
20) omada muid õigusaktidest tulenevaid õigusi.
§ 15. Õpilaste kohustused
(1) Õpilane on kohustatud:
1) täitma koolikohustust ja osalema õppetöös;
2) suhtuma oma töösse kohusetundlikult ja õppima vastavalt oma võimetele;
3) täitma kooli kodukorda ning kandma vastutust selle eiramise eest;
4) käituma väärikalt;
5) suhtuma lugupidavalt kaasinimestesse, hoidma loodust
ja elama keskkonda säästvalt;
6) hoidma tema kasutuses olevaid esemeid;
7) hüvitama (vanema või eestkostja kaasabil) koolile tekitatud ainelise kahju õigusaktides sätestatud korras;
8) järgima üldtunnustatud moraalinorme;
9) hoidma kooli head mainet;
10) täitma teisi õigusaktidest tulenevaid kohustusi.
§ 16. Õpilasesindus
(1) Õpilasesindus on koolis tegutsev õpilaskonna enamuse tahet väljendav mittetulunduslik organ.
(2) Õpilasesindus tegutseb käesoleva põhimääruse, õpilasesinduse põhimääruse ja teiste õigusaktide alusel.
Õpilasesinduse põhimääruse kiidab heaks kooli hoolekogu ja kinnitab kooli direktor käskkirjaga.
(3) Õpilasesinduse esindajal on õigus osaleda kooli õppenõukogu ja hoolekogu töös.
§ 17. Õpilaste tunnustamine ja mõjutamine
Õpilastele avaldatakse tunnustust ja neid mõjutatakse kooli kodukorras ja muudes õigusaktides ettenähtud korras ja
asjaajamiskorraga määratud vormis.
V. KOOLITÖÖTAJAD
§ 18. Koolitöötajad
(1) Koolitöötajad (edaspidi personal) on pedagoogid ja
kooli teenindav personal.
(2) Pedagoogidena käsitatakse õpetajaid, direktorit, tema
asetäitjaid ja teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.
§ 19. Personali koosseisu määramine ja töölepingud
(1) Kooli personali koosseisu määrab kooli direktor, tuginedes haridusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisudele.
(2) Töölepingud personaliga sõlmib, muudab, peatab ja
lõpetab kooli direktor vastavuses töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.
§ 20. Konkursi korraldamine, atesteerimine ja
mentorlus
(1) Pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.
(2) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning
kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse nende atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja
korra kehtestab haridusminister määrusega.
(3) Pedagoogil on õigus taotleda ametijärgu tõstmist.
(4) Esimest aastat koolis töötavale õpetajale (vajadusel ka
hiljem) määrab kool mentori tema toetamiseks õpetaja ametioskuste omandamisel.
§ 21. Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja
vastutus
(1) Pedagoogide ülesanne on õpilaste õpetamine ja kasvatamine, mis tugineb õpilaste ja õpetajate vastastikusele lugupidamisele, teineteisemõistmisele ning koostööle õpilaste kodudega.
(2) Kooli teenindava personali ülesandeks on tagada kooli häireteta töö ja majandamine, vara säilimine ja korrasolek ning kooliruumide ja -ümbruse puhtus.
(3) Personali tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse töösisekorraeeskirjaga, töötaja töölepingu ja ametijuhendiga, käesoleva põhimäärusega
ning teiste õigusaktidega.
(4) Töötajate ametijuhendid ja tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja ja nende muudatused
kinnitab kooli direktor käskkirjaga ja teeb need personalile teatavaks allkirja vastu.
(5) Personalil on õigus:
1) tutvuda kooli tegevust puudutava dokumentatsiooniga;
2) pöörduda korrakaitseorganite poole;
3) keelduda tööülesannetest, milleks tal puudub vastav
kompetents ja pädevus;
4) pöörduda oma õiguste kaitseks vastavate ametkondade poole.
(6) Personal on kohustatud:
1) suhtuma oma töösse kohusetundlikult;
2) end ametialaselt pidevalt täiendama;
3) täitma üldtunnustatud moraali- ja käitumisnorme.
(7) Personal on vastutav tema hoolde usaldatud kooli vara eest.
VI. KOOLIELU KORRALDAMINE
§ 22. Kooli direktor
(1) Kooli juhib direktor. Direktor kannab vastutust kooli
üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.
(2) Kooli direktor kindlustab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli kodukorra täitmise, juhib õppe- ja

kasvatustegevust koostöös õppenõukogu, kooli hoolekogu, õpilasesinduse, vallavalitsuse ja teiste sihtgruppidega.
(3) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss vastavalt vallavalitsuse poolt
kehtestatud korrale.
(4) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab
töölepingu vallavalitsus.
§ 23. Kooli direktori ülesanded
(1) Kooli direktor:
1) esindab kooli ja teeb oma pädevuse piires tehinguid,
mis on suunatud õigus- ja haldusaktides, töölepingus,
ametijuhendis ja käesolevas põhimääruses sätestatud
ülesannete täitmisele;
2) korraldab kooli õppenõukogu tegevust;
3) kinnitab käskkirjaga õpilaste kooli vastuvõtmise ja kooli nimekirjast kustutamise vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab personaliga töölepingud ning kinnitab käskkirjaga ametijuhendid;
5) kinnitab käskkirjaga tööinspektsiooniga kooskõlastatud töösisekorraeeskirja ja muud kooli tegevust korraldavad dokumendid;
6) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu seaduslike otsuste täitmise;
7) esitab vallavalitsusele õigusaktidega sätestatud nõuetele vastava kooli eelarve eelnõu;
8) tagab kooli eelarve täitmise vastavalt õigusaktidega sätestatud nõuetele;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise
ja esitamise;
10) esitab kooli tegevust kajastavaid andmeid ja dokumente vallavalitsusele;
11) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
12) moodustab vajadusel ajutisi töögruppe ja komisjone;
13) täidab muid talle pandud kohustusi ja ülesandeid.
§ 24. Kooli õppenõukogu
(1) Koolil on õppenõukogu, mille ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkide kindlaksmääramine, kooli toimimise ning edukuse analüüsimine, hindamine ja koolielu juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.
(2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli pedagoogid.
(3) Õppenõukogu pädevuse ja tegutsemise korra määrab
haridusminister määrusega.
§ 25. Kooli hoolekogu
(1) Koolil on vallavalitsuse poolt moodustatud oma põhimääruse alusel tegutsev hoolekogu.
(2) Hoolekogusse kuuluvad vallavolikogu, kooli õpilaste
esindaja, kaks õppenõukogu poolt valitud õpetajate
esindajat ja ning kuni viis lastevanemate üldkoosoleku otsusega valitud lastevanemate, vilistlaste ja kooli
toetavate organisatsioonide esindajat. Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe.
(3) Kooli hoolekogu ülesanne on pedagoogide, Viimsi Vallavolikogu, lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ja selleks tegevuseks paremate
tingimuste loomisele kaasaaitamisel.
(4) Hoolekogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord
kolme kuu jooksul.
(5) Kooli hoolekogu võib teha vallavalitsusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.
(6) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.
§ 26. Kooli juhtkond
(1) Koolil on juhtkond, kuhu kuuluvad direktor ja kõigi
teise astme struktuuriüksuste juhid.
(2) Kooli juhtkonna ülesanne on kooli õppenõukogu töö
ettevalmistamine ja kooli direktorile kaasaaitamine
juhtimiseks vajalike otsuste tegemisel.
(3) Kooli juhtkonna korralised koosolekud toimuvad üks
kord nädalas, kui pole otsustatud teisiti.
§ 27. Kooli õppetoolid
(1) Ühe õppeaine või mitme sisuliselt või tähenduselt seotud õppeaine õpetajad moodustavad ühe õppetooli.
(2) Õppetooli ülesanneteks on ainekavade koostamine,
nende korrigeerimine ja uuendamine, vastavusse viimine põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga,
õppematerjalide vajaduse hindamine ja valimine, õppetöö tulemuste hindamine ja analüüs, ainealase klassivälise töö kavandamine ja töö tulemuste analüüs, õppenõukogu töö ettevalmistamisele kaasaaitamine ja
kooli juhtkonna regulaarne informeerimine õppetooli
tööst.
(3) Õppetooli tööd juhib koolisisese konkursi korras valitud õppetooli juhataja.
(4) Õppetoolide juhatajad kinnitab direktor oma käskkirjaga.
VII. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA
JÄRELEVALVE
§ 28. Vara
(1) Kooli vara moodustavad Viimsi valla poolt koolile
sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud
maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muud hüved.
(2) Esemete valdamine, kasutamine ja käsutamine ning
Viimsi vallale rahaliste kohustuste võtmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.
§ 29. Rahalised vahendid ja eelarve
(1) Kooli eelarve tulud moodustavad eraldised riigieelarvest ja Viimsi valla eelarvest, laekumised sihtasutustelt, eraldised ja annetused äriühingutelt, organisatsioonidelt ning füüsilistelt isikutelt ning tulud kooli tasulisest õppekavavälisest tegevusest.
(2) Kooli tasuliseks õppekavaväliseks tegevuseks on kooli kasutuses olevate esemete või ruumide üürimine ja
rentimine ning ringide töö.
(3) Kooli raamatupidamisarvestust korraldab Viimsi Vallavalitsus koos kooli direktoriga vastavalt õigus- ja
haldusaktidele.
(4) Igal aastal määratakse kooskõlas Valla- ja linnaeelarve ning riigieelarve vahekorra seadusega koolide õpilaste arvust lähtuv summa riigieelarvest lisaks vallaeelarvele kooli pedagoogide töötasu, sotsiaalmaksu,
täienduskoolituste, õpikute soetamise ja õpilasürituste korraldamisega seotud kulude katmiseks.
(5) Kooli eelarve kava kiidavad heaks kooli hoolekogu ja
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vallavalitsus ning eelarve kinnitab vallavolikogu.
(6) Pedagoogide töötasustamise alused kinnitab vallavolikogu.
§ 30. Asjaajamine ja aruandlus
(1) Asjaajamine toimub kooli asjaajamiskorra alusel kooskõlastatuna Viimsi valla ühtse asjaajamiskorraga.
(2) Õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide täitmine ja pidamine toimub õigusaktidega
kehtestatud korras.
(3) Kooli õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike
dokumentide loetelu ja vormid ning nende täitmise
korra kinnitab haridusminister määrusega.
(4) Kool esitab oma tegevuse kohta statistilise ja eelarve
täitmise aruande õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.
§ 31. Järelevalve
(1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostavad Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikud ja maavanem õigusaktidega sätestatud alustel ja
korras.
(2) Kooli ja kooli direktori tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle teostavad järelevalvet vallavalitsus ja
Harju Maavalitsuse haridusosakond vastavalt õigusja haldusaktidele.
VIII. LÕPPSÄTTED
§ 32. Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine
(1) Kooli korraldab ümber, kujundab ümber ja tema tegevuse lõpetab volikogu otsuse alusel vallavalitsus õigusaktidega sätestatud alustel ja korras.
(2) Kooli ümberkorraldamisel taotletakse uus koolitusluba.
(3) Kooli ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tema tegevuse lõpetamine toimub pärast õppeperioodi
lõppu.
(4) Kooli ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse kirjalikult Haridus- ja Teadusministeeriumi, õpilasi, lastevanemaid,
pedagooge ja teisi töötajaid ning maavanemat hiljemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust.
(5) Kooli ümberkorraldamine ja ümberkujundamine võib
toimuda järgmistel juhtudel:
1) linnas või vallas on koolitusnõudlus suurenenud või vähenenud;
2) finantseerimisvõimalused on suurenenud või vähenenud;
3) ümberkorraldused haridussüsteemis;
4) muud seadusest või regionaalpoliitikast tulenevad juhud.
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(6) Kooli tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus kooli
õpilastele võimaluse jätkata õppimist teises koolis.
§ 33. Rakendussätted
(1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.
(2) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 10. septembri 2002. a. määrus nr 27 «Viimsi Keskkooli põhimääruse kinnitamine».
(3) Määrus avalikustatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
(4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees
Viimsi valla 2007. aasta eelarve projekt
(Projekt läbinud I lugemise Viimsi Vallavolikogu
14.11.2006.a istungil)
Viimsi valla 2007. aasta eelarve
Osa
Tulude nimetused
3000
Füüsilise isiku tulumaks
3030
Maamaks
3044
Reklaamimaks
3045
Teede ja tänavate sulgemise maks
320
Riigilõivud
3220
Tulud haridusalasest tegevusest
3221
Tulud kultuurialasest tegevusest
3233
Üüri- ja renditulud
3237 1
Hoonestusõiguse seadmise tasud
3238
Muu toodete ja teenuste müük
3820 8
Intressitulud hoiustelt
3882
Saastetasud
3825
Laekumised vee erikasutusest
3888
Segalaadilised tulud
352 0017 Eraldised tasandusfondist
Tulud kokku

tuh.kr.
170 000
28 100
50
60
1 000
5 000
550
150
20
120
600
200
350
130
18 670
225 000

Osa
01
01 1111
01 1112
01 1121
01 1122
01 1123
01 114
01 320 1
01 320 2
01 600 1
01 600 2

tuh. kr.
27 220
1 200
100
20 600
120
450
3 000
200
250
400
60

Kulude nimetused
Üldised valitsussektori kulud
Volikogu kulud
Volikogu esimehe fond
Vallavalitsus
Vallavanema fond
Külavanemad
Reservfond
Inventariseerimine
Valla arengukava
Omavalitsusliidu liikmemaks
Riigikogu valimiste kulud

01
03
03
03
03
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06
06
06
06
06
07
07
07
07
07
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08
08

700
100 1
100 2
200
210
510
510
511
512
520
600
740
900
900
900
100
100
100
200
400
600
100
300
400
602
605
605
605
605

1
2
1
1
2
3
1
2
3
1

1
1
2
3
4

210
240
310
600 1
102
102
105
105
107
108
109
201
201
202
203
208

1
2
1
2
2
1
2

Laenuintresside tasumine
840
Avalik kord ja julgeolek
1 570
Politsei
1 000
Valveteenistus
250
Päästeteenistus
320
Majandus
54 673,8
Maakorraldus
1 017
Teede ehitus-, rekonstr. ja projek- 24 900
teerimine
Teede hooldusremont
6 200
Liikluskorraldus
315
Transpordikorraldus
6 600
Viimsi saared - veetransport
7 641,8
Side
350
Territoriaalne planeerimine
2 000
Muu majandus - Viimsi saared
3 750
Nurme tee 3 hoone kap.remont
1 600
Kelnase “Tuuletee”
300
Keskkonnakaitse
23 656
Teede korrashoid - suvine
1 520
Prügivedu - jäätmekäitlus
640
Teede korrashoid - talvine
1 560
Heitveekäitlus
18 800
Maastiku kaitse
750
Muu keskkonnakaitse
386
Elamu- ja kommunaalmajandus
10 078
Elamumajandus
400
Veevarustus
1 428
Tänavavalgustus
4 700
Kalmistud
250
Heakord
1 800
Ranna korrashoid
300
Muu heakord
1 100
Konkurss “Kaunis kodu”
100
Tervishoid
1 365
Perearstide toetus
614
Kiirabipunkt
110
Haigla
541
Vallaarst
100
Vabaaeg, kultuur ja religioon
23 109,5
Sporditegevus
4 850
Spordiväljakud
1 200
Muusikakool
3 419,3
Kunstikool
2 130
Noortekeskus
970
Huvikeskus
2 424,6
Piirkondlikud spordiüritused
950
Viimsi raamatukogu
2 114,6
Prangli raamatukogu
260
Prangli rahvamaja
390
Muuseum
2 413
Kultuuriüritused
250

08
08
08
08
08
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
09
10
10
10

209 1
209 2
300
400
600
110
110
110
110
212
212
212
220
220
400
800
110
120

10 121
10 121
10 200
10 200
10 201
10 201
10 201
10 201
10 300
10 402
10 402
10 402
10 402
10 402
10 402
10 500
10 600
10 701
10 702
Kokku

Viimsi õpilasmalev
400
Viimsi Pensionäride Ühendus
30
Viimsi Teataja
1 058
Usuasutused
200
Muu vabaaeg
50
Haridus
108 271
1 MLA Viimsi Lasteaiad
17 839
2 Eralasteaiad
12 222
3 Eraldised teistele omavalitsustele
4 750
5 Randvere Lasteaed
8 900
1 Püünsi Põhikool
8 000
2 Prangli Põhikool
1 540
3 Eraldised teistele omavalitsustele
600
1 Viimsi Keskkool
50 000
3 Eraldised teistele omavalitsustele
3 500
Stipendiumid õpilastele
150
Hariduse ja noorsootöö haldamine
770
Sotsiaalne kaitse
8 500,2
Haigete sotsiaalne kaitse
19,2
Erikooliteenused puuetega inimes90
tele
Sotsiaalhoolekande
teenused
puue145
1 tega inimestele
Erivajadustega
inimeste
hooldaja300
2 te toetus
1 Päevakeskus
1 560
2 Üldhooldekodu
1 600
1 Püsiva iseloomuga toetused
100
2 Maamaksu soodustused eakatele
270
3 Ühekordsed toetused eakatele
1 390
4 Koduteenused, avahooldus
100
Matusetoetus
60
1 Vastsündinute toetus
966
2 Koolitoetus
500
3 Ühekordsed toetused
185
5 Esimese klassi õpilaste toetus
175
8 Maamaksu soodustus peredele
30
9 Lastehoiu toetus
300
Töötute sotsiaalne kaitse
10
Eluasemetoetused sots. riskirüh300
madele
Riiklik toimetulekutoetus
200
Muu sotsiaalsete riskirühmade
200
kaitse
kulud tegevusalade järgi
258 443,5

Finantseerimistehingud
1011 1
Aktsiate ja osakute ostmine
2081 5 8 Laenude võtmine
2081 6 8 Laenude tagasimaksmine
2082 6 8 Kapitaliliisingu maksed
1009 2
Muudatused kassas ja hoiustes

- 33 443,5
9 315
-39 387,5
4 454,2
590
-8 415,2

VIIMSI VALLAVOLIKOGU REVISJONIKOMISJONI ARUANNE VIIMSI VALLAVOLIKOGULE 01.09.2006
Vastavalt Vallavolikogu otsusele teostas Revisjonikomisjon revisjoni kontrollimaks peaminister Andrus
Ansip’i väidet, et Viimsi vallas on korda saadetud hulga kahtlaseid maatehinguid.
Läbiviidud revisjoni tulemusena tuvastas revisjonikomisjon järgmised tehingud, mida revisjonikomisjoni arvates võiks liigitada hr peaministri poolt toodud väitele vastavaks:
• 13.02.1996. a erastati 1327 m² maad Püünsi külas, Hurmas Kleemann’ile hinnaga 53100 krooni, millest H.K. pidi tasuma 52570 krooni EVP-des ja 530 krooni sularahas,
Revisjonikomisjoni arvates on hr Hurmas Kleeman Viimsi Vallavalitsusega lähedalt seotud isik, kuna ta oli määratud valla poolt asutatud sihtasutuse Rohuneeme Puhkekeskus juhatuse liikmeks, kellena töötas kuni 2005. aasta sügiseni.
• 07.10.1997. a erastati 1487 m² maad Haabneeme alevikus
Mereranna teel Paul Metsma’le hinnaga 40900 krooni, mis
kõik tuli tasuta EVP-des, erastamisotsusele kirjutas alla
vallavanem Kaido Metsma. Revisjonikomisjoni arvates
erastas vallavanem kirjeldatud maatüki oma isale.
• 31.10.1996. a erastati 6,28 ha maad Püünsi külas, kodanik Kalvi Saul’ile hinnaga 35900 krooni, mis kuulus tasumisele EVP-des, hr Kalvi Saul’i seotust Viimsi Vallavalitsusega ei ole Revisjonikomisjon õnnestunud tuvastada.
• 28.05.1997. a tagastati 1,43 ha maad Leppneemes kodanik Rudolf Tagaväli’le, kes sai maa omanikuks augustis
1997 ning müüs selle oktoobris edasi Leili Tolmusk’i ning
Enn Sau kaasomandisse, teise osa kinnistust müüs veebruaris 1998 Enn Sau’le ning kolmanda osa kinnistust samuti veebruaris Leili Tolmusk’ile. Leili Tolmusk on samas tänase vallavolikogu liikme, eelmise koosseisu volikogu esimehe ning varasemalt Viimsi Vallavalitsuse maaameti juhataja Madis Saretok’i naise lähisugulane.
• 07.04.1998. a tagastati kodanik Rudolf Tagaväli’le 4,9 ha
maad Tammneeme külas, mille järgmiseks omanikuks sai
sama aasta juulis ettevõte nimega Martikon Pluss, kes
müüs maatüki edasi Peeter Saar’ele, kes omakorda müüs
osa kinnistust edasi Karite Konsultile. Peeter Saar on Viimsi Vallavalitsuse hallatava vanadekodu Rannapere juhatuse liige. Karite Konsulti juhatuse liikmeteks oli aga Einar Tolmusk ning Elmo Noorak, Einar Tolmusk aga on
Madis Saretok’i naise vend.
• 25.11.1997. a tagastati kodanik Rein Kristlepp’ale 9 ha
maad Viimsi vallas, Lubja külas, 1998 aasta sügisel müüs
Rein Kristlepp nimetatud maa edasi Elle Kristlepp’ale,
kes omakorda müüs maatüki edasi Karite Konsultile.
• 11.05.1999. a erastati kodanik Enn Sau’le Leppneeme külas 576 m² maad hinnaga 13800 millest 269 krooni tuli
tasuda rahas ning ülejäänud EVP-des, Enn Sau oli nimetatud erastamise ajal Viimsi Vallavalitsuse liige.
• 11.05.1999. a erastati kodanik Enn Sau’le Leppneeme külas 1003 m² maad hinnaga 12050 krooni, millest 260 krooni kuulus tasumisele sulasrahas, ülejäänud EVP-des.
• 04.05.1999. a erastati kodanik Mai-Astra Mets’ale 1700
m² maad Lubja külas hinnaga 15100 krooni, millest 626
krooni pidi tasutama sularahas, ülejäänud EVP-des, 2003
aastast kuulub nimetatud maatükk Madis Saretok’ile.

• 01.06.1999. a erastati 914 m² maad Metsakasti külas kodanik Enn Sau’le hinnaga 13700 krooni, millest 269 krooni pidi tasutama sularahas, ülejäänud EVP-des.
• 15.12.1998. a erastati Enn Sau’le 3125 m² maad Ampri
teel, Lubja külas hinnaga 75000 krooni, millest 37500 tasuti rahas ning ülejäänu EVP-des.
• 05.05.1998. a erastati kodanik Airi Vart’ile 20 ha maad
Haabneeme alevikus Hundi teel hinnaga 346212 krooni,
mis kõik tasuti EVP-des, pr Airi Vart’i seost Viimsi Vallavalitsusega pole revisjonikomisjonil õnnestunud tuvastada.
• 30.11.1999. a erastati Enn Sau’le 3800 m² maad Naissaarel hinnaga 11400 krooni, mis kuulus tasumisele EVPdes.
• 08.07.1997. a erastati Haabneeme alevikus 56208 m² maad
Same Spordile hinnaga 547080 krooni, millest 27390 pidi tasutama EVP-des, sama palju rahas ning ülejäänu osaliselt rahas, osaliselt EVP-des 10 aasta jooksul järelmaksuna, 2005. aastal vahetas Same Sport nimetatud maatüki Viimsi Haldusega 36 ha Antenniväljaku maatüki vastu, mille sama aasta sügisel müüs edasi 60 miljoni krooni eest.
• 05.05.1998. a erastati Nõlvaku maaüksus suurusega 91810
m² Zalel Kozlovski’le hinnaga 91810 krooni, millest 85600
tuli tasuda EVP-des ning 628 krooni rahas, m² hind seega 0,93 kr/m², hr Kozlovski seotust Viimsi Vallavalitsusega pole õnnestunud tuvastada.
• 13.11.2001. a erastati 47723 m² maad Hindrek Haarde’le
ja Lilia Tolmusk’ile hinnaga 609800 krooni, millest pool
tuli tasuda rahas ja teine pool EVP-des. Lilia Tolmusk on
Madis Saretok’i naise vennanaine.
• 18.09.2001. a erastati kodanik Aivo Kõrbe’le 32336 m²
maad Lubja külas hinnaga 29100 krooni, millest 346 tuli tasuda rahas, ülejäänu EVP-des, 2002 suvel sai nimetatud maatüki omanikuks Karite Konsult.
• 07.05.2002. a erastati Salunurme maaüksus suurusega
suurusega 10,65 ha, Aivar Jörsile ja Anne Sorts’ile, hinnaga 63370 krooni, millest 518 krooni tuli tasuda sulas ja
ülejäänu EVP-des, m2 hind seega 0,59 kr/m², nimetatud
kodanike seotust Viimsi Vallavalitsusega pole õnnestunud tuvastada.
Eraldi tasub väljatoomist tänase Viimsi Keskkoooli ja
temaga piirneva maa-ala tehing:
• 01.07.1998. a andis Harju Maavanem korraldusega 2348
Laomajand II kinnistu suurusega 4,5 ha, otstarbega sotsiaalmaa Viimsi valla omandisse.
• sama kuupäev, otsus 2352, Laomajand I, suurusega 11,6
ha, sotsiaalmaa, samuti Viimsi valla omandisse.
• 06.09.2001. a müüs Viimsi vald Laomajandi kinnistul asunud hooned Vallikraavi kinnisvarale järgmiselt:
Karulaugu 4, laohoone, 80 m², teenindusmaaga 0,64 ha;
Karulaugu tee 5, tootmishoone 102 m², teenindusmaaga
0,8 ha;
Karulaugu tee 2, valvehoone 138 m² ja käimla 8 m², teenindusmaaga 1,1 ha;
Karulaugu tee 3, laohoone, 885 m², teenindusmaaga 2,1
ha;
Kokku teenindusmaid: 4,64 ha, hinnaga 2 261 000 krooni
(48 kr/m²).

• 25.09.2001. a müüs Vallikraavi kinnisvara Timo Aarmaa’le
samad asjad.
• 21.12.2001. a on Viimsi Vallavalitsus andnud välja tõendi, et Timo Aarmaa on esitanud maa ostueesõigusega erastamise avaldused Karulaugu tee kinnistutele (vastavalt
2,6 ha, 2,1 ha, 4,8 ha, 2,1 ha).
• 06.08.2002. a määras Viimsi Vallavalitsus korraldusega
642 Karulaugu tee 4 teenindusmaaks 1,3 ha hinnaga 390
600, millest pool tuli tasuda EVP-des.
• 13.08.2002. a määras Viimsi Vallavalitsus korraldusega
654 Karulaugu tee 2 teenindusmaaks 47848 m² hinnaga
1 435 400, millest pool tuli tasuda EVP-des.
• 17.01.2003. a määras Viimsi Vallavalitsus korraldusega
25 Karulaugu tee 5 teenindusmaaks 51686 m² hinnaga 1
411 800, millest pool tuli tasuda EVP-des.
• 17.01.2003. a määras Viimsi Vallavalitsus korraldusega
23 Karulaugu tee 3 teenindusmaaks 53190 m² hinnaga 1
547 500, millest pool tuli tasuda EVP-des.
• 30.05.2003. a muutis Viimsi Vallavalitsus maaomaniku
avalduse alusel korraldusega 399, Karulaugu tee 3 tehingu tasumise tingimusi järgmiselt:
– senise poole asemel 1 547 500 kroonist, mis tuli tasuda
EVP-dega, tasutakse EVP-dega enne tehingu sõlmimist
154 750 krooni (10%);
– ülejäänud summast tasutakse 619 000 krooni tasutakse
EVP-des 10 aasta jooksul, makstes 10% intressi tasumisele kuuluvast osast;
– 773 750 krooni tasutakse rahas 10 aasta jooksul 10% intressiga aastas tasumisele kuuluvast osas.
• 30.05.2003. a muutis Viimsi Vallavalitsus maaomaniku
avalduse alusel korraldusega 401, Karulaugu tee 2 tehingu tasumise tingimusi järgmiselt:
– senise poole asemel 1 435 400 kroonist, mis tuli tasuda
EVP-dega, tasutakse EVP-dega enne tehingu sõlmimist
143 540 krooni (10%);
– ülejäänud summast tasutakse 574 160 krooni EVP-des
10 aasta jooksul, makstes 10% intressi tasumisele kuuluvast osast;
– 717 700 krooni tasutakse rahas 10 aasta jooksul 10% intressiga aastas tasumisele kuuluvast osast.
• 30.05.2003. a muutis Viimsi Vallavalitsus maaomaniku
avalduse alusel korraldusega 402, Karulaugu tee 4 tehingu tasumise tingimusi järgmiselt:
– senise poole asemel 390 600 kroonist, mis tuli tasuda
EVP-dega, tasutakse EVP-dega enne tehingu sõlmimist
39 060 krooni (10%);
– ülejäänud summast tasutakse 156 240 krooni EVP-des
10 aasta jooksul, makstes 10% intressi tasumisele kuuluvast osast;
– 195 300 krooni tasutakse rahas 10 aasta jooksul 10% intressiga aastas tasumisele kuuluvast osast.
• 30.05.2003. a muutis Viimsi Vallavalitsus maaomaniku
avalduse alusel korraldusega 403, Karulaugu tee 5 tehingu tasumise tingimusi järgmiselt:
– senise poole asemel 1 411 800 kroonist, mis tuli tasuda
EVP-dega, tasutakse EVP-dega enne tehingu sõlmimist
141 180 krooni (10%);
– ülejäänud summast tasutakse 564 720 krooni EVP-des
10 aasta jooksul, makstes 10% intressi tasumisele kuuluvast osast;
– 705 900 krooni tasutakse rahas 10 aasta jooksul 10% int-

ressiga aastas tasumisele kuuluvast osast.
• 14.11.2003. a tegi Viimsi Vallavalitsus korralduse parandada korralduste 401 ja 402 selgitavas osas ära maaomaniku Timo Aarmaa poolt esitatud avalduse kuupäev varasemalt märgitud 19.05.2003. a asemel 19.05.2011-ks.
• Kinnistute ostu-müügi tehingud toimusid 03.07.2003. a.
Kokku on nimetatud kinnistute pindala 165 744 m².
Samuti tasub eraldi välja tuua Põldmäe-Viievelle elamukvartali tehing: ala hõlmab enda alla paarikümne ha
suurust küla Pärnamäe ja Aiandi tee ristmikul, täna tuntud
kui Põldmäe elamukvartal.
• Põldmäe talu
– 1985. aastal anti maja koos abihoonetega ning 2400 m²
maatükiga tähtajatult kasutada proua Linda Ruus’ile, kes
1998. aastal on oma vara ära kinkinud Harry Ruus’ile ja
Vallo Palvadre’le;
– 20. märtsil 2001. a on Viimsi Vallavalitsus teinud vallavanem Kaido Metsma allkirjaga korralduse nr 297, millega nimetatud Põldmäe talule on antud õigus ostueesõigusega erastada eelpool nimetatud talule juurde maad selliselt, et kogukinnistu suuruseks saab 12,66 ha;
– Erastatava maa maksumuseks on määratud 90100 krooni, mis teeb m² hinnaks 1,40 eek/m², kuid maa ostu-müügi hinnaks pool sellest ehk 45050 krooni, mis omakorda
tuleb tasuda EVP-des! Ehk siis 0,7 senti/m² EVP-des.
• Veere maaüksus
– 23. märts 1999. a on Viimsi Vallavalitsus teinud vallavanem Kaido Metsma allkirjaga korralduse nr 589, millega on antud ostueesõigusega erastamise õigus Evelyn
Rinken’ile Veere maaüksuse suhtes Viimsi Vallas Pärnamäe külas, suurusega 4,12 ha hinnaga 34800 krooni, mis
teeb m² hinnaks 1,1 kr/m²;
– Kogu ostusumma tasuti EVP-des.
• Viievelle maaüksus
– 21. detsember 1999. a on Viimsi Vallavalitsus teinud vallavanem Kaido Metsma allkirjaga korralduse nr 2284,
millega on antud ostueesõigusega erastamise õigus Helmut Linkrus’ile 8,57 ha maa omandamiseks hinnaga
70600 krooni, mis teeb m² hinnaks 1,2 kr/m²;
– Ostu-müügi hinnaks on määratud aga pool eelpool nimetatud summast ning seegi tuli tasuda EVP-des.
• Kõigi nimetatud maaüksuste peal asub täna volikogu liikme Vallo Palvadre poolt teostatav Lubja Investi arendus
umbes 200 majale.
• Lubja Investi üheks juhatuse liikmeks kuni eelmise aastani oli aga Einar Tolmusk, kes on volikogu liikme Madis Saretok’i naisevend.
Kokkuvõtteks nendib Viimsi Vallavolikogu revisjonikomisjon, et hr peaminister Andrus Ansip’i väide, et Viimsi
vallas on aset leidnud hulk kahtlaseid maatehinguid, peab
paika. Samas on revisjonikomisjon leidnud, et pea kõigi revisjoni käigus avastatud maatehingutega on ühel või teisel
hetkel olnud seotud tänased ning endised reformierakondlastest volikoguliikmed Madis Saretok, Enn Sau, Vallo
Palvadre ning Kaido Metsma.
Gunnar Kobin
Revisjonikomisjoni esimees
Revisjonikomisjoni liikmed: Sven Arop, Peeter Oja
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VIIMSI VALLAVALITSUSUS
TEATAB
«Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud
alljärgnevate detailplaneeringute algatamise korraldused: Laiaküla küla,
maaüksus Laiamäe; Naissaare küla,
maaüksus Rahu; Lubja küla, Ampri tee
1; Randvere küla, Merisiiliku tee 7a,
Pärli tee 3a, 5a, 7a, 9a, 11a ja Koralli
tee 3a; Tammneeme küla, Teigari tee
24, 26; Leppneeme küla, Sepamäe tee
11; Metsakasti küla, maaüksus Metsakasti II; Rohuneeme küla, Liiva tee 1 ja
maaüksus Otti VII; Leppneeme küla,
maaüksus Sauna; Püünsi küla, maaüksus Madikse; Pringi küla, maaüksused
Jaani IV ja VII; Tammneeme küla,
Tammneeme ranna-ala; Metsakasti küla, maauksus Männiku; Pärnamäe küla,
Lageda põik 4; Randvere küla, Kiviranna tee 12; Püünsi küla, Rohuneeme tee
80; Tammneeme küla, Tammneeme tee
9; Viimsi alevik, Pargi põik 6; Rohuneeme küla, maaüksus Tammiku; Pringi küla, Rohuneeme tee 63, 63B, 63E.
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud
alljärgnevate detailplaneeringute kehtestamise korraldused: Pärnamäe küla, Suur-Kaare tee 14 ja Suur-Kaare tee
III; Püünsi küla, maaüksus Järve III;
Leppneeme küla, maaüksus Uus-Tänava; Leppneeme küla, Sepamäe tee 15;
Püünsi küla, maaüksused Kepsu II ja
Järve tee 5; Pringi küla, kinnistu Aasa
I ja maaüksuse Tüüri maatükk III;
Tammneeme küla, maaüksused Haugi
III ja IV; Randvere küla, Aiaotsa tee 17;
Rohuneeme küla, Rohuneeme tee 113;
Naissaare küla, maaüksus Merilaidi;
Haabneeme alevik, Lille tee 6; Viimsi
alevik, Uustalu III maaüksus; Rohuneeme küla, maaüksus Porda; Randvere küla, Veeringu tee 7.»

Viimsi sügisturniiri võit jäi koju
4. ja 5. novembril kogunes kümme meeskonda noori korvpallureid Viimsisse, et
tuliste pallilahingutega selgitada kolmanda Viimsi sügisturniiri võitja.
Osa võtsid meeskonnad üle Eesti. Lisaks Viimsi noortele kossupoistele heitlesid turniirivõidu nimel noored Ida-Virumaalt, Raplast, Tartust, Pärnust, kolm
meeskonda Tallinnast ja kaks Harjumaalt. Kohale oli saabunud suur osa selle vanuseklassi Eesti paremikust, puudus
vaid eelmisel hooajal KK Viimsi järel
Mikrofestivali korvpalliturniiril 2. koha
saanud Rakvere SK.
Kümme osalejat olid jaotatud kahte
viieliikmelisse alagruppi, kus paremusjärjestus selgitati üheringilise turniiriga.
Alagruppide kaks paremat jätkasid heitlust poolfinaalides, alagrupi 3. kuni 5.
koht mängisid kohamängu teise alagrupi meeskonnaga.
A-alagrupi võitis täiseduga KK Viimsi, alistades kindlalt Lääne-Harju SK
88:23; Saku SK 62:23 ja KK Hito 75:32.
Kõige pingelisema mängu pidasime Rapla KK esindusega, juhtides küll kogu
mängu ja võites 52:40, kuid tundus, et
poisid polnud mänguks hästi valmis,
millest ka palju lihtsaid eksimusi.
A-alagrupi paremusjärjestus: KK
Viimsi (4 võitu), Rapla KK (3), KK Hito
(2), Saku SK (1) ja Lääne-Harju SK
(0).
B-alagrupi paremusjärjestus: Pärnu
KK (4), Salva Tartu/Kuremaa (3), SK
Marcus (2), SK RIM (1) ja H-Sport (0).
Esimeses poolfinaalis läks KK Viimsi
kokku Salva Tartu/Kuremaaga. Haarasime kohe initsiatiivi ja andmata vastasel
võimalust «mängu tagasi tulla», võtsime
kindla 70:34 võidu.

Teises poolfinaalis suutis A-alagrupi
teine koht Rapla üle mängida B-alagrupi võitja KK Pärnu tulemusega 43:32. Ka
selles mängus alustas Rapla kindlalt,
röövides sellega pärnakate enesekindluse ning kaotusseisus olles ei leidnudki
Pärnu oma mängu. Seega finaalis taas
KK Viimsi vs Rapla.
Finaalis kahjuks/õnneks seekord pingelist heitlust ei nähtudki. Viimsi poisid
olid õppust võtnud alagrupi mängust
Raplaga, olime mänguks hästi valmis
ning võtsime kaasa poolfinaalist saadud
enesekindluse ja ilusa võitlusliku mängu. Võitsime esimese veerandi 23:7 ning
sellega oli mängu saatus otsustatud.
Lõppskoor 70:34.
KK Viimsi kuldses meeskonnas mängisid Karl Johan Lips, Karl Robin Jürjens,
Arles Egert Lelle, Ott Sander Kapper, Villem Erik Luks, Kristian Raus, Ants Ojasoo, Hanno Laan, Magnus Kruusing,
Hans Kristjan Urm, Robert Katman, Roland Rebase, Rainar Razumovski.
Meeskonna treener Tanel Einaste.

Viimsi sügisturniir 2006
paremusjärjestus:
I KK Viimsi
II Rapla KK
III KK Pärnu
4. Salva Tartu/Kuremaa
5. KK Hito
6. SK Marcus
7. Saku SK
8. SK RIM
9. Lääne Harju SK
10. SK H-Sport

Kõikide mängude tulemustega ja muu

turniiri puudutavaga saab tutvuda KK
Viimsi koduleheküljel www.kkviimsi.ee.
Autasustati kõiki tublisi noori korvpallureid hoolimata sellest, millise koha
nad turniiril saavutasid. Kolme parimat
meeskonda autasustati medalite ja karikate ning auhindadega sponsoritelt. Kõik
turniiril osalejad said efektse T-särgi
AND1-ilt. Lisaks autasustati nelja edukama meeskonna parimaid mängijaid. KK
Viimsi meeskonnast pälvis turniiri parima mängija tiitli Karl Johan Lips.
Turniiri raames peetud Nike paarisviskevõistluse kaksikvõit läks Raplasse –
1. koht Ken ja Egert, 2. koht Marek ja
Martin, 3. koht Pärnu paar Remi ja Andres. Võistluse mõte oli kordamööda minuti aja jooksul visata omal valikul kas
vabaviset (andis kaks punkti) või kolmepunktiviset (neli punkti) ning koguda
võimalikult suur lõppskoor.
Turniir läks taas igati korda ja nii
korraldajad kui ka külalised jäid väga rahule. Järgmine aasta ongi KK Viimsi eesmärk turniiri veelgi laiendada ja tõsta
selle taset nii korralduslikus kui ka sportlikus mõttes, kaasates näiteks võistkondi väljastpoolt Eesti jne.
Viimsi sügisturniir on leidnud oma
kindla koha Eesti noorte korvpallikalendris ja see on turniir, kuhu tahetakse
mängima tulla!
KK Viimsi tänab kõiki noori mängumehi ja nende treenereid, tublisid kohtunikke, fanaatilisi lapsevanemaid ning
kõiki toetajaid, kes Viimsi sügisturniiri
edukale toimumisele kaasa aitasid.
Viimsi sügisturniiri toetasid Viimsi
vald, hasartmängumaksu nõukogu,
Fifaa, Nike, Sportland. (KK Viimsi)

Noored viimsilased olid kiirmales edukad
Viimsi Kool võtab tööle
• KUNSTIÕPETUSE ÕPETAJA
• LABORANDI
Edukal kandidaadil on:
• erialane kõrgharidus
• valmisolek koostööks õpilaste
ja kolleegidega
• hea suhtlemisoskus
Konkursist osavõtuks esitada
avaldus direktori nimele,
elulookirjeldus ning haridust
tõendava dokumendi koopia
hiljemalt 18.12. 2006 e-posti
aadressil kadri@viimsi.edu.ee või
aadressil Randvere tee 8,
Haabneeme 74001.
Info telefonil 6235 107

Otsitakse Pringi külla (bussipeatus
lähedal) 1-aastasele tüdrukule hoidjat. Võimalik ka osalise tööajaga. Tel
516 3223 Karin
Ostan kinnistu (maa või koos hoonetega) Prangli saarel. Pakkumise
korral palun ühendust võtta telefonil 680 5313 või 5680 5313. Ines
Ahjud, pliidid, kaminad. Pottsepatööd. Tel 5559 3881

Harjumaa meistrivõistlustel kiirmales
selgitati maakonna parimad Tallinnas
Paul Kerese malemajas 21. oktoobril.
Mängiti seitse vooru šveitsi süsteemis
15+15 min partiile. 16 mehest viis olid
viimsilased. Esikohale tuli Ain-Valdo
Müütnik kuue punktiga, teistest meie
meestest sai Jüri Kuusik 5. koha, Dimitri
Seisler 8., Allan Onton 14. ja Elmar Talisaar 15. koha.

Kuupäev
4.-10. detsember

Üritus
Harjumaa koolidevahelised võistlused RAHVASTEPALLIS
(kuni 3. kl tüdrukutele ja poistele)
7. detsember
VIIMSI SPORDIAASTA PIDULIK LÕPETAMINE kl 17.30
treenerite ja spordiklubide esindajate ümarlaud, kl 19 valla
parimate sportlaste autasustamine hotellis Athena
8. detsember kl 10 Harjumaa koolidevahelised võistlused TEATEUJUMISES
9. detsember kl 10 VIIMSI MITMEREKETITURNIIR (sulgpall+lauatennis)
15. detsember kl 20 VIIMSILASTE TERVISETUND – kogu perega ujuma!
16. detsember kl 11 VIIMSI CUP RULLILUUISUTAMISES

Otsime aastasele poisile aeg-ajalt
käivat vanemapoolset toredat hoidjatädi. Asukoht Pringi 609 0408,
510 8100 Silvia

Müüa maja Arnika tee 84.
Kinnistu 585 m2. Kivimaja 174 m2. Esimesel
korrusel elutuba, köök, kaminatuba, saunduširuum ning WC. Teisel korrusel neli magamistuba ja vannituba. Müüakse ilma siseviimistluseta.
Hind
Ahti Oks 511 1500
3 990 000 kr
www.rime.ee

Koht

Korraldaja
Harjumaa spordiliit

Viimsi vallavalitsus
Keila
Viimsi spordihall
Viimsi SPA
Viimsi spordihall

Harjumaa spordiliit
Viimsi vallavalitsus
Viimsi vallavalitsus
Spordiklubi Rullest

Müüa majaosa
Kloostrimetsa tee 20.
Müüakse hoone teine korrus, mis koosneb
kahest korteriomandist, üldpind 108,8 m2.
Kinnistul on veel kaks omanikku. Kinnistu
2299 m2, millest ca 1000 m2 kuulub majaosa
juurde. Tee oma pakkumine!
Hind
Ahti Oks 511 1500
3 600 000 kr
www.rime.ee ID: 1582
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Siseviimistlustööd eraisikult. Soovitavalt Viimsi vallas või valla lähipiirkonnas. Tel 522 9294

LIUGUKSED JA RIIDEKAPID teie
mõõtude ja soovide järgi. Abi garderoobi projekteerimisel.
Tel 522 1151 Faks 685 2318
nagusul@hotmail.com

noormeestest Georgi Mahmurov, kes
treenib Tallinna Shahh Garde klubis.
Samuti olid oktoobri lõpus Kehras
koroonavõistlused, kus Viimsi pani välja kolm osalejat. 32 Harjumaa meesvõistleja konkurentsis saavutas Urmas
Mererand 12. koha, naistest sai kaheksa
maakondliku konkurendi hulgas pronksmedali Kai Mererand ja kohe tema järele platseerus Meri Arro. (VT)

180 m2. Kinnistu 600 m2. Puitvoodriga kivimaja, profiilplekkkatus. Esimesel korrusel elutuba-köök, kaminatuba, saun-duširuum ning
WC. Teisel korrusel kolm magamistuba ja vannituba. Soojustatud garaaž 32 m2. Ilus kodu
Kloostrimetsa servas. Võimalus kohe sisse
kolida.
Ahti Oks 511 1500
Hind
www.rime.ee ID: 1472
4 490 000 kr

DETSEMBRIKUU SPORDIÜRITUSED

Puhastusfirma võtab tööle koristaja
Viimsisse. Töö õhtuti alates 17.30.
Tel 50 90 521

Müüa kaminapuud (30 cm) võrkkotis koos koju toomisega. Hind 38
krooni kott. Tel 509 6182.

Naismängijaid oli sel aastal vaid kaks.
Esikoha pälvis Tiina Põlendik Kose vallast, teiseks jäi Lea Vahter Keila linnast.
Noorte maletajate hulgas said Paul
Kerese malekooli Viimsi kasvandikud
kõik parimad kohad. Kuni kümneaastastest poistest sai esikoha Henri Viigimäe,
kuni 14-aastastest tütarlastest Danielle
Luks, jättes teiseks oma õe Liselle Luksi.
Neidudest võitis Kristiina Ehala ning

Müüa maja Arnika tee 3.
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Müüa heas korras
3-toaline korter Pronksi 6.
63,2 m2, 7/3. Müüakse koos köögimööbliga.
Aknad vahetatud. Aktiivne ühistu. Majal oma
gaasiküttesüsteem. Madalad kommunaalkulud. Parkimiskoht suletud hoovis, puldiga
avatavad väravad. Vabaneb kiiresti!
Hind
Ahti Oks 511 1500
2 150 000 kr
www.rime.ee ID: 1613

Soovid müüa
kinnisvara?
Avalda tasuta
kuulutus meie
reklaampinnal!

Helista 511 1500, Ahti Oks.
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AASTA NAINE 2006

PÜÜNSI PÕHIKOOL
VAJAB
POISTE TÖÖÕPETUSE ÕPETAJAT
INGLISE KEELE ÕPETAJAT
HUVIJUHTI
TENNISERINGI JUHENDAJAT
MAJAHOIDJAT NING KORISTAJAT

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon (VEDA) kutsub
valima VIIMSI AASTA NAIST 2006.
Nominent tiitlile VIIMSI AASTA NAINE 2006:
• on Eesti Vabariigi kodanik
• on vähemalt 2 lapse ema või juba ka vanaema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ühiskondliku elu pinnal
• omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha või ühiskondliku tegevuse
kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile
VIIMSI AASTA NAINE 2006 on kaunis, tark ja tegus hing nii kodus
kui väljaspool, kelle oskust toime tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maailmavaadet ka kodust välja, tasub tunnustada.
Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha nii lapsed, täiskasvanud
kui ka ühingud, seltsid, organisatsioonid.
Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsioon.
Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuulutamine toimub
9. märtsil 2007.a.
Viimsi Aasta Naise tiitlile kandideerimise toetuskirju ja ettepanekuid
koos nominendi aadressiga palume saata kuni 28. veebruarini 2007. a.
Märgusõna «AASTA NAINE»
VEDA
Kaluri tee 5, Haabneeme,
Viimsi vald
e-post: veda@veda.ee
mobiil: 5131202
Leidkem see tubli ja õige!
VEDA juhatus
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Q Vara OÜ
otsib
kohusetundlikku inimest
Viimsisse ja Jürisse, kes
hoiaks korras meie
kortermajade parklad ja
haljasalad. Firma poolt
tööriideid, kaasaegsed
töövahendid ja palk 4000 kr
kätte. Töö on paindliku
ajagraafikuga ja sobib
pensionärile.
Lisainfo:
Kaido Mettus 503 4318

Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata
aadressil Kooli tee 33, Püünsi küla, 74001 Harjumaa või
e-postiga birgit@pyynsi.edu.ee.
Info telefonil 606 6919.

Kõrgema
kategooria kirurg,
meditsiinikandidaat,
Tallinna Kirurgide Seltsi
auliige

HUBERT POOLA
KONSULTATSIOONID

Sisustusarhitekt
HILDA OSTONEN
• ruumide sisekujundus
• mööbli kujundus ja
erijoonised

tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, Pringi
(Vabaõhumuuseumi vastas)

LAHE TARE
POOD JA PUBI
seoses tegevuse
laiendamisega vajatakse
järgmisi töötajaid:

MÜÜA
KAMINAPUUD
(lepp)
40 l võrgus.

KOKK,
ABIKOKK,
MÜÜJA ja
NÕUDEPESIJA

Info tel: 5560 7644.

Telefon: 5557 1108

Haabneeme,
tel 5664 6323, 609 0518
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JUSSI ÕLLETUBA
Mõnus koht
JÕULUPIDUDEKS

Suur valik
talverehve

ROMANTIKAKS
VANA-AASTA
ÕHTUKS
Info ja broneerimine tel. 6010 317, 52 80909, info@jussikas.ee
Aadress: Liilia tee 2, Viimsi, www.jussikas.ee

Haabneeme Kaluri tee 3
• MOLTEX ÖKO loodussõbralikud ühekordsed
mähkmed
• WELEDA looduslikud kehahooldustooted rasedatele ja imikutele
• lai valik AYURVEDA jm. teesegusid
• öko toidukaubad ja puhastusvahendid

Kersti Muuk-Adrat

EHITUSMATERJALIDE
MÜÜJA
Viimsis Tulbiaia tee 4
asuvasse lattu.

pakub tööd
KORISTAJALE
Lähem info telefonil: 6061
115OÜ Viimsi Spa, Randvere tee
11, Viimsi vald, 74001, Harjuma
aviimsispa@viimsispa.ee

Telefon 609 1734




Haabneeme,
Kaluri tee 5,
1. korrus, 108



tel 600 2265

SOOVITAB

VASTUVÕTT
E, T, K, R kl 9–13;
N kl 14–18



Konesko Autotarvik OÜ
Seoses tootmise laiendamisega
vajame kogemustega
KEEVITAJAT –
poolautomaat-käsikeevitus.
Aiandi tee 21, Viimsi
telefon 601 1695, 513 7070,
5045350



SPA Viimsi Tervis



PEREARST



Meilt leiad ka peatsete pühade puhuks palju
toredaid kingitusi!

Viimsi Ehituskaup
võtab tööle

Asume: Muuli tee 8, Viimsi
Tel 601 1727, info@selteret.ee

tel: 6091490, 5298020,
e-mail: info@indigodesign.ee
www.indigodesign.ee

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351
e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

Looduse Laegas

Hoolitse oma lemmiku eest ja paku talle
parimat.

• Individuaalõmblus
• kodutekstiilide õmblemine
• tikkimisteenus (logod ja muu
sümboolika)
• suur valik reklaam- ja vabaaja
riideid
• parandustööd

Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

Mahe- ja tervisetoodete kauplus

Viimsi Aiakeskuses
müügil laias valikus
koera- ja kassitoitu
firmalt Royal Canin.

Haabneemes, Kaluri tee 5

Rehvide müük ja paigaldus

Maasturitele
naastrehvid

Rikkaliku peolaua, vahuveini, särava õhtujuhi ja programmiga

Disaini- ja
õmblussalong

Autovaruosade müük
Õlivahetus



Laupäeval 16.12 kell 12–15 I korruse pubis
küpsetame piparkooke ning ehitame
koos piparkoogimaja.
Jõululaupäeval 24. detsembril restoran Paat
suletud.
25. ja 26. detsembril oleme avatud 13–24

1"/"(,,)
Aastavahetusel oleme avatud
31.12.06 11–18
01.01.2007 14-24

OALPAI>AN
UUS ON VEELGI PAREM!!!

Aasta 1-l päeval taastame tervise
maitsva Boršiga.



INFO 609 0840 või 609 0839;
paat@ag.ee; www.paat.ee
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Novembris uksed avav restoran „Savoy“ ja Viimsi Peokeskus vajab enda meeskonda:

ETTEKANDJAT

Tööülesandeks: klientide kiire ja meeldiv teenindamine
* Nõudmised kandidaadile: vähemalt keskharidus, särtsakus ja naeratamisoskus, usaldusväärsus ja lojaalsus, avatud suhtlemisoskus, esinduslik hoolitsetud välimus,, stressitaluvus.
* Kasuks tuleb: eelnev teenindusalane töökogemus, soome keele oskus
* Omalt poolt pakume: tööle vastavat palka, meeldivat töökeskkonda

MUUSEUMI ÜRITUSED
3. detsembril kell 15 Viimsi Vabaõhumuuseumis 1. advendi tähistamine. Laulame koos Viimsi
kooridega, lastele tuleb külla Heino Seljamaa nukuteater, meeleolu aitab luua rahvatantsuansambel Sõprus. Joome koos kuuma jõulujooki ja süütame advendiküünla.
15. detsembril kell 13 Viimsi Koduloomuuseumis Viimsi muinaspärandile pühendatud konverents. Kuulete sügistalvel tehtud arheoloogiliste uurimuste tulemustest Viimsis ning saate lähemalt tuttavaks paikkonna muinasaja leidudega. Esinejad Ajaloomuuseumist, Ajaloo Instituudist
jm. Selle üritusega tähistame Viimsi Muuseumide 35. sünnipäeva.
17. detsembril kell 13.30 Viimsi Koduloomuuseumis Uku Masingu loomingu näituse pidulik
avamine.
26. detsembril kell 15 Viimsi Koduloomuuseumis teise jõulupüha kontsert. Mari-Ann ja Tonny
Wikström Rootsist musitseerivad viiulil ja võtmeharfil. Vahepeal saab kuulda Aksi saare lugusid,
lisaks maitsev kook ja jõulujook. Muuseumi tuluõhtu harmooniumi restaureerimiseks. Igaüks
võib annetada.

VIIMSI KULTUURILOO SELTSI ÜRITUSED
2. detsember kell 11 Viimsi Koduloomuuseumis näituse «Sugupuud» avamine. Külastage kindlasti näitust, saate sugupuu uurimisel innustust ja eeskuju.
2. detsember kell 11.40 Viimsi Koduloomuuseumis koduloo-uurijate ringi kokkusaamine. Teemaks on sugupuude uurimine.

KORISTAJAT/ NÕUDEPESIJAT

Tööülesandeks: restorani, peoruumide, sauna ja muude teenindavate ruumide koristus
* Nõused kandidaadile: korralik, aus, kohusetundlik, usaldusväärne
* Kasuks tuleb: eelnev kogemus
* Omalt poolt pakume: tööle vastavat palka, meeldivat töökeskonda

KOKKA

Tööülesandeks: a `la carte roogade valmistamine
* Nõuded kandidaadile: kohusetundlik, usaldusväärne
* Kasuks tuleb: eelnev töökogemus
* Omalt poolt pakume: väljakutsuvaid tööülesandeid ja töö vaheldurikkust
Tööle asumise aeg: november
Asume: Pargi tee 12, 74001 Viimsi
CV saata:
Viimsi Mõis OÜ,
Pargi tee 12, 74001 Viimsi
Kontakttelefon: +372 56 55 312
piret@peokeskus.ee

Las toovad taksoga kohale...
Kui teil katlas ahjuküte otsa saab, helistage Alexela kütusetaksole
Tellimine

6 508 521
www.alexela.ee
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