
Politsei teeb 
kokku võtte aasta-

lõpust. Enim tegid 
muret pidutsevad 

alaealised ja 
madal liiklus-

kultuur.

Loe lk 6

Viimsi 
Muusemide 
direktor 
Enna Sirkel 
kirjutab valla 
asutamise 
ajaloost.

Loe lk 7

Nr 1 (234) 26. jaanuar 2007

VT
VIIMSI  TEATAJA

SÕNUMID

Riik kompenseerib 
kaugkütte hinnatõusu
1. jaanuarist 31. maini 2007 kom-
penseeritakse kodutarbijatele kaug-
kütte hinnatõus riigieelarvest. 

Kompensatsiooni saavad taotleda 
pered, kelle iga liikme tõestatud sis-
setulek jääb alla 3500 krooni. 1. det-
sembrist 2006 kehtima hakanud soo-
jusenergia MWh hinnast (665 krooni 
Viimsi alevikus) kompenseeritakse 
tõus, mis ületab 20% võrreldes 
2004/2005 kütteperioodil kehtinud 
hinnaga – 47 kr/MWh.  Toetuse saa-
miseks tuleb esitada iga kuu avaldus, 
millele on lisatud tarbitud soojus-
energia kulu dokument ja sissetule-
kut tõendavad dokumendid. 

Korraga saab tutvuda valla kodu-
lehel ja selles Viimsi Teatajas. Infot 
saab tel 6066 825, avaldusi on või-
malik esitada esmaspäeviti kella 14-
17.30 ja  neljapäeviti kella 9-12 ja 
14-17 sotsiaalametis, Nelgi tee 1. 
(VT)

Naissaar saab traadita 
netiühenduse
Juba sel aastal on Naissaare sada-
mas võimalik kasutada traadita in-
ternetiühendust, sest Viimsi vallava-
litsus plaanib laiendada wifi leviala 
ka sinna. 

«Kuna Naissaare sadam leiab ai-
na rohkem kasutamist huvisadama-
na, kus peatuvad jahid ja laevad, siis 
on tekkinud vajadus ka traadita in-
ternetiühenduse järele,» ütles abival-
lavanem Endel Lepik. «Samuti on 
saarel rajamisel mitmed suvilad ja 
puhkerajatised, mis vajavad ühendust 
maailmaga.» (VT)

Naissaare vanemal Peedo 
Lehtlal tekib peagi võimalus 
ka oma töös internetiühendust 
kasutada.

Viimsis kui kiiresti arene-
vas vallas kasvab vajadus 
ka suurema kultuurikesku-
se järele,   vallavalitsuse 
nägemuse kohaselt võiks 
selleks olla kontserdimaja. 

Mõne aasta pärast on Viimsi vald kuni 
25 000 elanikuga omavalitsus, mida 
võib võrrelda keskmise Eesti linnaga, 
näiteks Viljandiga. «Selles kontekstis 
peab Viimsi mõtlema mastaapselt, ei saa 
enam tegutseda küla mõõtmetes, vaid 
tuleb arvestada linna vajadustega,» üt-
les kultuuriameti juhataja Ott Kask. 

Mujal maailmas ja ka Eestis on efek-
tiivselt rakendatud praktikat, kus mit-
med kultuurifunktsioonid on koondatud 
ühte hoonetekompleksi. Näiteks võib 
tuua Jõhvi ja Pärnu kontserdimajad. «Ka 
Viimsis oleks mõttekas koondada selles-
se keskusesse mitmed eri  funktsioonid,» 
ütles Kask. 

Kavandatavasse kontserdimajja 
peaks peale 700-kohalise kontserdi- ja 
teatrisaali mahtuma ka  huvikeskus, 
muusikakool, kunstikool ning konve-
rentsikeskus. Lisaks oleks kompleksis 
kunstigalerii, kohvik-restoran ning väl-
jaspool hoonet asuv vabaõhulava. 

Kontserdimaja asupaik on praegus-
te planeeringute kohaselt Miiduranna 
sadama taga otse mere ääres asuv maa-
ala, mis kuulub vallale. Kontserdimaja 
peakski eriti atraktiivseks muutma me-
reäärne asupaik. 

«Kontserdimaja poolel hakkaksid 
toimuma kontserdid, etendused, konve-
rentsid, ning igapäevaselt peaksid selle 
maja täitma huvikeskus, kunsti- ja muu-
sikakool,» selgitas Kask. 

Uut hoonet hakkaksid aktiivselt ka-
sutama Viimsi kogukond oma 25 000 
elanikuga ja Pirita linnaosa, kus elab li-
gi 20 000 inimest. Kuna arhitektuuribü-
roo Kosmos on kontserdimaja eskiisla-
henduse välja pakkunud üsna tavapära-
tuna, siis võiks maja olla tõmbekesku-
seks kogu Tallinnale ja suudaks meeli-
tada siia huvilisi lähemalt ja kauge-
malt.   

Kosmose arhitektide nägemuse jär-
gi peaks hoone tulema kaheksakorruse-

line; viimasele korrusele on kavandatud 
kohvik ja restoran vaatega merele ja Tal-
linnale. Välimuselt meenutab kontserdi-
maja maa- või meremärki, see 35 meet-
ri kõrgune hoone peaks paistma ka kau-
gele merele. 

Ott Kask ütles, et hoone kujundaks 
oma auraga ka kogu ümbruskonda. 
Kontserdimaja juurde on kavandatud 
skatepark, koerte jalutamise aed, prome-
naad ja piisavalt parkimisalasid. Tervi-
kusse kuuluksid ka Miidurannas asuvad 
Peeter Suure aegsed merekindluse vare-

med, mis praegu on võssa kasvanud, mi-
da aga saaks põnevalt esile tuua. Kont-
serdimaja juurest saab alguse jalakäija-
te promenaad, mis liitub Haabneeme ja 
Viimsi alevike ühendava jalgteede võr-
gustikuga. 

«Kuna Viimsi elanikkond on valda-
valt noor ja paljud on äsja siia elama tul-
nud, võiks kontserdimaja   ideoloogili-
selt olla Viimsi kogukonna kujundaja ja 
valla identiteedi tekitaja, et viimsilastel 
oleks peale kauni kodu Viimsis ka mida-
gi muud,» ütles Kask.

Kahtlemata on kontserdimaja palju 
raha nõudev projekt, millele on vaja lei-
da lisaallikaid, vald üksinda sellist kes-
kust rajada ei suuda. Kask ütles, et kaa-
sama peaks riiki, eraettevõtjaid, eraisi-
kutest koosnevat fondi ning Euroopa Lii-
du tugifonde. «Kõigepealt peab aga 
Viimsi elanikel olema tahe sellise kont-
serdimaja rajamiseks ja veendumus, et 
meil tõepoolest on sellist asja vaja,» nen-
tis Kask. 

Merike Taal

Kultuuriameti juhataja Ott Kask näitab uue kontserdimaja asukohta. Hoone eskiisprojekti tegid arhitektuuri-
büroo Kosmos arhitektid Ott Kadarik, Villem Tomiste ja Mihkel Tüür.

Lapsehoiutoetusest

Seoses 1. jaanuaril 2007 
kehtima hakanud sot-
siaalhoolekande seaduse 
muudatustega ja vajadu-
sega olemasolev lapse-
hoiutoetuse määramise ja 
maksmise korra eelnõu 
antud seadusega koos-
kõlla viia, lükkub selle 
arutamine Viimsi voliko-
gus veebruarikuusse.

5. veebruarist hakkavad 
Viimsi ja Tallinna vahel 
sõitma tasuta koolibussid 
marsruudil Viimsi haigla – 
Balti jaam. 

Bussid väljuvad esmaspäevast reedeni 
hommikuti kell 6.58 ja 7.05 Viimsi haig-
la juurest järgmisel marsruudil: Viimsi 
haigla – Viimsi vallamaja – Merivälja – 
Tuule tee – Aiatee – Mähe tee – Randve-
re tee – Supluse pst – Pirita – Rummu – 
Fr. R. Kreutzwaldi – Pronksi – Vabaduse 
väljak – Hotell Tallinn – Balti jaam.

Projekti algatas Tallinna transpordi-
amet koostöös Viimsi vallavalitsusega pi-
lootprojektina, mis kestab esialgu selle 
aasta 31. maini.

Projekti eesmärk on vähendada liik-
lusummikuid hommikuti Pirita–Meriväl-
ja suunal. Tallinna transpordiameti ja 
Tallinna haridusameti hiljutisest uurin-
gust on selgunud, et kõige rohkem 
tuuakse lapsi hommikul Tallinna kooli-
desse Pirita–Merivälja suunalt, mis teki-
tab liigseid ummikuid. 

Viimsist käib Tallinna koolides umbes 
700 last, ligikaudu 150-200 peres sõide-
takse just sellepärast iga päev linna.

Koolibuss on mõeldud igas vanuses 
õpilastele algkoolilastest gümnaasiumi-
ealisteni välja. (VT)

Tallinna ja Viimsi vahel hakkavad sõitma koolibussid

Koolibuss on 
õpilastele ta-
suta ja sõita 
saab õpilaspi-
leti ettenäita-
misel. 

Mõne aasta pärast võib merekaldale 
kerkida uhke kontserdimaja



Viimsi vallavalitsus korraldas 18. 
detsembril konverentsi, kus vaa-
dati tagasi esimesele koalitsiooni-

aastale ja seati uusi sihte. Põgusalt oli 
sellest juttu ka eelmises lehes ja konve-
rentsi materjalid on saadaval valla kodu-
lehel. Siinkohal tahan käsitleda paari 
teemat lähemalt. 

Sattusin mõned päevad tagasi luge-
ma narkomaania ennetamise riiklikku 
strateegiat aastani 2012. Iseenesest üs-
na masendav dokument. Hämmastas 
aga see, et ligi 40 leheküljel mainitakse 
vaid kolme reaga ja muuseas esmase 
preventsioonina seda, et vaja on luua 
uusi vaba aja veetmise võimalusi koos-
töös kohalike omavalitsustega ja laste-
vanematega, eesmärgiga haarata huvi-
tegevusse võimalikult palju osalejaid. 
See dokument on suunatud suuresti ta-
gajärgedega tegelemisele. 

Meil vallas tuleb tegelda sellega, et 
noored ei jõuakski  narkootikumideni. 
Selleks tuleb neile pakkuda võimalusi te-
geleda eri asjadega nagu sport, huvirin-
gid, muu mõtestatud tegevus. Koalit-
sioon on lubanud, et tagab koostöös 
Viimsi noortele rohkem vaba aja tervis-
liku ja sisuka veetmise võimalusi.

Siinkohal on põhjust mainida Rand-
vere uue lasteaia maja, kus on ette näh-
tud ruumid noortele. Oleme noortevoli-
koguga kokku leppinud, et noortele 
mõeldud ruumide sisustuse üle otsusta-
vad nad ise, ja võimalust mööda kujun-
davad ruumidki. Meil olid parimad ka-
vatsused Tammneeme vabaajakeskuse 
rajamiseks endise segusõlme territooriu-
mile. Loodame väga, et arendaja arves-
tab võimaliku Tammneeme  spordihoo-
ne osas siiski valla soovidega.

Töö noorte vabaajakeskuste rajami-
seks käib aga edasi. Valla poolt on töös 
Viimsi aleviku spordiväljaku rajamine, 
nagu ka  judoka Indrek Pertelsoni kavan-
datav spordiklubi. Planeerimisel ja raja-
misel on mitmeid tenniseväljakuid. Spor-
diringkonnad koos ettevõtjatega on pak-

kunud Viimsisse jäähalli ehitamist.  Kerg-
liiklusteid on meil juba üsna palju ja neid 
tuleb lähiaastatel juurdegi. Uue koolima-
ja juures olevad spordisaalid jms ruumid 
on samuti mõeldud esmajärjekorras 
noortele. Otsime võimalusi muusika- ja 
kunstikooli ehk siis kaunite kunstide 
kooli ehitamiseks jms. 

Me ei näegi muid võimalusi, kui sel-
liste objektide rajamisele roheline tuli 
anda. Noored on meie tulevik. Kui me 
nende eest ei hoolitse ja laseme vaid tä-
naval ja mõnuainetel nende tervist ja tu-
levikku kujundada, siis pole meil tulevik-
ku – ei lastel ega ka kogu Eestil. Nii hak-
kavad meie pensioni välja teenima mig-
randid, sest oma inimesed on kas vanad 
või narkomaanid  ehk haiged ning samu-
ti sotsiaalhoolekande tarbijad. Nii võta-
vad võõrad meilt ka võimu ja lõpuks ko-
gu riigi. Pole just meeldiv perspektiiv. 

Keegi teine meie lapsi kasvatama ei 
hakka ja nende normaalseks arenguks 

(nii vaimseks kui ka füüsiliseks) vajalik-
ku keskkonda rajama ei tule. Kui maini-
sin eespool eri spordirajatisi, siis on nen-
desse nii praegu kui tulevikus oodatud 
loomulikult kõik viimsilased. 

Teine teema on samuti seotud las-
tega. Volikogu arutab lähiajal val-
lavalitsuses väljatöötatud korda, 

mille alusel toimub koolinoortele sõidu-
auto juhiloa saamisega seotud kulude 
kompenseerimine valla eelarvest. Selleks 
on vallavalitsusel 2007. aastal kasutada 
pool miljonit krooni. Mõte on selles, et 
iga koos vähemalt ühe vanemaga Viim-
sis elav (elukoht on registreeritud Viim-
sis) ja keskkoolis või kutsekeskkoolis õp-
piv noor, kes on alates 1. septembrist 
2006 läbinud autojuhikursused ja saa-
nud autoregistrikeskusest vastava juhi-
tunnistuse, võib esitada vallale avalduse 
ja vald kompenseerib juhiloa omaniku-
le osaliselt selle maksumuse. Noorele, 

kes on küll autokoolis käinud ja kulutu-
sigi teinud, kui kellel pole luba ette näi-
data, vald kompensatsiooni ei maksa. 
Kuna juhiluba on noorele oluline doku-
ment, selle saamine eeldab aga suhteli-
selt kallist koolitust, peab tänane koalit-
sioon valla antavat rahalist toetust noor-
tele oluliseks.

Lõpetuseks tahaks ümber lükata ühe 
kuulujutu. Vaatamata sellele, et koalit-
sioon on andnud valimislubaduse, et 
maamaksu määra lähema nelja (nüüd ju-
ba allesjäänud kolme) aasta jooksul ei 
tõsteta, levitavad pahatahtlikud isikud 
viimsilaste (eriti  vanemate inimeste hul-
gas) kuuldusi, nagu kavandaks tänane 
vallavalitsus maamaksu määra märkimis-
väärset tõusu. Kinnitan, et see on täielik 
väljamõeldis. Mis võib juhtuda, on see, 
et riik selle tänase koalitsiooni näol tõs-
tab maa maksustamishinda, aga seda 
protsessi ei kontrolli vallavalitsus ega ka 
volikogu – see on riigi otsustada.

Sel aastal on kommunaalvaldkonnas 
kõige suurema tähelepanu all teed 
ja välisvalgustus – teede ehitus ja 

rekonstrueerimine, hooldus ja remont 
ning välisvalgustuse rajamine.

2007. aastal on teede ehituseks, re-
konstrueerimiseks ja projekteerimiseks 
kavandatud 28,8 miljonit krooni. sellele 
lisandub riiklik toetus teedeehituseks, li-
gi kaks miljonit krooni.  

Tähtsaimaks objektiks on Randvere 
tee 2,5 km pikkuse Metsakasti ja Rand-
vere küla läbiva kergliiklustee lõigu ehi-
tus koos välisvalgustusega. Tee alla rajab 
AS Viimsi Vesi ühtekuuluvusfondi toetu-
sega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning 
sademe- ja pinnasevee magistraaltorus-
tikud. Objekt valmib 1. juuliks. 

Jätkub 1,2 km pikkuse Kelvingi–
Leppneeme ühendustee ehk Reinu tee pi-
kenduse rajamine. 2006. aastal käiku an-
tud sõidutee saab asfaltkatte, tööde käi-
gus tõstetakse olemasolev AS-i Fortum 
Elekter kõrgepingeliin ümber (võimalik, 
et asendatakse kaabelliiniga) ning raja-
takse kergliiklustee ja välisvalgustus.

Haabneeme alevikus rekonstrueeri-
takse 0,5 km pikkune Hundi tee, Rohu-
neeme tee ja Nugise tee vaheline sõidu-
tee ning ehitatakse kergliiklustee koos 
välisvalgustusega. Tee alla rajab AS Viim-
si Vesi sademe- ja pinnasevete magist-
raaltorustiku. 

Hundi tee 0,8 km pikkune lõik Nugi-
se teest Randvere teeni on kavas re-
konstrueerida aastal 2008.

Olulised teedeehituse objektid on ka 
1,9 km pikkune Aiandi tee ja 1,4 km pik-
kune Lubja tee kergliiklustee koos välis-
valgustusega. 

2007. aastal riigilt saadava teehoiu-
tööde toetusega kavandatakse välja ehi-
tada Äigrumäe asumi ühendustee algu-
sega Muuga tee–Altmetsa tee ristmi-
kust.

Liiklusohutuse suurendamise huvi-
des rekonstrueeritakse Aiandi tee–

Vehema tee–Pargi tee ristmik ning likvi-
deeritakse koos AS-iga Fortum Elekter 
liiklussõlmes olev eriti ohtlik alajaam, 
samuti Aiandi tee–Pärnamäe tee–Lubja 
tee ristmik.

Kavas on tellida kolme kilomeetri 
pikkuse Reinu tee (Rohuneeme tee ja 
Kelvingi küla vahelise lõigu) tee rekonst-
rueerimise tööprojekt ning valla teede 
teemaplaneeringu teine osa.

Teede hooldusremondiks on valla 
2007. aasta eelarves 7,6 miljonit krooni. 
Hooldusremonti tehakse vastavalt vaja-
dusele paljudel valla teedel, konkreetne 
kava koostatakse kevadel, kui on selgu-
nud talvekahjustused. Kuigi talve veel 
pole, siis ega ta taevasse jää. Isegi lühi-
ke talv võib teid lagundada sagedaste 
temperatuuride kõikumistega null kraa-
di ümber. 

Kindlasti tehakse käesoleval aastal 
töid suure liikluskoormusega ning 
ühistranspordivahendite liikumis-

teedel – Lubja teel, Aiandi teel, Vehema 
teel, Nelgi teel, Kiigemäe teel, Luhaääre 
teel, Tammneeme teel ja Reinu teel jm).

Kavandatud on jätkata eelmisel aas-
tal alustatud freesasfaldi kasutamist tee-

de tolmuvabaks muutmisel ning kolme-
kordse pindamise tehnoloogia kasuta-
mist.

Kavas on teha Prangli saare kõige 
olulisemal ehk Kelnase sadamat ja kiri-
kut  ühendaval teel hooldusremonti (tee 
profileerimist ja killustikkatte ehitamist), 
samuti parandada väiksemate teede sõi-
detavust.

Hooldusremondi üheks alaliigiks on 
kaldakindlustuse rajamine teede kaitseks 
mere eest. Sel aastal jätkatakse kalda-
kindlustuse rajamist Tammneeme külas 
Mereääre tee 130 m pikkusel lõigul.

Teede suviseks puhastamiseks on ka-
vandatud valla eelarvesse 248 000 kroo-
ni ning talvisteks teehoiutöödeks 1,4 
miljonit. 

Välisvalgustuse tarvis on ette nähtud 
8,5 miljonit krooni. Sellest kaks miljonit 
kulub elektritarbimisele, üks miljon vä-
lisvalgustusvõrgu hooldusele, 900 000 
krooni jooksevremondile, 3,8 miljonit 
Randvere tee 2,5 km lõigu välisvalgus-
tuse rajamiseks ning 150 000 krooni 
Viimsi pargi  ja 200 000 krooni Muuga 
küla välisvalgustuse rajamiseks, samuti 
450 000 krooni üksivalgustuspunktide 
ja -lõikude ehitamiseks.
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Noortele tuleb anda eri võimalusi veeta oma vaba aega aktiivselt ja sisukalt. Üks võimalusi on õppida Viimsi muu-
sikakoolis, kus õpilased pühendavad suure osa oma ajast  pillitundidele, harjutamisele ja esinemistele. Pildil esi-
nevad muusikakooli lapsed Viimsi Muuseumis mullu detsembris Kauni Kodu konkursi võitjate autasustamisel. 

Noored vajavad rohkem vaba aja 
tervisliku ja sisuka veetmise võimalusi

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

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

Vallaleht ilmub iga kuu viimasel 
reedel, v.a riigipühad. Juulikuus 
leht ei ilmu. 

Peatoimetaja  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.

Lasteaiad ja 
spordirajatised – 

kellele?

Praegu võimu teostav koalit-
sioon on seadnud oma eesmär-
giks lasteaiakohtade puuduse 

vähendamise ning sportimis- ja aja-
veetmisvõimaluste suurendamise.

Nende püüdluste täitmisel on 
aga vallavalitsus ja volikogu põrku-
nud hoiakutega, kus kohalikud ela-
nikud on uute avalikuks kasutuseks 
mõeldud hoonete jaoks vajaliku maa 
planeerimise vastu. Sellise suhtumi-
se põhjused on tihtipeale väga ene-
sekesksed – seal hakatakse autosid 
parkima, kasvab veetarve. 

Minu loo eesmärk ei ole vaagi-
da, kas tegu on eestlasliku kitsarin-
nalisuse ja hoolimatusega, vaid ana-
lüüsida olukorda, kus vallavõimu ta-
bab juba planeerimisprotsessi algu-
ses piirkonna elanike vastuseis. 

Suvel alustatud detailplaneerin-
gut lasteaia rajamiseks Käärti teel ta-
bas kohalike elanike vastuseis. Val-
lavolikogu algatas nimetatud täna-
val lasteaia ehitamiseks detailpla-
neeringu, kuid oli sunnitud selle ini-
meste vastuseisu tõttu lõpetama. 
Sama saatus tabas mõni aeg hiljem 
Tammneeme külas algatatud detail-
planeeringut, mille eesmärk oli pla-
neerida olemasoleva tööstuspiirkon-
na asemele spordi- ja elamukomp-
leks. Tõsi, arendaja huvi oli saada 
juurde ehitusõigust, kuid külaelani-
kud oleks saanud endale piirkondli-
ku spordikeskuse. Piirkonna elanik-
ke aga spordikompleksi rajamine ja 
noorte tulevik ei huvitanud, nähti 
vaid elamuehitusest tekkivaid prob-
leeme. 

Viimsi vallavalitsusel on koos-
töös erasektoriga õnnestunud vä-
hendada lasteaiakohtade nappust. 
Meil on mitmeid suuremates eramu-
tes töötavaid kahe rühmaga lasteae-
du, mis töötavad külades ja alevites. 
Praegu on ettevõtjad kavandamas 
lasteaeda Sõstra tänavale, mis an-
nab võimaluse saada juurde veel 40 
lasteaiakohta.

Aga võta näpust, kohalikud ini-
mesed näevad lasteaias vaid prob-
leeme: parkimine, vee- ja kanalisat-
siooniga seonduv jms. Vallavalitsus 
ei eita kümmekonna kohaliku elani-
ku tõstatatud probleeme, aga raja-
tav lasteaed kaalub need üles.  Pean 
silmas, et tänu sellele lahendab vald 
pea 40 perekonna jaoks lasteaia-
probleemi, mis kaalub üles Sõstra 
tänava liikluskoormuse kasvu ja 
muud kaudsed probleemid. Julgen 
tuua veel ühe põhjuse, miks elani-
kud võidavad – lasteaed on piirkon-
nale tasuta naabrivalve üksus, mis 
tagab turvalisuse tõusu.

Endel Lepik,
abivallavanem

Kommunaalvaldkonna eelissuunad on 
teehoid ja välisvalgustus

Urmas 
Arumäe,

vallavanem

Jan Trei, 

abivallavanem



MTÜ Koolitus- ja 
Nõustamiskekus HARED 
koostas Viimsile koolide ja 
koolieelsete lasteasutuste 
võrgustiku arengukava aas-
tani 2012, mille kohaselt 
võiks vallas olla neli algkoo-
li, üks progümnaasium ning 
üheksa lasteaeda. 

Tänu kehtestatud planeeringutele on 
võimalik suhteliselt operatiivselt algata-
da uute lasteasutuste ehitamist. Praegu 
on planeeringute järgi kavas rajada neli 
lasteaeda – kaks Viimsi alevikus, Pringi 
ja Pärnamäe külas – ning neli muud ha-
ridus- ja lasteastust – kaks Randvere kü-
las, Haabneeme alevikus ja Laiaküla kü-
las. Kavas on ka ühe uue kooli rajamine 
Haabneeme alevikus. 

Arengukava koostajad leiavad, et 
rahvastiku juurdekasvu silmas pidades 
pole see piisav, mistõttu tuleks leida ruu-
mi lasteaedade ehitamiseks Haabneeme, 
Leppneeme, Püünsisse (kaks), Randver-
re (kolm) ning Viimsisse (kaks). Uued 
koolid tuleks rajada Randverre ja Viim-
sisse, ning kui Viimsi keskkooli vana ma-
ja algkoolina kasutusele ei võeta, siis ka 
Haabneeme.  

Õpilaste arv kasvab
Rahvastikuregistri andmetel  elas 

mullu 1. jaanuaril Viimsis 3338 kuni 18 
aasta vanust last. Arengukava koostajad 
ennustavad lähiaastail koolieelikute ar-
vu suurenemist. 2009. aastast peaks hak-
kama jõudsalt kasvama ka kooliealiste 
laste arv. 

Praegu tegutsevad vallas Prangli põ-
hikool (12 õpilast), Püünsi põhikool 
(171) ja Viimsi Kool (963). Tallinna koo-
lides õpib 655 Viimsi vallast pärit õpilast. 
Prognoosid aastateks 2006-2012 luba-
vad Prangli põhikooli kuue aasta pärast 
seitset last. Samas ei saa arengukava au-
torite arvates seda kooli sulgeda ega ka 
reorganiseerida algkooliks, kuni saarel 
elab kas või üks laps vanuses 7-17, kes 
avaldab soovi õppida kodusaarel, mitte 
mandril. 

Püüni põhikoolis on arvestuste koha-
selt aastaks 2012 236 õpilast ning Viim-

si Kooli õpilaste arv peaks kuue aasta pä-
rast ennustuste kohaselt olema 971. Ar-
vestades ka migratsiooni, võib Viimsi 
Kooli õpilaste arv suureneda 1220-ni 
ning Püünsi põhikoolis 300-ni. Viimsist 
Tallinna koolidesse käivate õpilaste arv 
võib kasvada 1300-ni. Arvestades Viim-
si valla õpilaste arvu lähiaastate prog-
noose, on Viimsi valla koolides tekkimas 
õpilaskohtade defitsiit umbes 800-900 
koolikohale. 

Viimsi Kooli uue hoone valmimine 
võib mõjutada paljusid lapsevanemaid 
otsustama uue kooli kasuks ning sellest 
tulenevalt võib Viimsi Kooli õpilaste arv 
juba aastaks 2010 kasvada 1500-ni. Uue 

kooli valmimine ei mõjuta Prangli põhi-
kooli, küll aga võib  sellel olla tuntav mõ-
ju Püünsi põhikoolile. See võiks ohtu 
seada aga Püünsi põhikooli jätkusuutlik-
kuse põhikoolina. Arengukava koostaja-
te arvates oleks mõistlik kehtestada val-
las koolide teeninduspiirkonnad ning 
piirata Viimsi Kooli avatavate klasside 
hulka vastavalt piirkonda jäävate laste 
arvule. 

Arengukava pakub õpilaskohtade de-
fitsiidi leevendamiseks leebeima varian-
dina valla organiseeritud koolibussiliinid 
Tallinna koolidesse. Eeldades, et valla 
koolivõrgus ei toimu ühtegi muudatust 
(peale Viimsi keskkooli uue koolimaja 

avamise Haabneemes), võib oodata, et 
2010. aastal käib Tallinna kooli kuni 
1300 Viimsis elavat last. Koolibusse 
peaks ennustuste kohaselt kasutama 
hakkama kuni 850 õpilast. Selle varian-
di negatiivse küljena tuuakse välja asja-
olu, et kui soosida laste õppimist Tallin-
nas, siis suurendab vald sellega laste ja 
noorte anonüümsust ja juurteta põlvkon-
na tekkimist. 

Viimsi Kool progümnaasiumiks
Aktiivse strateegiana pakub arengu-

kava välja valla koolivõrgu korrastamist, 
mille esimene samm oleks Püünsi põhi-
kooli reorganiseerimine kuueklassiliseks 

algkooliks. Olemasolevates ruumides 
saaks töötada kaks paralleelklassi kuni 
kuuenda klassini. Teine samm sisaldaks 
kahe uue kuueklassilise algkooli asuta-
mist Viimsi ja Haabneeme alevikesse, se-
da juhul, kui Viimsi Kool muudetakse 
progümnaasiumiks. Mõlemas uues koo-
lis võiksid töötada kuni kaks paralleel-
klassi, mis teeks kummagi kooli õpilaste 
arvuks 560. 

Haabneeme koolina võiks võtta ka-
sutusele Viimsi keskkooli vana hoone, 
kuid tene kool tuleks ehitada. Arenguka-
va koostajate hinnangul võiks selle mak-
sumus jääda 55-70 miljoni krooni piiri-
desse. 

Aktiivse strateegia kolmas samm 
oleks uue kuueklassilise algkooli asuta-
mine Randvere piirkonda, selle ehitus-
maksumuseks oleks sõltuvalt kooli suu-
rusest 40-75 miljonit krooni. Viimaseks 
sammuks pakub arengukava Viimsi Koo-
li muutmist progümnaasiumiks, ehk õpi-
lased 7.- 12. klassini. 

Arengukava koostajate hinnangul ai-
taks passiivse strateegia valik lühemaaja-
lises perspektiivis raha säästa, kuid selle 
mõjud sotsiaalsele olukorrale võivad ol-
la hukutavad. Aktiivse sekkumise stra-
teegia realiseerimisel kujuneb aga Viim-
sis välja koolivõrk – neli algkooli ja 
progümnaasium.

Lasteaiakohtade defitsiidi vähenda-
miseks oleks Haabneemes  vaja avada 
täiendavalt üks viie rühmaga lasteaed. 
Arengukava järgi võiks lasteaia avada 
koos algkooliga, et hoida kokku laste-
aia ja kooli ülalpidamise kulusid. Ühe 
võimalusena pakub arengukava selleks 
välja endise Viimsi keskkooli hoone. 
Kuuerühmalist lasteaeda oleks vaja ka 
Leppneeme piirkonda. Kuni kahe kuue 
rühmaga lasteaia avamist vajaks Püünsi 
piirkond ja kahe kuni kolme kuue rüh-
maga lasteaeda oleks vaja Randvere 
piirkonnas. Randveres võiks nelja rüh-
maga lasteaia avada kavandatava koo-
li juures, kuid see maksaks täiendavalt 
15-20 miljonit krooni. Kuid lisaks rüh-
made avamisele asutatava kooli juures 
tuleks kohe asuda kavandama ka kahe 
eraldiseisva kuue rühmaga lasteaia asu-
tamist.  Viimsi aleviku piirkond vajaks 
kahe kuue rühmaga lasteaia avamist.

Allikas: Viimsi kooli- ja kooli-
eelsete lasteasutuste võrgustiku 

arengukava aastani 2012
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Viimsi Koolis õpib praegu 1159 õpilast, mis ületab arengukavas prognoositud õpilaste arvu. Pildil on Viimsi 
Kooli 1. klassi õpilased eelmise aasta 1. septembril. 

Koolivõrgustiku arengukava aastani 2012

Alustasime kooli- ja koolieelsete las-
teasutuste võrgustiku arengukava 
koostamisega eelmise aasta keva-

del. Nüüd võime öelda, et meie prognoo-
sid olid valed – Viimsi Kooli täituvus oli 
tunduvalt suurem kui meie väljapakutu. 
Tegelikkuses näeme me kooli täisvõim-
susel töötamas tõenäoliselt juba järgmi-
sest sügisest; praegu õpib koolis 1159 
õpilast ehk siis see, mida me prognoosi-
sime kuue aasta pärast, on juba tänaseks 
pea 200 lapsega ületatud.

Asjatuks osutus meie kartus, et Viim-
si uue koolihoone valmimisega jookseb 
Püünsi kool tühjaks. Pigem on kool muu-
tunud tõmbekeskuseks Pirita ja Meriväl-
ja piirkonna elanikele, koolis õpib pea 
200 Tallinna last.

Arengukava koostamise käigus too-
di välja kaks võimalikku strateegiat, ak-
tiivne ja passiivne. Passiivne ei rahulda 
tegelikult vallavalitsuse ja volikogu 
püüdlusi, kuid on teatud ajani ainuvõi-
malik lahendus. Põhjuseks rahapuudus 
ja ehituseks sobiva maa puudus ning rii-
gi seisukoht – Viimsis on kool ja lasteaed 
olemas, milleks teil veel maad vaja on. 
Koostöös Tallinna linnaga alustame juba 
veebruaris nn koolibussi projekti, mis 
kestab kuni õppeaasta lõpuni. 

Viimsi vald püüab leida kindlasti pa-
remat lahendust. Oleme alustanud tee-
maplaneeringuga «Laps», kus püüame 
määratleda tulevastele lasteasutustele 
sobivad maa-alad ja nendele juurdepää-
su võimalused.

Peame läbirääkimisi AS-iga Esmar nn 
vana koolimaja omandamiseks ja re-
konstrueerimiseks lasteaed-algkooliks. 

Oleme veel kord esitanud taotluse mu-
nitsipaliseerimaks vaba riigimaad Haab-
neeme alevikus.

Koolide reorganiseerimiskava ja alg-
kool-lasteaedade teke ja progümnaasium 
Viimsisse peavad pikemas perspektiivis 
tekitama lapsevanemates kindluse, et 
lapse haridustee algab Viimsis lasteaias 
ja jätkub algkoolis. Algkooli lõpetamise 
järel on kõigile lastele tagatud koht 
progümnaasiumis ja selle lõpetamise jä-
rel on parimatel võimalus jätkata kesk-
hariduse omandamist.

Koolieelsete lasteasutuste arengukava 
tõi esmakordselt esile tegeliku defitsiidi, 
mis vallas lasteaiakohtade osas valitseb. 
Oleme astunud esimesi reaalseid samme 
lasteaiakohtade defitsiidi vähendamiseks. 

Aprillis peab uksed avama Randvere las-
tepäevakodu. Arengukavast lähtuvalt 
alustasime aga kohe kahe rühma juurde-
projekteerimist,  vähendamaks piirkonnas 
olevat lasteaiakohade defitsiiti. 

Samas teeb vallavalitsus konstruk-
tiivset koostööd erasektoriga, kes avab 
lähiajal Viimsis kaks kahe rühmaga las-
teaeda.

Valmimas on detailplaneering Soose-
pa elurajoonis, kuhu arendaja planeerib 
lasteaeda, läbirääkimised käivad arenda-
jatega Muugale ja ehitatavasse Laanekivi 
elurajooni lasteaia rajamiseks. Seega näeb 
vallavalitsus lähiajal lasteaiakohtade de-
fitsiidi vähenemist.

Endel Lepik,
abivallavanem

KOMMENTAARIKS

Sündimus ja elanike kasv Viimsis aastatel 2000-2007. 

Aprillis valmivale 
Randvere Keskusele 
projekteeriti ehituse 
käigus juurde veel 
500 m2 kahe lasteaia-
rühma tarbeks, ssest 
esialgu  planeeritud 
lasteaed oleks kitsaks 
jäänud. Pildil vallava-
nem Urmas Arumäe, 
volikogu liige Priit 
Post ja volikogu esi-
mees Aarne Jõgimaa 
keskuse nurgakivi pa-
nekul mullu juunis.
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 Kas teie arvates peaks omavalitsustel olema 
praegusest rohkem otsustusõigust?

Praegu on Viimsi vallavalitsusel vähe võima-
lusi kaasa rääkida Muuga sadamaga seondu-
vate keskkonnaprobleemide lahendamisel ja 
sealse olukorra kontrollimisel. Kuidas olu-
korda lahendada?

Kuidas saaks keskvõim aidata kaasa igahom-
mikuste ummikute leevendamisele Pirita 
teel?

Näiteks planeeringute puhul on kohalikul 
omavalitsusel otsustusõigusi piisavalt, 
keskkonnaalastes küsimustes aga ei küsita 

vallalt suurt midagi. Pean normaalseks, et kõigis 
neis küsimustes, mis on seotud valla kui terviku ja 
vallaelanike ning teiste vallas tegutsevate isikute 
otseste huvidega, peab ka vallal olema otsustus- 
või vähemalt kaasotsustusõigus. 

Siin on ainult üks juriidiline lahendus ja üks 
faktiline lahendus ka. Ühelt poolt tuleb muu-
ta seadusi nii, et riik usaldaks ka kohalikke 

omavalitsusi ja annaks seadusega neile vastava ot-
sustus- või kaasotsustusõiguse. Teisalt peavad rii-
gi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud omavahel 
tööalaselt rohkem suhtlema. 

Tallinn on võtnud nõuks probleemset ristmikku 
ümber ehitama hakata, ega muud ehitusteh-
nilist lahendust polegi. Teine lahenduste 

suund on ühistranspordi arendamine – koolibussid, 
ühistranspordile eraldi sõidurada, Viimsi–Tallinn–
Viimsi tramm. Selliste projektide finantseerimi-
seks tuleb seni, kuni Eestile sellist abi üldse paku-
takse, kasutada ära kõik Euroopa Liidu fondide 
võimalused. 

Jah. Kuna KOV on elanikule kõige lähedasem 
võimuesindaja, siis tuleks võimalikult paljud 
kohaliku elu küsimused lahendada kohapeal. 

Näeme ette omavalitsustele laekuva tulumaksu osa 
tõstmist, kohalike teede remondiks mõeldud raha 
kahekordistamist, omavalitsuste toetamist kooli-
busside käigushoidmisel ning haridus-, sotsiaal-, 
kultuuri- ja spordiinvesteeringute eraldamist.

Täna on omavalitsuse kanda vaid vastutus 
puhta looduse tagamisel. Keskkonnaalastes 
seadustes tuleb omavalitsustele anda rohkem 

õigusi kontrollida ja vajadusel ka karistada.
Tallinn koostöös Viimsi vallaga on juba alga-

tanud ühisprojekti «Sõida ja pargi». Koos-
töös Viimsi valla, Tallinna, vabariigi valitsuse 

ja EL-iga tuleb rajada täiendav trass, mis peaks 
ummikuid oluliselt vähendama. Lähemal ajal raja-
takse koostöös Tallinnaga ühistranspordi täiendav 
sõidurada, mis peaks tagama kiire bussiliikluse. 
Et kutsuda üha rohkem inimesi kasutama ühis-
transporti, peab see olema puhas, mugav ja turva-
line. Pikemat perspektiivi vaadates on aastatel 
2012-2020 nimetatud osapoolte koostöös plaanis 
ehitada ja käiku lasta Viimsi–Tallinna trammiliin. 

Vaja on suuremaid õigusi oma territooriumil 
korrakaitse ja turvalisuse ning ka tuleohu-
tuse tagamiseks. Praegu pättidele ilma po-

litseita midagi teha ei saa, politsei aga ei jõua ala-
ti igale poole nii kiiresti kui vaja. Teiseks on see 
oluline, et saaks oma territooriumil looduse risus-
tamist ja reostamist ära hoida.

Muuga Sadam on riigi oma ja riik peab ta-
gama keskkonnakaitsenõuete järgimise 
oma firmade poolt. Selleks on riigil ole-

mas keskkonnainspektsioon, sadama nõukogu, mi-
nisteerium, ka Riigikogu keskkonnakomisjon. Riik 
ei tohi oma kohustusi lükata valla kaela. Vald 
peab riigiasutustelt nõudma järjekindlalt nende 
kohustuste täitmist. Vald peab saama esitada vaja-
dusel ka kahju- ning trahvinõudeid kohalike elani-
ke ja avalikes huvides. 

On täiesti mõistetav, et inimesed soovivad ela-
da linnade lähiümbruses ja linnas tööl käia. 
Ainuüksi autoteede laiendamine ei ole lahen-

dus. Liikluskoormust tuleb hajutada. Maailma kõi-
gi suuremate linnade ümbrus on kaetud tiheda 
ühistranspordi (kiirtrammid, rööbasbussid, lähi-
rongid, jne) võrgustikuga. Ka meil on vaja seda 
teed minna.

Jah, kindlasti. Aga ka valla või linna elanikel 
peaks olema rohkem otsustusõigust ja -või-
malust... Selleks soovivad rohelised omavalit-

suse ja riigi tasemel juurutada otsedemokraatiat. 
See tähendaks rahva õigust algatada siduvaid rah-
vahääletusi. 

Ikka rahva suurema otsustusõigusega, mida ot-
sedemokraatia annaks, ning kõigi keskkonna-
alaste seaduste koondamisega ühte koodeksis-

se, kus puuduksid nihverdamist võimaldavad vas-
tuolud. Tänane olukord võimaldab keskkonnala-
seid seadusi just sobival moel kohendada ja tõlgen-
dada nii, et ka kohtul on paraku võimalik hunti 
lambaks ja lammast hundiks nimetada.

Mõni suurem riigiasutus võiks kolida Viim-
sisse, see annaks kohapeal tööd. Aitaks 
ka kiirtrammiliin kesklinna või taastuv-

energial bussid, ning kindlasti tuleb soodustada 
kergtransporti: elektrirattad, elektrirollerid jms. 
Ühistranspordi tõhususe kohta selline näide: 20 m 
pikkusse trammivagunisse mahub istuma 50 ini-
mest või enamgi, 20 m ühes sõidureas tähendab 4-
5 autot, kus igas ehk kaks inimest, aga reeglina 
vaid üks.

Kindlasti. Kogu omavalitsuste ja regionaal-
halduse temaatika vajab ülevaatamist. 
Omavalitsused peaksid rohkem koostööd te-

gema. Oleme Harjumaal uurinud mitmete pealinna 
regioonide koostöövorme. Lähim näide on Helsingi 
piirkonna koostööorganisatsioon YTV, kus omava-
litsused suunati koostööle seaduse kaudu planeeri-
mise, ühistranspordi ja keskkonna küsimustes. 
Omavalitsusi tuleb rohkem usaldada.

Muuga sadamaga seonduvate keskkonna-
probleemide lahendamisel tuleb esmalt 
koostada sisuline riskianalüüs ja kriisire-

guleerimiskava. Nende dokumentide väljatöötami-
sel mängitakse läbi kõik strateegiad ja taktikad, 
ning tegutsetakse vastavalt nendele.
Samuti tuleb tõhustada järelevalve teostajate 
tööd, see on olnud üsna tagasihoidlik, nii riigi kui 
kohalikul tasandil.

Kaks paralleelset lahendust: teedevõrgustiku 
väljaehitamine ja ühistranspordi eelisaren-
damine. Selleks saab edukalt kasutada EL 

programmide vahendeid. Kindel edutegur on 
konstruktiivne ja tulemuslik koostöö Tallinnaga.

Valdade ja linnade kõrval peaks olema maa-
konna omavalitsused, mille ülesanneteks on 
maakonna kui terviku arendamine, gümnaa-

siumihariduse, ühistranspordi ja arstiabi korralda-
mine ning kohalike teede korrashoid ja planeeri-
mine. Omavalitsuste arengueelduseks on munitsi-
paalmaa, seega tuleb omavalitsustel võimalikuks 
teha riigilt arenguks vajalikku maad saada. 

Muuga probleemid vajavad terviklahendust 
riigi tasandil (rangemad saastenormid ja 
lubade nõuded, piisav ja saaste spetsiifi-

kale vastav seiresüsteem, sõltumatu ja tõhus järe-
levalve, rangemad sanktsioonid). Kohalikul oma-
valitsusel peab olema õigus elanike elukeskkonda 
ja turvalisust puudutavates küsimustes peatada 
keskkonnanõudeid rikkuvate ettevõtete tegevus.

Lihtne ja kiire lahendus on välja ehitada ühis-
transpordile üks lisarada mõlemas suunas ja 
eraldada see muust liiklusest. Lisaks peaks 

riik doteerima oluliselt rohkem reisijatevedu, et 
luua Tallinna ja lähivaldade vahel ühtne ja reisija-
te vajadustele vastav ühistranspordisüsteem. Juba 
täna tuleb alustada trammi- või rongitee planeeri-
misega.

Urve Palo
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4. märtsil toimuvateks Riigikogu vali-
misteks moodustatakse Viimsis kolm 
valimisjaoskonda. 

1)  Valimisjaoskond nr 1 (Viimsi alevik, 
Miiduranna küla, Muuga küla, 
Äigrumäe küla, Pärnamäe küla, Lubja 
küla, Randvere küla, Laiaküla küla, 
Metsakasti küla) Valimisjaoskond 
asub Viimsi vallamajas Nelgi tee 1.

2)  Valimisjaoskond nr 2 (Haabneeme ale-
vik, Tammneeme küla, Leppneeme kü-
la, Rohuneeme küla, Püünsi küla, 
Pringi küla, Kelvingi küla, Naissaar). 
Valimisjaoskond asub Viimsi Koolis, 
Randvere tee 8. 

3)  Valimisjaoskond nr 3 (Kelnase küla, 
Lääneotsa küla, Idaotsa küla). Vali-
misjaoskond asub Prangli põhikoolis 
Prangli saarel Kelnase külas. 

Väljaspool elukohajärgset valimisjaos-
konda eelhääletamine toimub valimis-
jaoskonnas nr 1. 

Valijal, kelle elukoha andmed Viimsi 
vallas on rahvastikuregistrisse kantud 
valla täpsusega, saavad hääletada vali-
misjaoskonnas nr 1.

Valijate nimekirjad koostab siseminis-

teerium 2. veebruari 2007. aasta seisuga 
rahvastikuregistri andmete alusel. Pärast 
2. veebruari 2007 tehtud muudatused 
rahvatikuregistris ei kandu enam valijate 
nimekirja. See tähendab, et valima tuleb 
minna sellesse valimisjaoskonda, kuhu 
piirkonda oli isik kantud rahvastikuregist-
risse 2. veebruari seisuga. 

Siseministeerium saadab hiljemalt 

12. veebruariks 2007 valijale valija-
kaardi. Need valijad, kes loobuvad pabe-
ril valijakaardist, saavad elektroonilise 
valijakaardi ajavahemikus 5. veebrua-
rist 12. veebruarini 2007 ametlikule 
e-posti aadressile (@eesti.ee).

Kristo Kallas,
vallasekretär

RIIGIKOGU VALIMISTEKS MOODUSTATAKSE VIIMSIS KOLM VALIMISJAOSKONDA
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Vastavalt Eestis kehtiva 
jäätmeseaduse § 66-le on 
omavalitsustel kohustus 
korraldada oma haldusterri-
tooriumil olmejäätmete ko-
gumine ja vedu selleks et-
tenähtud jäätmekäitluskoh-
ta.

Viimsi vallavalitsus korraldas mullu 1. 
juulist kuni 2. oktoobrini avaliku konkur-
si «Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse and-
mine korraldatud jäätmeveoks Viimsi 
vallas». Soodsaima hinnaga pakkumise 
tegi AS Cleanaway, kellele omistati ainu-
õigus järgnevaks kolmeks aastaks. Viim-
si vallavalitsus ja AS Cleanaway allkir-
jastasid lepingu 24. oktoobril 2006 ja see  
jõustub alates 1. veebruarist 2007. 

Sellest kuupäevast alates puudub 
teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus 
Viimsi vallas olmejäätmeid koguda ja ve-
dada. Seoses korraldatud veole ülemine-
misega leiavad aset mitmed olulised 
muudatused ka jäätmevaldajate igapäe-
vaelus. Palume siinkohal juba ette oma 
tulevaste ja tänaste klientide mõistvat 
suhtumist korraldatud jäätmeveole üle-
mineku perioodil.

Lepingute sõlmimine
Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam 

muudatus on see, et Viimsi valla haldus-
alas asuvatel jäätmevaldajatel lõpevad 
alates 1. veebruarist 2007 automaatselt 
seni kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna 
kõikidel senistel jäätmeveoettevõtetel lõ-
pevad jäätmeveoload Viimsi vallavalit-
suse haldusalal. Seega on vaja sõlmida 
uus jäätmeveoleping ka neil klientidel, 
kellel praegu juba on jäätmeveoleping 
AS-ga Cleanaway.

Jäätmeveo lepingu teksti ja hinnakir-
jaga võib tutvuda meie kodulehel 
www.cleanaway.ee. Lepinguid on võima-
lik sõlmida kõikidel tööpäevadel kella 
9-17 Cleanaway klienditeeninduses Tal-
linnas Artelli 15. 

Alternatiivselt on võimalik sõlmida 
uus jäätmeveoleping ka posti teel. Sel-
leks tuleb meile saata lepingu sõlmimi-
seks vajalikud andmed – andmete an-
keedi leiate Cleanaway kodulehelt www.
cleanaway.ee, kus klikates nupule «Kor-
raldatud jäätmevedu» avaneb loetelu 

«Lepingu sõlmimiseks vajalikud and-
med». Andmed võib meile saata kirjali-
kult posti või faksi teel või edastada in-
terneti vahendusel, täites ära samal le-
hel asuva vastava ankeedivormi. 

Vastavalt saadetud andmetele vor-
mistatakse kliendileping, mis saadetak-
se kahes eksemplaris soovitud postiaad-
ressile – üks eksemplar tuleb allkirjasta-
da ja meile tagastada. Lisaks on võima-
lik kuni 1. veebruarini 2007 sõlmida le-
pinguid ka Viimsi vallavalitsuse ruumi-
des igal esmaspäeval kella 14-18 ja nel-
japäeval 9-13.

Teine oluline ja samas ka jäätmeval-
dajatele kindlasti palju segadust tekitav 
muudatus on seniste väljakujunenud ja 
harjumispäraste jäätmeveopäevade 
muutumine alates 1. veebruarist 2007. 
Praegu veavad jäätmeid Viimsis mitmed 
erinevad jäätmekäitlejad ja kõigil neil on 
oma väljakujunenud jäätmeveopäevad 
ja -sagedused, mis tähendab, et praegu 
käivad ühel väiksel tänaval müra tekita-
mas ja sõiduteid koormamas mitme eri 
ettevõtte rasked veokid, mõnikord lausa 
kolm korda nädalas ja mitu autot päe-
vas. Seoses korraldatud veole ülemine-
misega saab igal Viimsi valla teel ja tä-
naval olema kindel veopäev ja seda üld-
juhul mitte sagedamini kui kord nädalas 

– siit ka põhjus jäätmeveopäevade muut-
umisele. 

Veopäevade kohta on Cleanaway ko-
dulehel ja samuti Viimsi valla kodulehel 
üleval täpne info. Loomulikult saab iga 
klient kirjaliku lepingu sõlmimise käigus 
teada veopäevad ja täpsustada jäätmete 
väljaveo sagedused.       

Kolmas ning tõenäoliselt meeldivaim 
muudatus on see, et seoses korraldatud 
veole üleminemisega muutuvad Viimsi 
vallas jäätmeveo teenuse hinnad üldju-
hul soodsamaks, võrreldes praegu keh-
tivate tavahindadega. Soodsama hinna-
ga teenuse osutamine saavutatakse eel-
kõige jäätmeveo ringide optimeerimise 
tulemusena ja just seetõttu ei ole edas-
pidi võimalik klientidel alati ise valida 
endale meelepärast jäätmeveopäeva. 

Täpsustame siinkohal veel, et lepin-
gute sõlmimine nii Cleanaway kliendi-
teeninduses Artelli 15 kui ka posti teel 
jätkub ka pärast 1. veebruari 2007. 

Uus jäätmeveo kord
Olgu siinkohal ka öeldud, et uue kor-

ra kohaselt ei vabasta kirjaliku lepingu 
sõlmimata jätmine jäätmevaldajaid ko-
hustusest jäätmeid üle anda Viimsi val-
la poolt valitud vedajale. Praktikas tä-
hendab see, et AS Cleanaway alustab 

jäätmete vedu kõikidelt jäätmevaldaja-
telt vastavalt meile üle antud jäätmeval-
dajate registrile ja esitab ka osutatud tee-
nuse eest arve. 

Klientidel, kes täna omavad mõne 
teise jäätmeveoettevõttega lepingut (AS 
Ragn-Sells, AS Cleanaway, Adelan Prü-
giveod OÜ, AS Vaania/VSA Eesti AS) ja 
kes pole jõudnud 1. veebruariks 2007 
uut lepingut sõlmida, jätkab AS 
Cleanaway vedu seni kehtinud veo sage-
dustel, aga tõenäoliselt muutuvad välja-
veopäevad. Samuti võtab AS Cleanaway 
teistelt vedajatelt üle seni kasutuses ol-
nud üürikonteinerid, mis peaks oluliselt 
vähendama segadust seoses konteineri-
te vahetamisega ja hoidma ära võimalik-
ku lisakulu.

Jäätmevaldajad, kes tänaseni ei ole 
omanud ühegi nimetatud jäätmekäitlus-
ettevõttega lepingut, loetakse siiski kor-
raldatud jäätmeveoga liitunuks alates 1. 
veebruarist 2007. See tähendab, et jäät-
mete vedu alustatakse kõigilt jäätmeval-
dajatelt vastavalt Viimsi vallavolikogu 
määrus 13. juuni 2006 nr 23 «Viimsi val-
las korraldatud jäätmeveole ülemineku 
korra kehtestamine» lisas 1 määratud 
minimaalsele jäätmeveo sagedusele, mis 
kehtestab eramajade puhul jäätmema-
hutite tühjendamise sageduseks mitte 

harvem kui iga 14 päeva järel  (kompos-
timisvõimaluse olemasolu korral on mi-
nimaalne tühjendussagedus 28 päeva). 
Samuti esitatakse osutatud teenuse eest 
jäätmevaldajatele arve vastavalt Viimsi 
vallavalitsuse poolt kinnitatud korralda-
tud jäätmeveo hinnakirjale.

Kokkuvõttes tahame öelda, et see 
mõnevõrra tülikas ja samas ka mitmeid-
ki küsimusi tekitav korraldatud jäätme-
vedu on ellu kutsutud selleks, et kõik 
Viimsi vallas tekkivad segaolmejäätmed 
saaksid kokku kogutud ja ära veetud sel-
leks ettenähtud kohta, ning seda kõike 
mõistliku hinna ja optimeeritud logisti-
kaga.

Korraldatud jäätmeveo kohta saab 
küsida lisainformatsiooni Viimsi vallava-
litsusest telefonil 60 66 853 ja tutvuda 
Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.
ee  või AS Cleanaway klienditeenindu-
sest telefonil 1919 ja Cleanaway kodu-
lehel www.cleanaway.ee. Kui telefoni 
teel või kodulehtedelt kajastuvast infost 
jääb väheseks, võib saata tekkinud küsi-
mused ka kirjalikult faksile 6562 825 või 
e-posti aadressile tallinn@cleanaway.
ee.

Bruno Tammaru,
AS Cleanaway

JÄÄTMEVEDU ON VÕIMALIK TEHA KA HARVEMINI 
Mitmed jäätmevaldajad on pöördunud Viimsi vallavalitsuse poole taotlusega anda 
oma jäätmeid üle harvemini kui üks kord nelja nädala jooksul, nagu sätestab jäätme-
seadus, Viimsi valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo juhend.

Põhimõtteliselt saab vallavalitsus need taotlused rahuldada, kuid see tähendab, et 
jäätmevaldaja vabastatakse korraldatud jäätmeveost teatud ajaks, talle määratakse 
harvem jäätmete üleandmise sagedus ja talle rakendatakse eri tingimusi hinna osas 
ehk teisiti öeldes peab ta jäätmed üle andma kõrgema hinnaga, kui on sätestatud kor-
raldatud jäätmeveo hinnakirjas.
Põhjus on selles, et kui jäätmed seisavad konteineris tavapärasest oluliselt kauem, siis 
tekib protsess, mille käigus jäätmete erikaal hakkab järsult tõusma  ja see omakorda 
muudab jäätmete veo kulu. Lisaks kaasnevad selliste klientide tekitatud lisakulud seo-
ses administreerimisega.
Juriidiliselt on sellise vabastuse või osalise vabastuse andmine Viimsi vallavalitsuse 
poolt kaalutlusotsus haldusmenetluse seaduse §4 lg1 mõistes.
Vastavalt  haldusmenetluse seaduse § 4 lg 2 tuleb kaalutlusõiguse teostamisel muu-
hulgas arvestada olulisi asjaolusid ning kaalutleda põhjendatud huve.
Antud juhul tuleb jäätmekonteinerite tühjenduse sageduse muutmisel seega kaaluda 
ka jäätmevedaja kui ühe asjaosalise põhjendatud huve, sest sellise otsuse tegemisega 
kasvavad vedaja kulutused ja teatud juhtudel võib tekkida olukord, kus konkursi tingi-
mustes pakutud hind ei kata teenuse osutamisel tekkivat kulu, mis omakorda on vas-
tuolus jäätmeseaduse § 66 p 5-ga.

Kommunaalamet

Korraldatud jäätmevedu Viimsi vallas

Sooja talve tõttu on metsatööd tä-
navu raskendatud, enamuses 
kohtades ei saa raietöid teha 

metsa ja metsateid kahjustamata. 
Aasta alguses käis Viimsis töö ai-

nult ühel langil, mis asub Krillimäe ja 
Kelvingi külade vahelises metsas. Te-
gemist on kõigest 0,5 ha suuruse (30 
m laiuse) lageraielangiga. Seal on ole-
mas väga hea kuuse järelkasv, tänu 
mille säilitamisele ei jää lank enne 
metsauuendamist päris lagedaks.

Kui peaks külma tulema, on enne 
kevadet kavandatud Viimsi piirkonda 
veel mitmed lageraied. Tegemist on 
majanduskavajärgsete raietega (pea-
miselt kuusikutes, mis on küpsed või 
üleseisnud). Kolm lanki (kokku 3,5 
ha) on kavandatud Tammneeme ja 
Leppneeme vahelisele alale. Suure-
malt jaolt asub seal üleseisnud kuusik, 
mis on väga halvas seisukorras. Küll 
aga on seal võimalik päästa heas sei-
sus järelkasv. 

Kolm lanki (kokku 2,1 ha) on pla-
neeritud Randvere küla piirkonda. 
Neist kaks esimest on kuusikud, kol-
mas kaasik. Üks lank (1 ha) on planee-
ritud Krillimäe-Leppneeme vahelisele 
alale. Tegemist on üleseisnud männi-
kuuse metsaga, kus säilitatakse piisav 
kogus seemnepuid. 

Kui ilm lubab, plaanis on teha ka 
kaks majanduskava välist lageraiet 

(kokku 3,1 ha). Need on määratud 
metsapatoloogi otsuse alusel. Seal on 
koprakahjustused koos tormimurruga 
hävitanud või kuivatanud pea pooled 
puud. 

Võimaluse korral likvideerib riigi-
metsamajandamise keskus (RMK) ka 
mullu oktoobris tekkinud tormikahjus-
tusi Krillimäel ja Kelvingis. Samuti toi-
muvad vähesel määral harvendus-
raied. Rohkem metsatöid enne keva-
det plaanis pole, kuid vastavalt vaja-
dusele on võimalikud muudatused, 
millest teatame eraldi. Täpsemat infot 
metsas tehtavate tööde kohta saab 
RMK Anija metskonnast ja RMK kodu-
lehelt www.rmk.ee. (RMK)

Detsembrikuu Viimsi Teatajas ilmu-
nud RMK Loode regiooni peamet-
saülema Margus Embergi artikkel 

Viimsi metsade majandamise põhimõte-
test oli igati tervitatav. Kuigi riigimets 
haarab ligikaudu poole Viimsi mandri-
osa pindalast, on vallaelanike kokkupuu-
ted poolsaare selle osaga seni võrdlemi-
si põgusad. 

2005. aastal moodustati Lubja, Pär-
namäe, Randvere ja Tammneeme küla-
de vahele Mäealuse maastikukaitseala. 
Sellest ligi kolmveerandi moodustab rii-
gimets. Viimsi metsad tervikuna kuulu-
vad kaitsemetsade kategooriasse, mis 
seab piirangud eelkõige raielankide suu-
rusele ja metsa kokkuveo tingimustele 
ning pöörab enam tähelepanu bioloogi-
lise mitmekesisuse säilimisele. Vallava-
litsusel on kavas luua kaitsealasid ka  
olemasoleva metsamassiivi sees. 

Praegu tuleks kõik jõud ja vahendid 
suunata siiski sellele, et olemasoleva 
kaitseala kaitse-eeskiri ja kaitsekorral-
duskava ka tegelikult kehtima hakkak-
sid. Üks äärmuslik võimalus on lõpeta-
da kõik metsamajandusliku iseloomuga 
tööd ja lasta kooslustel areneda omasoo-
du. Kahtlemata on sellised hooldamata 
metsad liigirikkad ja ka ajapikku loogu 
langevates kuusikutes toimub looduslik 
uuenemine. Samas metsa väärtus nii 
majanduslikust kui ka kõrvalkasutuse as-
pektist suure tõenäosusega langeb. 

Viimsis on juba välja kujunenud tihe-
asustuspiirkond ja kunagised külade ta-
gamaad leiavad üha enam kasutamist 
puhkeotstarbel. Tammneemes tehtud kü-
sitlus näitas, et liikuda eelistatakse pigem 
korrastatud metsas. Ruumi peaks jätku-
ma nii ühele kui teisele lähenemisele.

Ajalooliselt on Viimsi metsaalad ol-
nud mõõdukas kasutuses eeskätt karja-
tamise ja küttepuude  varumisega, aga 
ka marjade-seente rohkuse tõttu. Suure 
tõenäosusega võlgneme metsade prae-
guse ilme ja väikese territooriumi kohta 
erakordse mitmekesisuse just tänu aas-
takümnete tagusele inimtegevusele.  
Kindlasti polnud toonases metsas mas-
siliselt jalal kuivanud puid, rääkimata 
risti-rästi tormimurrust, mida täna siin-
seal kohata võib. 

Ühe näitena võin tuua Tammnee-
me-Randvere piiril asuva Tädu ja 
Tiitsu tee vahelise ala, kus torm 

2001. aasta novembris suurt laastamis-
tööd tegi.  Tegu on Viimsile tüüpilise 
klindialuse alaga koos rohkete allikate 
ja  kivikülviga. See võiks olla potentsiaal-
se matkaraja osa, kui leiaks kellegi, kes 
selle ala korrastaks. Algatuse võiksid en-
da peale võtta Tammneeme ja Randve-
re külaselts. Sarnast pilti näeb ka tormi-
hellade teekoridoride ja värskete raielan-
kide ääres. 

Riigimetsa majandajatel pole sellis-

te üksikobjektide vastu sügavat huvi, 
sest töö on kallis, kasu olematu ja pea-
legi napib  tööjõudu. Olen aga kindel, et 
huvi oleks kohalikel elanikel, kellele ku-
luksid ära nii tehtud küttepuud kui ka 
ühistegevusest ammutatud positiivsed 
emotsioonid. Küsimus on suuresti vaid 
kokkuleppes metsaomanikuga, aga ma 
ei näe mingit põhjust, miks peaks sellist 
initsiatiivi takistama. 

Viimsi metsad tervikuna on vähemalt 
viimased 50 aastat olnud piisava hool-
duseta. See kehtib eriti erametsakinnis-
tute kohta, mida vahepealse kolhoosi-
metsana reeglina ei majandatud. Suures 
osas on metsakinnistud alla piiri (2 ha), 
kus mingit majanduskava pole tarviski 
kehtestada. Kindlasti huvitab paljusid, 
kuidas selliste, enamasti päranduseks 
saadud metsatukkadega ringi käia. Siin-
kohal ootaks mõne oma ala asjatundja 
suunamist. Oleks äärmiselt kahju ja lü-
hinägelik, kui mets ärataks huvi vaid või-
maliku ehitusalase maana. Paraku on 
see Tallinnas kui ka nn kuldse ringi val-
dades üsna levinud suhtumine. Värs-
keid, kuid metsanduse alal väheste tead-
mistega omanikke on palju. Omanike 
paljusus iseenesest on tugeva riigi tun-
nus. Siit samm edasi saab olla kasvami-
ne pelgalt omanikust heaks pereme-
heks.

Andres Jaanus,
Tammneeme küla elanik

Metsad korda! Soe talv raskendab metsatöid

     
Uus jäätmeveoleping jõustub 1. veebruarist ning kõik jäätmevaldajad 
peavad sõlmima lepingu ASiga Cleanaway. 



Kodanikukaitse Fondi on asutanud 
Viimsi vald  elanike turvalisuse ta-
gamiseks ja kuritegevuse pre ven-

tatsiooniga seotud projektide rahastami-
seks. Head koostööd tehakse kohaliku 
politseiga, Viimsi konstaablipunkt kuu-
lub Põhja politseiprefektuuri Ida polit-
seiosakonna tegutsemisalasse. 

Omal ajal tegid Viimsi vallas korra-
kaitsetööd vanemkonstaabel, kellele li-
sandus kolm konstaablit. Tema järglasel 
vanemkonstaabel Jelena Vimbergil oli 
alguses abiks kaks konstaablit. Paraku 
nad lahkusid ja Jelena jäi üksi. See aeg 
oli nii talle kui ka tervele Viimsi vallale 
väga raske. 

Praegu valvavad Viimsi korda ja 
inimeste kodurahu kaks politseitööta-
jat – vanemkonstaabel Jelena Vimberg 
ja Irina Aleksandrova. Need kaks naist 
on oma tubli tööga suutnud luua kül-
laltki stabiilse olukorra. Kuid suurele 
Viimsi vallale, kus elab üle 12 000 ini-
mese, on vaja vähemalt nelja korraval-
vurit. 

Abistame politseid
Oleme teadlikud probleemidest, mis 

korra ja turvalisuse tagamise meie riigis 
raskeks teevad. Üks olulisemaid on väi-
kesest palgast tingitud kaadrinappus po-
litseis. Seetõttu püüamegi Viimsi Koda-
nikukaitse Fondi kaudu teha politseini-
ke abistamiseks kõik, mis meie võimu-
ses. 

Samas eeldame, et riik leiab lähiajal 
vahendid politsei töötasude tõstmiseks, 
mis tagab isikkooseisu korra loomiseks 
ja hoidmiseks riigis tervikuna. Omavalit-
susel otseselt korra tagamise kohustust 
ei lasu, kuid kes meist ei sooviks turva-
list elukeskkonda. Seniks käivitasime 
abipolitseinike koolituse, sest kindlasti 
saavad abipolitseinikud oma piirkonnas 
koos politseiga ühisreide korraldades 
turvalisusele kaasa aidata. 

Läinud aasta novembris toimus tõsi-
ne koolituspäev, millest võttis osa  20 ini-
mest. Kes ja kui paljud neist tegelikult 
abipolitseinikena tegutsema hakkavad, 
näitab aeg, sest  kõige muu kõrval pea-
vad nad kodanikena vastama kõrgenda-
tud nõudmistele. Selleks, et abipolitsei-
nikud saaksid tõhusalt oma tööd teha, 
muretseb Viimsi Kodanikukaitse Fond 
reidide korraldamiseks sõiduki ja side-
vahendid. Samuti taotleme abipolitsei-
nikele õigust koostada vajadusel väikse-
mate haldusrikkumiste korral väärteo-
menetluse akte.  

Narkotestsüsteem politseile
2006. aasta algusest maksame Viim-

si politseitöötajatele heade töötulemus-
te eest igas kvartalis lisatasu ja toetame 
elamispinnaga. Soov on, et politseinik, 
kes tuleb meie valda tööle, jääks siia pi-

kemaks ajaks. Samuti oleme neid toeta-
nud mõningate töövahenditega  nagu 
sülearvuti, alkomeeter ja narkotestsüs-
teem. Sülearvuti on tänapäeva politsei 
operatiivtöös asendamatu töövahend, nii 
nagu alkomeeter juhtide joobeastme 
määramisel. 

Narkotestsüsteem Mistral D4D+Co-
cain kasutatakse edukalt mitmete riiki-
de politseitöötajate poolt. Praegusaja 
tehnika kõrgtase tuvastab marihuaana, 
hašiši, kokaiini, cracki, PCP, amfetamii-
ni, metamfetamiini (sealhulgas ecstasy) 
ja heroiini ning nende derivaadid. Mõne 
minutiga on võimalik kindlaks määrata 
eri narkootiliste ainete olemasolu ja/või 
isiku kokkupuudet nende ainetega. Kui 
inimene pole koostööaldis, siis vajadusel 
saab tema kasutusel olnud esemetelt tu-
lemuse ikkagi kätte – kontrollida saab 

näiteks lauale jäetud pastakat või loetud 
raamatut. 

Möödunud aastal rakendus kõigile 
Viimsisse toovatele teedele paigutatud 
videovalve süsteem. Kuna valda piirab 
ühelt poolt meri ja teiselt poolt raudtee, 
siis oli sellise süsteemi juurutamine või-
malik. Kodanikukaitse Fond koos korra-
kaitsekomisjoniga tegi omalt poolt mõ-
ned ettepanekud süsteemi tõhustami-
seks, mis leidsid ka rakendust. Kurikae-
lade visiidid väljastpoolt Viimsi territoo-
riumi saavad nüüd salvestatud kõik po-
litsei andmebaasi, kus on vajadusel tõen-
dusmaterjalina kergesti leitavad. Kui au-
tovelgede, jalgrataste ja muu sellise kra-
tid juhtuvad seda ajalehte lugema, siis 
teadke, et Viimsisse pole teil enam asja. 
Võtame vahele!

Sihtasutus Viimsi Kodanikukaitse 

Fond eksisteerib juba aastaid, kuid tükk 
aega tegutses loiult. Mulle tehti ettepa-
nek asuda sihtasutust juhtima 2005. aas-
ta detsembris. Olen omalt poolt püüd-
nud fondi tööle hoogu anda, aga kõik 
võtab aega. Mõtteid ja ideid, mida tuleks 
teha ja peaks tegema, on SA Viimsi Ko-
danikukaitse Fondil mitmeid. 

Liiklusohutuse päevad koolis
Viimsis on palju lapsi, kes lähevad 

eriti vallatuks kevadeti. Siis tahame koos 
kohalike politseinike ja vastavate amet-
kondadega hakata neile korraldama liik-
lusohutuse päevi. Uus koolimaja asub 
üsna tiheda liiklusega maantee ääres 
ning teadmised ohutust liiklemisest tu-
levad kindlasti kasuks. Muidugi saavad 
seal teretulnud olema ka vanemad ja va-
navanemad. 

Muudest plaanidest räägime ja kir-
jutame juba siis, kui ideede elluviimise 
võimalused ja vahendid selgeks saa-
vad.

Üks asi veel – lühiinfo minust endast. 
Viimsi vallas elan 1989.  aastast.  Vaba-
abielus, kaks last. Lõpetanud EBS-is rah-
vusvahelise ärijuhtimise eriala. Töötan 
Viimsis paikneva  uksi tootva firma  ju-
hatajana. Vallavolikogusse valiti mind 
esimest korda 2002. aastal.  2005. a va-
limiste järel kuulun valla elu juhtivasse 
koalitsiooni. Volikogu usaldas mind juh-
tima ka keskkonnakomisjoni. 

 Lõpetuseks jätan kõigi Viimsi valla 
elanike käsutusse oma elektronposti aad-
ressi rein@standdoor.ee. Kõigi korrakait-
se ja turvalisusega seotud probleemide, 
ideede ja mõtetega võite igal ajal  minu 
poole pöörduda. 
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Rein Madissoon annab Viimsi vanemkonstaablile Irina Aleksandrovale üle narkotesteri.

Kodanikukaitse Fond toetab 
turvalisuse tagamist 

Enamik Viimsi valla elanikke töötab Tal-
linnas ja mõistetavalt soovivad nad kõik 
jõuda õhtuti pärast tööpäeva kiiresti ko-
ju. Seejuures ei tohiks aga keegi unusta-
da liikluseeskirju ja -kultuuri. Paraku 
hakkab tänavapildis pahatihti silma, et 
mida «ägedam» sõiduk, seda enam arvab 
selle juht, et temal on liikluses eeliseid. 

Samuti tahan rõhutada liiklusmärki-
de ja teiste ohumärkide jälgimise ja ar-
vestamise vajadust ja kohustust eriti 
Viimsi kooli ümbruses. Igaüks peaks jäl-
gima, et sõidukid kooli juures oleks par-
gitud õigesti, ja ka seda, kuidas koolima-
ja juurde sõidetakse. 

Lapsevanematele tahan meelde tule-

tada, et Viimsi vallas ei tohi alaealised 
ehk siis nooremad kui 16-aastased lap-
sed viibida ühiskondlikes kohtades ilma 
vanema saatjata talvisel ajal kella 23-6 
ja suvisel ajal (1. juulist 31. augustini) 
kella 24-5.  Selline kord kehtib ka püha-
de ja koolivaheaegade ajal. 

Suheldes vanematega, kellele oleme 
üle andnud nende hilisõhtul väljas viibi-
nud lapse, olen tihti põrkunud suhtumi-
sega, et kuna elatakse «maal», siis võivad 
lapsed olla õues kas või öösel, ilma et 
nendega midagi juhtuks. Selline hoiak on 
äärmiselt vale, nagu ka arvamus, et ko-
dus omapäi pidutsevad lapsed võivad 

tarbida nõrga alkoholisisaldusega jooke. 
Tegelikult on see absoluutselt lubamatu 
– seaduse järgi ei tohi alla 18-aastased 
tarbida mingit alkoholi, sh vähese alko-
holisisaldusega jooke. Kui  lapsevanemad 
seda seadust ei järgi, lõpevad peod  pa-
hatihti mõlemale osapoolele kurvalt. 
Kontrollimatult alkoholi manustav alaea-
line võib ületarbimisel näiteks mürgitu-
se saada, ning harvad pole ka juhtumid, 
kus koju naastes leiavad lapsevanemad 
eest täieliku kaose – kadunud on isiklik-
ke asju ja raha, mõnikord ka sõidukid.  

Patrullkäikudel ja -sõitudel puutub 
politsei aeg-ajalt kokku olukorraga, et 

osal majadel puuduvad numbrid. Tule-
tan meelde, et Viimsi valla heakorraees-
kirja järgi on ehitise omanik kohustatud 
tagama vastavalt tee või tänava ning 
hoonete ja korterite numeratsioonile õi-
ge numbrimärgi olemasolu ning neid pi-
medal ajal valgustama. Selle nõude järg-
mine tagab operatiivtöötajate – politsei, 
päästeameti jms – häireteta töö ja tagab 
väljakutse kiire teenindamise.

Soovin kõigile Viimsi elanikele kena 
ja turvalist aastat ning suurt koostööval-
midust.

Jelena Vimberg,
vanemkonstaabel

Rein 
Madissoon,

SA Kodanikukaitse 
Fondi juhataja

Enim probleeme on liikluskultuuri ja pidutsevate alaealistega
Viimsis möödusid jõulud ja aastavahetus tõsiste vahejuh-
tumiteta, igapäevaelus aga teevad meile muret madal liik-
luskultuur ja vanemate kontrollile allumatud alaealised.  
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Sajandite jooksul on muu-
tunud nii valla piirjooned 
kui ka mõiste «vald». 17.-
18. sajandil tähendas vald 
mõisapiirkonda. Kogukond-
liku omavalitsusüksusena 
sai vald Eestimaa kuber-
mangus seadusliku aluse 
1818. aastal, kuid massili-
selt hakati valdu moodusta-
ma 1866. aastal, ning seda 
tuleb lugeda ka Viimsi valla 
sünniaastaks. 

1866. aastal keiser Aleksander II valit-
susajal välja antud  «Maakogukonna sea-
dus Eesti kubermangule» oli eestlastele 
üks olulisemaid seadusi.  Sellega vaba-
nes nii vallavalitsus kui ka vallakohus 
lõplikult mõisniku kontrolli alt.

Eesti Ajalooarhiivi andmeil moodus-
tati siis Aegna, Haabneeme ja Viimsi 
mõisavaldustest Viimsi vald, mis eksis-
teeris kuni 1891. aastani. Sellesse ajajär-
ku jääb ka esimese koolihoone ehitami-
ne Viimsi valda – see valmis  mõisahär-
ra Theodor Buxhoevedeni  kaasabil 
1866. aastal Pringi külas. Viimsi kooli 
kroonikast võib lugeda, et mõnda aega 
paiknes koolimajas ka esimene vallava-
litsus. 

 Uue vallaseaduse järgi moodustasid 
kõik taluperemehed (ka talurentnikud) 
ning kümnendik maatameestest valla 
täiskogu. Täiskogu ülesandeks oli kogu-
konna ametnike valimine.Valla kõrgei-
maks võimuks sai volikogu. Elanikud va-
lisid volikogusse volimehed, kes valisid 
endi keskelt talitaja (valla juht Eestimaal 
1816. a talurahvaseaduse alusel, nn val-
lavanem) ja volikogu valis kirjutaja ehk 
tänapäeva mõistes vallasekretäri. Esime-
sed vallasekretärid ehk kirjutajad olid 
kooliõpetajad.

Viimsi valla esimeseks vallasekretä-
riks oli koolmeister Johannes Vakker,  
kohaliku vallakooli esimene koolijuhata-
ja, kes jagas Viimsi lastele õpetust 15 
aastat (1866-1881). 

1873. aasta 30. aprilli Viimsi val-
la nõuheitmise protokollist võib 
lugeda:

«Sel päeval oli kohhus koos. Sel 
30-mal aprillil. 

Koolmeistrile sai kontraht tehtud. Jo-
hannes Vakkerile koolitamise eest aastas 
palka 80 rubla ja ahjuküte ning silmaval-
gus. Kuus kuud kinkis koolmeister valla-
le tagasi. Teiseks vallakirjutamise võttis 
koolmeister oma peale 20 rubla ette se-
da aastas kirjutada. Kolmandaks maga-
si kirjutamise ette saab Vakker üks kulli 
rukist ja üks kulli otra aastas. Kirjutusva-
hendid annab vald.  

Vollimehed Johannes Kuulmann
Pridik Praatmann
Tallitaja Karl Valk
Kohtomees Kristjan Fechmann
Kirjutaja Johannes Vacker»

Valla kulutuste hulka kuulusid peale 
vallasekretäri tasu veel kooliõpetaja 
palk, toetused vallavaestele, vallamaja, 
kooli, teede ja sildade korrashoid. Vallal 
oli oma magasiait ja töötas ka vallako-
hus, kes arutas varguste, petmiste, maks-
mata palkade jm juhtumeid. Kohut pi-
das abimeeste juuresolekul vallavanem. 
Tal oli õigus süüdlast karistada kuni ka-
hepäevase arestiga, kogukondliku töö 
või rahatrahviga kuni 1 rubla. Vallakoh-
tud tegutsesid sel kujul Eesti Vabariigi al-
guseni. Teadaolevalt oli ka Viimsis oma 
vallakohus, kuid kahjuks selle tegutse-
mise ja kohtuprotsesside kohta infot ei 
ole. Esimene teadaolev kohtunik vallas 
oli Kristjan Fechmann.

Esimeste vallajuhtide kohta puudu-
vad andmed, teadaolevad olgu siinkohal 
välja toodud. Valla alguskümnenditel te-
gutsesid volikogu liikmetena enamasti 
Lubja ja Rohuneeme mehed. 1890. aas-
tal Jüri Laks (Lubja), Jaan Kuulmann 
(Rohuneeme), Priidik Abel (Rohunee-
me), Jüri Einmann (Kroodi), Jüri 

Kristjuhan (Lubja), Kristjan Nõmberg 
(Aegna saar), millest annab tunnistust 
Viimsi valla nõuheitmise protokoll 30. 
aprillist 1890. Vallavanemad ja kirjuta-
jad olid Miiduranna ja Pringi mehed. 

Esimesed vallavanemad:
•  1870–1872  Karl Valk, ka Falck (vaba-

dik Pringi külast);  
•  1874–?  Rein Pappel (Kingu talu pere-

mees Pringi külast);   
•  1877 Johann Silberfeldt (Kingu talu 

saunik Pringi külast);  
•  1880–1885 Gustav (Kustaw) Tulas 

(Miidurannast);
•  1888–? Juhan Einstruk; 
•  Pärast Viimsi valla ühendamist Nehatu 

vallaga 1891–1900 Jaan Klaus (Maar-
du mõisast Uuskülast);

•  1917 M. Promm (Nehatu vallava-
nem).

Esimesed vallasekretärid:
•  1866–1881 Johannes Vakker (Viimsi 

vallakooli esimene juhataja);
•  1881–1890 Hans Neumann (Viimsi 

vallakooli teine juhataja);
•  1890–1891 Tanel Palgi (Viimsi valla-

kooli kolmas õpetaja).

1891. aastal liideti Viimsi vald Maar-
du, Saha ja Nehatu vallaga. Neljast val-
last moodustati üks suur Nehatu vald. 
Vallavalitsus paiknes Nehatus. Mida tõi 

valdade ümberkorraldus Viimsile? Viim-
si poolsaare asjaajamine muutus kind-
lasti keerulisemaks, samuti rahalisi toe-
tusi jm abi ei saadud piisavalt. 

30. märtsil 1917 andis Venemaa Aju-
tine Valitsus Eestimaa kubermangu ad-
ministratiivse valitsemise ja kohaliku 
omavalitsuse ajutise korra seaduse, mil-
le jõustumisega kaotati vald kui talurah-
va seisuslik omavalitsusüksus. Vallaoma-
valitsus muudeti kõigi tema territooriu-
mil elavate kodanike esinduseks. Kasu-
tades avanenud võimalusi muudeti ka 
valla omavalitsuse piire, need muudatu-
sed algatati kohalikes vallavolikogudes 
ja kinnitati maakonnavalitsuses.

Väikestest mõisavaldade ühendusest 
moodustatud suurvald ei õigustanud ega 
rahuldanud enam valla erinevate tege-
vusaladega külakogukondi. Valla ääre-
maadel, ranna-aladel paiknenud Viimsi, 
samuti Aegna saare kalurid ning Viimsi-
ga piirnenud teiste külade elanikud ei 
saanud kaitsta suures hajutatud vallas 
oma huvisid. Elanike arv Viimsi kogu-
konnas oli 1919. aastal 947 hinge ja 
Maardu kogukonna Leppneeme ja 
Tammneeme külades kokku 400 inimest. 
1347 elanikku oli piisavalt suur elanike 
arv, et moodustada eraldiseisev vald, 
mille huvide eest seisab oma vallavalit-
sus.  

8. oktoobril 1917 (uue kalendri jär-
gi 21. oktoobril) esitasid Nehatu vallas 
asuva Viimsi poolsaare elanikud palve-
kirja Ajutisele Maanõukogule. See oli 
esimene pöördumine Viimsi valla taas-
loomise küsimustes.  

Nehatu vallas asuva Viimsi pool-
saare elanikkude poolt palve:

«Eestimaa valdade ühendamise ajal 
sundis endine valitsus Wiimsi, Maardu, 
Nehatu ja Saha valda vastu meie taht-
mist üheks «Nehatu» vallaks ühinema. 
Ehk meie küll üle 30 aasta oleme nii sun-
nitud ühendust Nehatu vallas vallavalit-
suse ja vallakohtu asju ajama, ei ole see 
siiski meile omaseks saanud ja oleme sel-
le aja jooksul hulk puuduseid ühendud 
vallavalitsuse juures tähele pannud...»

Kirjast selgub, et rahva poolt oli juba 
valitud valla asutamise viieliikmeline ko-
misjon (valla lahutamise asjaajamise 

viieliikmeline komisjon), kuhu kuulusid 
järgmised isikud: Gustav Laur, Aleksan-
der Säinas, Jaan Liebicht, Julius Lambot, 
Kalle Raja, kes ka kirjale alla kirjutasid.

Kiri suunati edasi Harju Maakonna 
Nõukogule, kes antud küsimusega ka 
edaspidi tegeles. Viimsi valla taasloomi-
ne kestis paar aastat. Selle tarvis korral-
dati rahvakoosolekuid, moodustati ko-
misjone ja lahendati erinevaid problee-
me. Küsimuse alla võeti ka varade jaota-
mine. 28. oktoobril 1917 Nehatu vallava-
nema kirjas on loetletud Viimsi kogukon-
na kapital. Enne valdade ühendamist oli 
Viimsi kogukonnal magasi kapitali 2200 
rubla eest ning koolimaja, mis Eestimaa 
Vastastikuse Tule Kindlustuse Seltsis 8000 
rubla eest oli kindlustatud. Kindlustuspo-
liis nr. 12930 aastast 1892 näitab, et sel-
lega kindlustati koolimaja ja laut kuuri-
ga. Teistel küladel vara ei olnud.  

Möödus peaaegu aasta, kuna oli veel 
käimas I maailmasõda ja Vabadussõda. 
Küsimus valla moodustamise kohta ker-
kis üles taas 28. detsembril 1918, mil 
Harju Maakonna Valitsus esitas järelpä-
rimise Nehatu vallavalitsusele, kas Viim-
si rahvas ikka veel iseseisvuda soovib. 
29. jaanuaril vastas Nehatu abivallava-
nem, et Viimsi rahvas nõuab tungivalt, 
et see küsimus esimesel Maakonna Nõu-
kogu koosolekul päevakorda võetakse 
ning neile rahuldavalt lahendatakse.  

26. jaanuari 1919 Viimsi koolimajas 
toimunud rahvakoosolekul valiti uuesti 
valla taasloomise küsimustega tegelev 
komisjon koosseisus Gustav Laur Maar-
dust Leppneeme külast, ning Viimsist ne-
li inimest: Julius Lambot, Jaan Liebicht, 
Aleksander Säinas, Kustas Tomingas. Ko-
misjoni nimetati «Nehatu vallast lahuta-
mise ja iseseisva valla sisseseadmise eel-
tööd tegev viieliikmeline ajutine 
komison». Randverest ja Tammneemest 
ei viibinud koosolekul ühtki inimest ja 
nende külade saatus jäeti lahtiseks. Sel-
leks, et valda moodustada, tuli eelnevalt 
Leppneeme ja Tammneeme külaelanike 
loend koostada. See ülesanne anti Gus-
tav Laurile, kes koostas nimetatud küla-
elanike loendid. Kokku oli neis külades 
68 peret, 309 inimest.

Harju Maakonna Valitsuse esimehe 
visiidid 11. veebruaril Nehatu vallamaj-
ja ja 30. märtsil 1919 Viimsi koolimajja 
olid olulised. Mõlema visiiidi eesmärgiks 

oli tutvuda kohalike oludega ja seejärel 
otsustada valla taasloomise küsimus.   

Mõlemal korral olid koosolekule ko-
gunenud vallaametnikud ja kohalikud 
elanikud. Esitati mõjuvaid põhjuseid, 
miks  eraldiseisva üksusena  Viimsi val-
da vaja on. Toodi uuesti välja, et valla-
maja asukoht Viimsi poolsaare ja Aegna 
saare elanikele jäi kaugeks. Postikorral-
dus vallamaja ja Viimsi vahel puudus. 
Nehatu piirkonna elanikel polnud ka val-
dade eraldumise vastu midagi, kuna  
viimsilaste kanguse pärast oli ametlik as-
jaajamine vägagi tülikas. Peale selle oli 
nende vahel huvide konflikt: maata ka-
lurite vajadused olid kindlasti teistsugu-
sed kui põllumeestel. Esimees mainib 
oma ettekandes, et Viimsi mõisa omanik 
lubas iseseisvale vallale ruumid kasuta-
da anda ja siis võib vald tegevust alusta-
da. Elanikud lubasid Viimsi valla ülalpi-
damiskulusid kanda. 

Sellele külastusele järgnes 13. märt-
sil Benita Filatowi kirjalik nõusolek, kus 
ta lubas 1. maist 1919 üheks aastaks 
Haabneeme karjamõisa elumaja vallava-
litsuse kasutusse anda.

9. mai 1919 kirjas pöördub Harju 
Maakonna Valitsus Harju Maakonna Nõu-
kogu poole ja nendib, et on tutvunud val-
la oludega ning rahva soovidele vastu tul-
les ei leia maakonna valitsus takistusi 
nende palve täitmiseks ning teeb Harju 
Maakonna Nõukogule ettepaneku:

anda oma nõusolek, selle kohta et 
Viimsi kogukond (Viimsi mõis, Pirita, 
Miiduranna, Lubja, Pringi, rummu, 
Püünsi, ja Rohuneeme külad ühes Aeg-
na saarega) ja Maardu kogukonna 
Leppneeeme ja Tammneeme külad eral-
datakse Nehatu vallast ja nendest asuta-
takse uus iseseisev vald. Maakonna Va-
litsuse otsus 11. mai 1919 pr. 326 – 
«Nõus olla».

Maakonna Nõukogu kinnitas Maa-
konna Valitsuse otsuse 11. mail 1919. 
aastal  järgmiselt: «Ettepanek vastu võe-
tud ühel häälel». Seda tulebki lugeda 
Viimsi valla taasasutamise aastapäe-
vaks.

Enna Sirkel,
Viimsi Muuseumid

Jätkub veebruari Viimsi Teatajas

Valla esimeses koolimajas töötas aastatel 1866-1891 ka vallavalitsus.

Kuidas Viimsi mehed valda asutasid

Üks tähtsamaid isikuid Viimsi 
valla taasasutamisel Gustav-Volde-
mar Laur.



Viimsi elanikud 
kuulusid Jõelähtme 

kiriku alla
Viimsi koduloohuvilised kogunesid 
6. jaanuaril kuulama vestlust Jõe-
lähtme kiriku ja koguduse ajaloost.           

Jõelähtme koguduse vaimulik 
Margus Kirja rääkis kokkutulnuile, 
et Viimsi poolsaare ja Prangli saare 
külad on ajalooliselt kuulunud Jõe-
lähtme kirikukihelkonda. Vahepeal 
on olnud ka aegu, mil Viimsi rahvas 
käis Tallinna kirikutes.  Esimene pui-
dust kirikuhoone ehitati Jõelähtmes-
se 1220. aastail, seega varsti pärast 
Põhja-Eesti vallutamist taanlaste 
poolt. Kirikupiirkond hõlmas algselt 
ka suure osa hilisemast Harju-Jaani 
kihelkonnast. 

Tõenäoliselt on kirikuhoone asu-
koht olnud ajast aega seesama. Pai-
ka peab ütlus «kirik keset küla», sest 
hoone jääb suuremate külade vahe-
le. Aastasadade jooksul kiriku kõr-
vale siiski tihedamat asustust ei tek-
kinud ning Jõelähtme küla rajati ki-
riku juurde alles 20. sajandi algus-
aastatel.

14. sajandil rajati esimene kivi-
kirik, mis Liivi sõja käigus hävis. 
Rootsi ajal kirik taastati, kuid Põhja-
sõja käigus sai hoone jälle tugevalt 
kannatada. Kirik rüüstati ja altari-
maalid viidi minema. Hiljem tehti ki-
rik taas korda.  Suuri ümberehitus-
töid tehti hoones 1878. aastal. 1910 
hävis tulekahjus kellatorn, mis ehi-
tati veidi teistsugusena uuesti üles 
1912. aastal. 

Lõpetuseks võiks mainida, et 
Jõelähtme kihelkonna kabelid asu-
sid Sahal, Randveres ja Prangli saa-
rel. Kunagi ammu on kabelid olnud 
ka Aegna saarel ja Rohuneemes. 

Koduloohuviliste järgmine kogu-
nemine on 3. veebruaril algusega 
kell 11 Viimsi koduloomuuseumis 
Pringi külas, Nurme tee 3. Teemaks 
Neeme küla ajalugu.  

Jaan Tagaväli,
koduloo-uurijate ringi esimees
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2. veebruaril kella 10-16
Tartu rahu 87. aastapäeva tähistami-
ne Tallinna Metsakalmistul ning Piri-
ta vaba aja keskuses

2. veebruaril kell 19 
Muusikali «Snoopy» etendus Viimsi 
huvikeskuses

3. veebruaril kell 10 
Harjumaa meistrivõistlused suusata-
mises ja viimsilaste tervisetund suus-
kadel Kõrvemaal

3. veebruaril kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste 
ring, teema «Neeme küla ajalugu» 
Viimsi koduloomuuseumis 

4. veebruaril kell 11.30
Armulauaga jumalateenistus 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
Jutlustab diakon Erkki Juhandi

9. veebruaril
Raamatunäitus «Tiia Toomet 60»
Viimsi raamatukogus

9. veebruaril kell 15 
Eakate kohtumine Jüri Tammega 
Viimsi päevakeskuse saalis

9. veebruaril kella 18-21
Lastedisko 7-12-aastastele
Viimsi noortekeskuses

10. veebruaril kell 19
Valimisüritus koos ansambliga «Kih-
nu poisid» Viimsi huvikeskuses
11. veebruaril kell 11.30

Armulauaga jumalateenistus.
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Jutlustab õpetaja Jaan Lahe
12.-28. veebruarini 

Raamatunäitus «Eesti Vabariigi pre-
sidendid» Prangli raamatukogus

14. veebruaril kell 18.30
Sõbrapäeva kontsert «Armastuse 
aeg» Viimsi koduloomuuseumis
Esinevad Anneli Pilpak ja Maarit 
Kangron

15. veebruaril kell 13 
Eakate kohtumine Viimsi abivallava-
nema Endel Lepikuga ja kontsert
Viimsi päevakeskuse saalis
Esineb Therese Raide
16. veebruaril  

Raamatunäitus «Lilli Promet 85» 
Viimsi raamatukogus
18.veebruaril kell 11.30 

Armulauaga jumalateenistus
Jutlustab diakon Erkki Juhandi
kell 13.15
Kevadleeri esimene leeritund
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
20. veebruaril kell 12 

Vastlapäeva liulaskmine valla kooli-
dele ja asutustele Viimsi mõisapargi 
mäel
20. veebruaril

Raamatunäitus «Rahvakombed ja ri-
tuaalid. Vastlapäev» Viimsi raama-
tukogus
21. veebruaril kell 14 

Eakate kohtumine Tallinna Ülikooli 
professori Taimi Tulvaga Viimsi päe-
vakeskuse saalis
Teema «Vananemine tänases Eestis»
22. veebruaril kell 19 

Piiblitund. Õpetaja Jaan Lahe. 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
23. veebruaril kell 18

Eesti Vabariigi aastapäeva tähista-
mine Viimsi keskkoolis
23. veebruaril kell 16

Lauamängu «Eesti Mälumäng» 
meistrivõistlused Viimsi noortekes-
kuses
25. veebruaril  

Harjumaa koolitantsu päev Viimsi 
huvikeskuses
25. veebruaril kell 11.30 

Armulauaga jumalateenistus
Jutlustab õpetaja Jaan Lahe 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 

Info Marje Plaan, Viimsi valla kul-
tuuritöö koordinaator, tel  6066 866, 
e-post: marje@viimsivv.ee

VALLA 
KULTUURIKALENDER 
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ANISIA SAVINA 94
ALMA KIRTSHALIA  91
AINO KASK 91
VILLEM ARJU 90
LEIDA KAASIK  90
ARNOLD HEIN  85
HELJO KIPPAR 80
AINO PAVELSON  80
LIANE PRIKS  80
HARRI LEPPIK  75
VLADIMIR AVDONINE 70
ANATOLI IVANOV  70
NIINA KAEV  70
HELJU SALIN  70
ARVI KRIIS  70
GENNADI KOLODKIN  70
MERIKE OTT 65
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VAIKE KASK  65
VEIKO VILJASOO  65
AIME MARJAK 65
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ALAR MÄNDSALU  65
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ALFRED KOPPEL  95
HELMI-ALIDE KUUSIK 85
VILMA PRIISALM 19.02 85
VILMA NIGUL  85

ELLI KAABEL  80
RALF TOIME  75
MEINHARD TIIT 75
GUNNAR KIVISILD  75
ELSA VILIKIVI  75
ANNA MOSEIKINA  75
LEIDA TIIVAS  75
MILVI ERMEL  75
HUBERT VILLUP  75
LAINE PÄRNAMÄGI  75
HELVI KIVIKANGUR  70
MILVI KALM  70
LOONA LUDVIK  70
TANEL NURMETALO  70
AINU-SILVI REINUMAA 70
ENDEL LOBJAKAS  70
KALJO JÕEKALDA  70
VANDA FEDOROVITK  70
REIN MAIDLA  65
KALEV KÄO  65
TÕNU VILLEMSOO  65
TATJANA RAIE 65
AARE PERNIK  65
TATJANA KORDOVA  65
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RAIVO TOMINGAS  65
KALEV NIIDAS  65
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TIIT TAMMVEE 65
HELLE LILLEVARS 65

Palju õnne

•  Maris Sulengol ja Raul Laidveel sün-
disid 27. novembril kaksikud MONA 
MIA ja RASMUS

•  Kristiina Käol ja Virgo Argel sündis 4. 
detsembril poeg RICHARD MARCUS

•  Marlen Kirstil ja Raigo Uusjärvel 
sündis 5. detsembril tütar KRITI

•  Olga Ljutovil ja Jan Botšmanovskil 
sündis 5. detsembril tütar KRISTIINA

•  Liis ja Jack Vidar Nilsenil sündis 10. 
detsembril tütar HENRIETTA

•  Gea Radikul ja Ivar Grossevil sündis 
11. detsembril poeg GREGOR

•  Monika Treieril ja Margus Tammpe-
rel sündis 12. detsembril poeg 
JÖRGEN

•  Ljudmila Nikitinal ja Indrek Tartol 
sündis 12. detsembril poeg JOONAS

•  Svea Pikaru-Prunsveltil ja Marko 
Prunsveltil sündis 13. detsembril 
poeg PATRICK

•  Kairi ja Marek Saarekannol sündis 
16. detsembril poeg MARTEN

•  Sandra Nõmmannil sündis 20. det-
sembril tütar ANNI MARIA

•  Mari-Liis Ilvesel ja Andres Idlal sün-
dis 23. detsembril tütar ELIISE

•  Riina-Maria ja Alari Mürgimäel sün-
dis 28. detsembril tütar KADI

•  Viktoria ja Aleksei Vorontsovil sündis 
31. detsembril tütar MARIA

•  Jelena Semjonoval ja Meelis Tasal 
sündis 4. jaanuaril tütar VELINA

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID 
SEISUGA 15.1.2007

Konverents kujunes huvitavaks nii ette-
kannete kui ka mõttevahetuse poolest.  
Arheoloog Mauri Kiudsoo, kes teostas 
oma uurimisrühmaga Viimsis eelmisel 
sügisel arheoloogilisi uurimisi, rääkis sel-
lest oma ettekandes. Kuna teema pakub 
kindlasti huvi ka laiemale Viimsi elanike 
ringile, toome siinkohal ära ettekande 
lühikokkuvõtte.

Harjumaa teiste valdadega võrreldes 
pole Viimsi arheoloogiamälestiste poo-
lest eriti rikas. Valla territooriumile jääb 
vaid kaks riiklikku kultuurimälestiste re-
gistrisse kantud muistist: asulakoht Ida-
otsa külas Prangli saarel ja kivilabürint 
Aksi saarel. Kuigi ka Viimsi saarlavalt on 
varem avastatud päris mitu arheoloogi-
list objekti, on need järgnevate 
aasta(kümne)te jooksul kas siis osaliselt 
või täielikult lõhutud, kuna neid pole 

millegipärast võetud muinsuskaitse al-
la. 

Käesoleva artikli autoril õnnestus 
üles leida 1971. aastal arheoloog Vello 
Lõugase poolt kirjeldatud asulalaik (200 
e Kr – 50 p Kr), mille omaaegse asukoha 
valikul on olnud arvatavasti otsustavai-
maks teguriks Soosepa raba lähedus.

Viimsi esimese asulakoha läheduses 
paiknenud ja juba eelnevalt samasse ae-
ga dateeritud varane tarandkalme, nn 
Rootsi kuninga haud oli 2006. aasta sü-
gisel toimunud arheoloogiliste välitööde 
ajaks juba täielikult lõhutud. Minu teh-
tud eeluuringud osutavad pisikesele või-
malusele, et midagi sellest matmispai-
gast võiks ehk olla säilinud Kesk-Kaare 
tee all.

Viimsi saarlava arheoloogilised eel-
uuringud andsid paraku tunnistust, et 

Pärnamäe alumise kruusakarjääri raja-
misega on uurimisala kaguosas täielikult 
hävitatud üks nöörkeraamika asulakoht 
(Viimsi II asula) ning selle peal paikne-
nud oletatav esimese aastatuhande esi-
mese poole kalme (Viimsi IV kalme).

Kui seni võis kivikalmete ja juhulei-
dude põhjal oletada, et maaviljeluslik 
avaasustus jõudis Viimsi poolsaare sise-
osas asuvatele kõrgematele maadele 
Lubja ja Pärnamäe talude piirkonnas al-
les meie ajaarvamise alguse kandis, siis 
nüüd võib rääkida juba vähemalt 2000 
aastat varasemast ajast (hiline nöörke-
raamika kultuur). Viimsi nöörkeraami-
ka asulakoha lähedusse jäid ka tollaseks 
viljelusmajanduseks igati sobivad õhu-
keste muldadega loopealsed alad.

Mis puutub aga 13. sajandi Taani 
Hindamisraamatus mainitud seitsme ad-
ramaa suuruse Uianre küla omaaegset 
asupaika, siis julgeksin mõningatele ar-
hiiviandmetele ja ühele rootsiaegsele 
kaardile tuginedes pakkuda selleks Viim-
si mõisa lähiümbrust, kus tänapäeval 
paikneb Eesti Riiklik Sõjamuuseum. 
Viimsi muinasküla kultuurkihi ülesleid-
mine peaks olema olulise tähendusega 
ettevõtmine, kuna tollane Uianre asula 
omas koos teiste Hirwae(?) suursarase 
küladega strateegiliselt tähtsat positsioo-
ni ja seda just Pirita jõe (Hirwenoye) kui 
olulise liiklussoone suhtes.

Enna Sirkel, 
Viimsi Muuseumid

Mauri loodab leida Uianra küla jälgi Viimsi mõisa lähiümbrusest.

Viimsi Muuseumid tähistas oma 35. sünnipäeva 15. det-
sembril esindusliku ajaloo- ja arheoloogiakonverentsiga, 
kus keskenduti Viimsi ja Ida-Harju ajaloole ning kultuuri-
pärandile. Konverentsil astusid üles Ulla Kadakas muin-
suskaitseametist, Mauri Kiudsoo ja Heidi Luik ajaloo ins-
tituudist, Krista Sarv Eesti Ajaloomuuseumist. Robert 
Nerman tutvustas oma valmivat Viimsi-raamatut ja Viim-
si Muuseumide direktor Enna Sirkel rääkis muuseumi eil-
sest ja tänasest päevast.

Jaan Tagaväli ja Margus Kirja 
vestlemas. 

Muuseum tähistas sünnipäeva
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Nüüdseks kolm kuud aktiiv-
selt tegutsenud MTÜ Viimsi 
Päevakeskus ülesanneteks 
on teha vähemkindlustatud 
inimestele kättesaadavaks 
huvitegevused (hobiringide 
tegevuse organiseerimine, 
sobivate juhendajate leid-
mine), tervise edendamine 
(võimlemine, psühholoog) ja 
vaimne haritus (koolituste 
läbiviimine, loengud, kiriku-
jutluste organiseerimine). 

Inimeste soove arvestades oleme moo-
dustanud kaheksa huvialaringi. Neid ju-
hendavad oma ala asjatundjad ning rin-
gides osaleb kokku ligikaudu 150 
viimsilast.

Soovi korral saab käia kahes eri ta-
semega inglise keele suhtlemisringis, 
laulda ansamblis «Viimsi daamid ja här-
rad», teha käsitööd. Tegutseb aeroobika- 
ja tervisevõimlemisrühm, väga aktiivne 
on lauatenniseklubi,  populaarsust ko-
gub  arvutiõpe. Samuti saab tantsida 
rahvatantsu. Iga päev saab ajalehti-aja-
kirju lugeda ja internetti kasutada, kaks 
korda nädalas on võimalik lasta mõõta 
vererõhku, samuti kaks korda kuus käib 
eakatega vestlemas arst Silvi Mänd. Iga 
kuu viimasel kolmapäeval ootab päeva-
keskuses eakaid sotsiaalameti esindaja, 
et lahendada nende probleeme ja kuu-
lata ettepanekuid  

Kord kvartalis saab päevakeskuses 
kohtuda vallajuhtidega, 13. detsembril 
tuli kohale vallavanem Urmas Arumäe. 
Sügisel käisime päevakeskuse liikmete-
ga ekskursioonil Läänemaal ja Vanemui-
se teatris.

Aasta lõpus oli meeldejääv jõuluõh-
tu Viimsi vanaemade-vanaisadega, kes 
üksi lapselapsi kasvatavad. Peo organi-
seeris meie valla lastekaitsespetsialist 
Sirje Kauts koostöös päevakeskusega. 
22. detsembril toimunud aastalõpukont-

serdil  mängis ja laulis lõõtspillimängija 
Heino Koosa Tartust, koos saatsime süm-
boolselt ära vana aasta. 

Sel aastal tahame käima panna veel 
paar huvialaringi, organiseerida väljasõi-
te (näiteks Haanjasse), võtta osa Sulu mõi-
sa suvelaagri tööst, sõita lauluansambli-
ga Rootsi esinema, viia läbi tervisepäeva 
koos Viljandi eakatega jne. Tegevust ja 
reisimist peaks jätkuma kõikidele.

Kutsun kõiki aktiivseid eakaid päeva-
keskusesse osa võtma meie ringidest, osa-
lema teabepäevadel, kuulama arsti  loen-
guid ja veetma mõnusalt aega meelela-
hutusüritusel! Tugev toetus aitab eakal 
inimesel tunda end turvaliselt, olla heas 
tujus ja taluda paremini vananemisega 
kaasnevaid probleeme, sest iga eakatele 
organiseeritud üritus aitab parandada 
nende elujärge ja tõsta elukvaliteeti.

Viimsi päevakeskus alustas oma 
tegevust ja saab edasi tegutseda tänu 
vallavalitsusele ja vallavolikogule. 
Nende mõistva suhtumise ja saadud 
majandusliku abi toel liigume seits-
mepenikoorma sammudega uljalt eda-
si! 

Valli Vaino,
päevakeskuse tegevjuht

Me täname!
Jälle on rutakas aeg meie kõikide 
eluraamatusse ühe aastaringi juurde 
joonistanud. Möödas on jõulud ja 
oleme ka uuele, 2007. aastale koos 
paljude soovidega oma lähedastele, 
ea- ja aatekaaslastele terekäe ulata-
nud. Küllap ongi nüüd õige aeg täna-
da jõulumehi, kes meid meeles pida-
nud. 

Vastavalt paljude aastate vääri-
kale traditsioonile ei unustanud 
Viimsi vallavolikogu ja vallavalitsus 
ka seekord Teise Vabadussõja vetera-
ne ning nende leski, toetades meid 
materiaalselt ja kutsudes valla taas-
sünni 16. aastapäeva pidulikule tä-
histamisele uude koolimajja. Suur tä-
nu! Jäägu see ikka nii, sest tradit-
sioonid teevad tugevaks. 

Ka sel aastal olid usinasti liikvel 
Miiduranna sadama päkapikud. Pal-
jusid kunagisi valla tublisid töötajaid 
peeti meeles priske jõulupakiga. Ol-
gugi, et jõuluvanad olid anonüümsed, 
selgus luureandmetest, et ettevõtmise 
taga olid Aarne Jõgimaa ja Leo 
Karder. Olge te kiidetud!

Ja siis helises minu mobiil. Helis-
tajaks Heinsaar Mati. «Kaljo, jõulud 
on tulemas!» Olin selle meile kõigile 
teadaoleva faktiga muidugi nõus. Lu-
gu lõppes sellega, et meid, veterane, 
sõidutati Lahe tarre, kus ootamas as-
jalik pidulaud, esines meeleolukas 
pillimeeste paar ja siis tuli ka jõulu-
vana. Tõsi, ilma vitsakimbuta, aga 
kaasas igale mehele kingitusepakk. 
Ega siis polnud pääsu ka jõulusalmi 
ütlemisest ja koos tuletati meelde nii 
mõnigi juba ununema kippuv jõulu-
laul. Küllap on see vaid taevas kirjas, 
kui palju neid jõulupühi sõjateedel ja 
Siberi vangilaagrites on tähistamata 
jäänud. Ei unustatud neidki relvaven-
di, kes ei saanud tervislikel põhjustel 
meie koosviibimisest osa võtta, ka 
neid pidas jõulumees meeles. Ole sa, 
Mati, meheks, et meid veterane juba 
mitmendat aastat meeles pidasid. 

Ja siis helises jällegi uksekell. Tu-
li jõulumees, kes seekord oli kangesti 
vana sõbra, tee- ja töökaaslase Saul 
Kalvi nägu. Tuli asjaliku jõulupakiga 
ja paljude heade soovidega. Ole ka si-
na, Kalvi, meelespidamise eest täna-
tud. Ja tuli ka vana sõber, Lionsklubi 
veli Toomas Kull. Punane päkapiku-
müts peas, andis üle vastava rohu ja 
käskis tervise eest hoolitseda. Tugev 
käepigistus sulle, Toomas. 

Olge te, Viimsi jõulumehed, kõik 
tuhandest tänatud, et jagasite meie-
ga oma südamesoojust ning meid 
meeles pidasite. Soovime ka uueks 
aastaks kõigile teie ettevõtmistele 
häid kordaminekuid, kõike head teile 
ja teie peredele!

Kaljo Alaküla,
EVTÜ Pirita-Viimsi piirkonna 

sotsiaalkomisjoni esimees

SÕNUMID

Olen täiesti normaalne 34-aastane 
pereisa Viimsist, kes ei eristu 
omasugustest üldiselt mingite 

eriliste kunstialaste teadmiste või oskus-
te poolest. Ühel ilusal päeval vedas sõ-
ber mind Viimsi huvikeskusesse, kus ko-
gunes rühm  kunstihuvilisi. Oli selleks 
siis hetkemeeleolu või eelmisest õhtust 
alguse saanud hoog, aga ühel hetkel 
leidsin end savi voolimas. Ja minuga sa-
masuguseid asju tegi veel mitu pealtnä-
ha täitsa tavalist inimest. 

Enne järgmist tundi küsisin endalt 
taas: «Mina ja kunstiringi?» Vastuseks 
sain järjekordse savist eluka, mille enda-
legi üllatuseks olin originaalile äratun-

tavalt sarnaseks suutnud voolida. Kui asi 
läks söejoonistusteks, otsisin ilmselgelt 
põhjust, miks ma seekord minna ei 
saaks. Austus õpetaja vastu ja sisemine 
soov ennast proovida aga said häbelik-
kusest ning kahtlustest võitu ja nüüd 
kroonib mu enesegi üllatuseks terve ri-
da söejoonistusi meie ühiseid, üle sise-
miste ebaluste tulnud võite. 

Nagu alguses ütlesin, pean ennast 
täiesti normaalseks inimeseks, kuigi pal-
jude mu sõprade kulmud pole minu 
uuest hobist kuuldes kunagi nii kõrgele 
kerkinud.

Kes iganes tahab aru saada, et meis 
kõigis – ükskõik kui kunstikaugena me 

ennast ka ei tunneks – on olemas loomus, 
mis vajab väljaelamist ja ülesäratamist, 
võtku süda rindu ja löögu kampa!

Kunstiring, milles saate algteadmisi 
joonistamisest, skulptuurist ja anatoo-
miast, on suurepärane vaheldus argipäe-
vategemistele, kus loovus tihtipeale jääb 
alla igasugu pragmaatilistele ja muude-
le elulistele tegevustele. 

Kunstiringi viib läbi Eesti üks tunnus-
tatumaid kunstnikke Renaldo Veeber. Kel 
huvi, tulge kohale või helistage telefonil 
5333 7571. Tunnid toimuvad pühapäevi-
ti kella 11–14 Viimsi kunstikoolis.

Andres Kask

Igal esmaspäeval kella 19-20 toimu-
vad Viimsi lasteaias Piilupesa (Kalu-
ri tee 10) salsakursused mehhikla-
sest õpetaja Gerardo juhendamisel. 

Kursustel õpetatakse tantsima 
salsat, argentiina tangot, merengue´t 
ja bachatat. Tantsitakse paarides, 
kuid tulla võib ka üksinda, sest tant-
sida saab koos mõne teise õpilasega, 
kes on samuti üksinda tulnud. 

Kursus on mõeldud kõigile, igas 
vanuses ja tasemel tantsijatele. Eel-
registreerimist pole vaja, kursusega 
saab liituda igal ajal. 

Ühe tunni maksumus on õpila-
sele 25 krooni ja täiskasvanule 
40 krooni. (VT)

Kolmekuningapäeval, 
6. jaanuaril esines Prang-
lil kontserdiga kitarrist 
Erkki Reimon, kes oma 
võrratu esinemisega pak-
kus saare inimestele suu-
re elamuse.

Pärast Reimoni esinemist 
toimus karaokelaulmine. 
Osavõtt oli aktiivne, teki-
tas elevust ja meeldis kõi-
gile. Pranglilaste soovil 
korraldame karaokeõh-
tuid kindlasti ka edaspidi.

Pildil laulavad karaoket 
(vasakult) Ragnar, Maarja 
(eespool), Kristeli, Vahur, 
Ingrid, Kerda ja Raili. 

Valla seenioride nõukoja 
toimkonnad ootavad 
eakaid vallaelanikke 
vastuvõtule alljärgnevalt:

•  1. veebruaril kella 
10-12 sotsiaaltöö toim-
konna liige

•  8. veebruaril kella 
10-12 majandus- ja 
finantstoimkonna liige

•  15. veebruaril kella 
10-12 tervishoiu- ja 
eakateabi toimkondade 
liikmed

•  22.veebruaril kella 
10-12 teede- ja trans-
pordi toimkonna liige.

Seenioride nõukoja eesis-
tuja Anne Vahemäega 
saab ühendust telefonidel 
601 1660, 517 5422; 
e-post 
anne.vahemae@mail.ee 

Ootan teie kõnesid.

PRANGLIL OLI KONTSERT JA KARAOKE

Päevakeskuse töö sujub

Viimsis 
toimuvad 

salsakursused

Mina kunstiringis?

Mehhikost pärit Gerardo on ju-
ba poolteist aasta Haabneeme 
elanik ja õpetab salsat nii Viim-
sis kui ka Tallinnas. 

Viimsi päevakeskuses tegutseb aktiivselt lauatennise klubi, mida veab Helgi Sard (pildil). Treenida saab esmas-
päeviti kella 12.30-15.30, kolmapäeviti kella 10-16 ning reedeti kella 11-15.30. Trenniaeg oleks vaja eelnevalt 
kooskõlastada päevakeskuse telefonil 6011 339 (Valli Vaino) või 51 21 673, (Helgi Sard)
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VIIMSI  VALLAVOLIKOGU  
23.01.2007  ISTUNGI ÕIGUSAKTID

23.01.2007  ISTUNGI OTSUSED
nr 1  Viimsi valla 2006. eelarveaasta assigneeringute sulgemine ja 

valla 2007. aasta alguse vaba jäägi kinnitamine
nr 2  Audiitori määramine
nr 3  Valitsuse liikme kinnitamine
nr 4  Viimsi valla jaoskonnakomisjonide moodustamine
nr 5  Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 

suunamine: Viimsi alevik, Nelgi tee 5
nr 6  Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 

suunamine: Pärnamäe külas, Soosepa tee, Vehema tee, Pär-
namäe tee ja Lageda tee vaheline ala maaüksuste Soosepa ja 
Soosepa II osas

nr 7  Maa munitsipaliseerimine: Haabneeme alevik, maaüksus 
Sõpruse tee

nr 8  Munitsipaalmaa võõrandamine osaühingule Viimsi Haldus: 
Viimsi alevik, kinnistu Pargi tee 7

nr 9  Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmi-
ne

nr 10  Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koos-
seisu muutmine

23. jaanuar 2007 nr 3
Valitsuse liikme kinnitamine
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõi-
ke 1 punktist 17,  § 45 lõikest 5 ja § 50 lõike 1 punktist 6 ning 
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud 
ja 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhi-
määruse» § 18 lõike 1 punktist 17 ja § 30 lõike 2 punktist 2, ar-
vestades vallavanema ettepanekut ning Tähve Milt’i nõusolekut, 
Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1.  Kinnitada Viimsi Vallavalitsuse liikmeks Tähve Milt alates 

01.veebruarist 2007.a.
2.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks punktis 1 nime-

tatud isikule ning avaldada Viimsi valla veebilehel ja ajalehes 
Viimsi Teataja.

3.  Otsus jõustub 01.veebruaril 2007.a.
4.  Vallavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tähve Milt’ile.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu 

mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa,  Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 5
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 
suunamine: Viimsi alevik, Nelgi tee 5 
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. 
a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 
p 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vas-
tavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud 
vastavalt Harju Maavanema 15.03.2006. a kirjale nr 2.1-13/1442, 
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
seisukohta, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1.  Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavo-

likogu 11.02.2003. a otsusega nr 21 algatatud ja 18.01.2005. a 
otsusega nr 10 muudetud Viimsi vallas, Viimsi alevikus, maa-
üksuse Nelgi tee 5 detailplaneering.

2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu 

mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

Aarne Jõgimaa,Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 6
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule 
suunamine: Pärnamäe külas, Soosepa tee, Vehema tee, Pär-
namäe tee ja Lageda tee vaheline ala maaüksuste Soosepa ja 
Soosepa II osas 
«Planeerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. 
a määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 
p 4 alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vas-
tavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud 
vastavalt Harju Maavanema 03.10.2006. a kirjale nr 2.1-13/5510, 
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni 
ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:
1.  Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Viimsi Vallavo-

likogu 11.03.2003. a otsusega nr 42 algatatud Viimsi vallas, 
Pärnamäe külas, Soosepa tee, Vehema tee, Pärnamäe tee ja La-
geda tee vahelise ala detailplaneering maaüksuste Soosepa ja 
Soosepa II osas.

2.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebi-
lehel.

3.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu 

mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 8
Munitsipaalmaa võõrandamine osaühingule Viimsi Haldus: 
Viimsi alevik, kinnistu Pargi tee 7
Juhindudes «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõi-
kest 2 ja Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 keh-
testatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi 
valla põhimääruse» § 92 lõikest 1, lõike 3 punktist 5, lõike 4 punk-
tist 3, lõigetest 5 ja 6, § 94 lõike 1 punktist 3, § 97 lõikest 1 ning 
§ 98, kuulanud ära Viimsi Vallavalitsuse seisukoha  selle kohta, 
et Viimsi alevikku on avalikes huvides vajalik rajada Pargi tee 7 
asuvale kinnistule Viimsi aleviku spordiväljakud, mille rajamise 
korraldamine ja hilisem haldamine ning hooldamine on otstarbe-
kas korraldada OÜ Viimsi Haldus kaudu ning arvestades, valla-
volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning eelarve- ja arengu-
komisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu 
otsustab:
1.  Võõrandada tasuta, Viimsi valla omandis olev Viimsi alevikus 

asuv kinnistu Pargi tee 7, reg.osa nr. 9770902, katastritunnus 
89001:010:2492, sihtotstarve sotsiaalmaa, pindala 7610 m2, 
maksustamishind 304400.- krooni, OÜ-le Viimsi Haldus, reg.
kood 10618178.

2.  Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise õigusega) kin-
nistu Pargi tee 7 OÜ-le Viimsi Haldus tasuta võõrandamise le-
pingute sõlmimiseks ja allakirjutamiseks valla nimel ning teis-
te tehingute ja toimingute sooritamiseks, mis on vajalikud kin-
nistu Pargi tee 7 tasuta võõrandamiseks OÜ-le Viimsi Haldus. 
Munitsipaalmaa võõrandamise toimingutega seotud kulud ta-
sub Viimsi Vallavalitsus.

3.  Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.

4.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu 

mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päe-
va jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23.01.2007  ISTUNGI MÄÄRUSED

23. jaanuar 2007 nr 1
Viimsi valla 2007. aasta eelarve vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 22 lõike 1 punkti 1, «Valla- ja linnaeelarve seaduse» § 12 
lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 keh-
testatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi 
valla põhimääruse» § 18 lõike 1 punkti 1 ja Viimsi Vallavoliko-
gu 13.05.2003 määrusega nr 18 kehtestatud ja 09.11.2004 mää-
rusega nr 19 muudetud «Viimsi valla eelarve koostamise, vastu-
võtmise, muutmise ja täitmise kord» § 7 lõike 1 alusel.

§ 1. Võtta vastu Viimsi valla 2007.a eelarve alljärgnevalt:
Osa Tulude nimetused tuh. kr
3000 Füüsilise isiku tulumaks 170 000,0
3030 Maamaks 28 100,0
3044 Reklaamimaks 50,0
3045 Teede ja tänavate sulgemise maks 60,0
320 Riigilõivud 1 000,0
3220 Tulud haridusalasest tegevusest 5 000,0
3221 Tulud kultuurialasest tegevusest 550,0
3233 Üüri- ja renditulud 150,0
3237 1 Hoonestusõiguse seadmise tasud 20,0
3238 Muu toodete ja teenuste müük 120,0
3820 8 Intressitulud hoiustelt 600,0
3882 Saastetasud 200,0
3825 Laekumised vee erikasutusest 350,0
3888 Segalaadilised tulud 130,0
352 0017 Eraldised tasandusfondist 18 670,0

Tulud kokku 225 000,0
Osa Kulude nimetused tuh. kr

01 Üldised valitsussektori kulud 32 620,0
01 1111 Volikogu kulud 1 200,0
01 1112 Volikogu esimehe fond 100,0
01 1121 Vallavalitsus 20 600,0
01 1122 Vallavanema fond 120,0
01 1123 Külavanemad 450,0
01 114 Reservfond 8 500,0
01 320 1 Inventariseerimine 100,0
01 320 2 Valla arengukava 250,0
01 600 1 Omavalitsusliidu liikmemaks 400,0
01 600 2 Riigikogu valimiste kulud 60,0
01 700 Laenuintresside tasumine 840,0

03 Avalik kord ja julgeolek 1 570,0
03 100 1 Politsei 1 000,0
03 100 2 Valveteenistus 250,0
03 200 Päästeteenistus 320,0

04 Majandus 66 395,7

04 210 Maakorraldus 6 022,9
04 510 1 Teede ehitus-, rekonstr. ja projektee-

rimine 28 824,7
04 510 2 Teede hooldusremont 7 631,9
04 511 Liikluskorraldus 315,0
04 512 Transpordikorraldus 7 200,0
04 520 1 Viimsi Saared - veetransport 7 741,8
04 520 2 Mölgi sadama arendus 690,0
04 520 3 Kelnase sadama hoonete, rajatiste 

kompenseerimine 1 600,0
04 600 Side 350,0
04 740 Territoriaalne planeerimine 2 619,4
04 900 1 Muu majandus - Viimsi saared 1 800,0 
04 900 2 Nurme tee 3 hoone 1 600,0

05 Keskkonnakaitse 20 989,0

05 100 1 Teede korrashoid  - suvine 248,1
05 100 2 Prügivedu - jäätmekäitlus 720,0
05 100 3 Teede korrashoid  - talvine 1 400,0
05 200 1 Heitveekäitlus 16 600,0
05 300 Saaste vähendamine 531,0
05 400 Maastiku kaitse 1 103,9
05 600 Muu keskkonnakaitse 386,0

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 16 092,9

06 300 1 Veevarustus 3 628,0
06 400 Tänavavalgustus 8 514,9
06 601 Elamumajandus 400,0
06 602 Kalmistud 250,0
06 605 1 Heakord 1 800,0
06 605 2 Ranna korrashoid 300,0
06 605 3 Muu heakord 1 100,0
06 605 4 Konkurss «Kaunis kodu» 100,0

07 Tervishoid 1 365,0
07 210 Perearstide toetus 614,0
07 240 Kiirabipunkt 110,0
07 310 Haigla 541,0
07 600 1 Vallaarst 100,0

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 23 084,2

08 102 1 Sporditegevus 4 850,0
08 102 2 Spordiväljakud 550,0
08 105 1 Muusikakool 3 419,3
08 105 2 Kunstikool 2 130,0
08 107 Noortekeskus 970,0
08 108 Huvikeskus 2 503,1
08 109 2 Piirkondlikud spordiüritused 950,0
08 201 1 Viimsi raamatukogu 2 144,6
08 201 2 Prangli raamatukogu 260,0
08 202 Prangli rahvamaja 390,0
08 203 Muuseum 2 263,0 
08 208 Kultuuriüritused 400,0
08 209 1 Viimsi õpilasmalev 400,0
08 209 2 Viimsi Pensionäride Ühendus 86,2
08 209 3 Külaseltside toetus 300,0
08 300 Viimsi Teataja 1 218,0
08 400 Usuasutused 200,0
08 600 Muu vabaaeg 50,0

09 Haridus 113 755,3
09 110 1 MLA Viimsi Lasteaiad 26 814,0
09 110  2 Eralasteaiad 13 222,0

09 110  3 Eraldised teistele omavalitsustele 4 750,0
09 210 Lasteaed - Algkooli projekteerimine 200,0
09 212 1 Püünsi Põhikool 7 961,2
09 212 2 Prangli Põhikool 1 913,7
09 212 3 Eraldised teistele omavalitsustele 600,0
09 220 1 Viimsi Keskkool 50 227,0
09 220 4 Vana koolihoone haldamine 1 800,0
09 220 3 Eraldised teistele omavalitsustele 4 700,0
09 601 Stipendiumid õpilastele 150,0
09 602 Autojuhi lubade kompenseerimine 500,0
09 800 Hariduse ja noorsootöö haldamine 917,4

10 Sotsiaalne kaitse 8 676,1
10 110 Haigete sotsiaalne kaitse 19,2
10 120 Erikooliteenused puuetega inimeste-

le 90,0

10 121 1 Sotsiaalhoolekande teenused puuete-
ga inimestele 145,0

10 121 2 Erivajadustega inimeste hooldajate 
toetus 300,0

10 200 1 Päevakeskus 1 560,0
10 200 2 Üldhooldekodu 1 600,0
10 201 1 Püsiva iseloomuga toetused 100,0
10 201 2 Maamaksu soodustused eakatele 270,0
10 201 3 Ühekordsed toetused eakatele 1 390,0
10 201 4 Koduteenused, avahooldus 100,0
10 300 Matusetoetus 60,0
10 402 1 Vastsündinute toetus 966,0
10 402 2 Koolitoetus 500,0
10 402 3 Ühekordsed toetused 185,0
10 402 5 Esimese klassi õpilaste toetus 175,0
10 402 8 Maamaksu soodustus peredele 30,0
10 402 9 Lastehoiu toetus 300,0
10 500 Töötute sotsiaalne kaitse 10,0
10 600 Eluasemetoetused sots. riskirühmade-

le 300,0
10 701 Riiklik toimetulekutoetus 375,9
10 702 Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse 200,0

Kokku kulud tegevusalade järgi 284 548,4

Finantseerimistehingud - 59 548,4
1011 1 Aktsiate ja osakute ostmine           10 

315,0
2081 5 8 Laenude võtmine -47 250,0
2081 6 8 Laenude tagasimaksmine 4 454,2
2082 6 8 Kapitaliliisingu maksed 870,0

1009 2 Muudatused kassas ja hoiustes
         -27 

937,6

§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla 
veebilehel.

§ 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist 
Viimsi Vallavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 2
Viimsi valla arengukava ptk. 5 «Tegevuskava 2006-2009» muu-
datuste vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 22 lg 1 p 7 ja § 37 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a 
määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 
muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 114 lg 6 alusel.

§ 1.  Võtta vastu Viimsi Vallavolikogu 27. septembri 2006.a mää-
rusega nr 34 vastuvõetud «Viimsi valla arengukava» peatü-
ki 5 «Tegevuskava 2006-2009» uus redaktsioon, vastavalt li-
sale 1.

§ 2.  Käesoleva määruse jõustumisel kaotab kehtivuse Viimsi Val-
lavolikogu 27.09.2006. a määrusega nr 34 vastuvõetud «Viim-
si valla arengukava» peatükk 5 «Tegevuskava 2006-2009».

§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-
lavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Määruses nimetatud lisaga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu 
kantseleis, Nelgi tee 1.

23. jaanuar 2007 nr 3
Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 22 lõike 1 punkti 16 ning 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 16 
alusel. 
§ 1.  Kinnitada Viimsi Vallavalitsus 5-liikmelisena alljärgneva 

struktuuriga: 
1)  vallavanem;
2)  3 abivallavanemat (palgalised valitsuse liikmed);
3)  1 valitsuse liige (mittepalgaline valitsuse liige).
§ 2.  Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-

bilehel. 
§ 3.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 29. novembri 

2005.a otsus nr 65. 
§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval arvates avalikustamisest 

Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 4
Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja 
töö tasustamise kord
Määrus kehtestatakse «Avaliku teenistuse seaduse» § 11 lõike 1, 
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse»     § 22 lõike 1 punk-
tide 19, 21, 35 ja 36 ning lõike 3 alusel, juhindudes Vabariigi Va-
litsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50 «Kohaliku omava-
litsuse ametnike ametikohtade nimetuste kehtestamine».
1. PEATÜKK
VIIMSIA VALLA AMETIASUTUSTE STRUKTUUR JA 
TEENISTUJATE KOOSSEIS
§ 1.  Viimsi valla ametiasutuste struktuuri ja teenistujate koossei-

su kinnitamine
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koosseis kin-
nitatakse vastavalt määruse lisale 1.
§ 2.  Vallavalitsusele õiguste andmine
Vallavalitsus võib aasta jooksul teha muudatusi ametiasutuste (v.a 
vallavolikogu kantselei) struktuuris ja teenistujate koosseisus valla-
volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

2. PEATÜKK
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE 
TÖÖ TASUSTAMISE KORD
1. JAGU
Palgapoliitika
§ 3. Palgapoliitika põhimõtted
(1)  Viimsi valla ametiasutuste palgapoliitika on ühtne. Töö tasus-

tamise praktika peab toetama Viimsi kohaliku omavalitsuse 

mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja 
motiveerida võimalikult kõrge tasemega vallateenistujaid.

(2)  Töö tasustamine peab olema seaduslik, lähtuma riigi ja Viim-
si valla õigusaktidest.

(3)  Töö tasustamise põhimõtted peavad toetama Viimsi kohaliku-
le omavalitsusele pandud ülesannete efektiivset elluviimist ja 
olema avalikud.

(4)  Vallavalitsuse eesmärgiks on maksta teenistujatele nende töö 
eest adekvaatset tasu, mis oleks Viimsi tööjõuturu keskmisel 
tasemel.

(5)  Töö tasustamise süsteem peab olema motiveeriv ja suurendama 
teenistujate huvi täiendõppeks ja kvalifikatsiooni tõstmiseks.

(6)  Töö tasustamise põhimõtted peavad olema võrdsed kõigile 
teenistujatele ning töö tasustamise süsteem turvaline.

(7)  Arvestades teenistuja töösaavutusi, kvalifikatsiooni ja kom-
petentsust tugineb palgakorraldus peamiselt ametikohale.

(8)  Vallateenistujaid tasustatakse rahaliselt, makstes palka, mis 
tagaks nende arvestatava elukvaliteedi ja võimaldaks pidevat 
enesearendamist.

(9)  Palk koosneb kindla suurusega ametipalgast, töötulemustel 
põhinevatest lisatasudest ja preemiatest. Põhilise osa palgast 
moodustab ametipalk.

(10)  Tööandja soodustuste rakendamisel lähtutakse põhimõttest, 
et osaliselt toetatakse teenistujate tööga otseselt seotud va-
jaduste rahuldamist (koolitus-, transpordi- või sidekulude hü-
vitamine), tervise ja töövõime säilimist ning sotsiaalsete ga-
rantiide tagamist.

(11)  Vallavalitsus peab tagama töö tasustamiseks valla eelarves 
ettenähtud vahendite efektiivse kasutamise, mis võimaldab 
palgasüsteemi käigushoidmise pikema aja jooksul.

2. JAGU
TÖÖ TASUSTAMISE SÜSTEEMI ÜLESEHITUS JA 
RAKENDAMINE
§ 4. Üldsätted
(1)  Valla ametiasutuse moodustamise, ümberkorraldamise ja tege-

vuse lõpetamise otsustab vallavolikogu, samuti kinnitab valla-
volikogu ametiasutuse põhimääruse ja teeb selles muudatusi.

(2)  Valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate koosseisu ning pal-
gamäärade ja palgatingimuste kinnitamine on vallavolikogu 
ainupädevuses.

(3)  Valla ametiasutuste (v.a vallavolikogu kantselei) struktuuri, 
teenistujate koosseisu ning palgamäärad ja palgatingimused 
esitab vallavolikogule kinnitamiseks vallavalitsus. Vallavoli-
kogu kantselei struktuuri, teenistujate koosseisu ning palga-
määrad ja palgatingimused esitab vallavolikogule kinnitami-
seks vallavolikogu esimees.

(4)  Ametnike ametikohtade nimetuste rakendamisel lähtutakse 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse 
ametnike ametikohtade nimetustest ning ametinimetuse kuu-
luvusest vastavasse ametinimetuste põhigruppi.

(5)  Vallavolikogu kinnitab ametiasutuste struktuuri ja teenistuja-
te koosseisu (näidates selles ära ametiasutuste struktuuri, tee-
nistujate ametikohtade arvu ning ametikohtade kuuluvuse vas-
tavasse ametinimetuste põhigruppi) järgnevaks aastaks üldju-
hul samaaegselt valla eelarve kinnitamisega.

(6)  Lähtudes vallavolikogu poolt kinnitatud ametiasutuste struk-
tuurist ja teenistujate koosseisust, teenistujate palgamääradest 
kinnitab vallavolikogu esimees vallavolikogu kantselei osas 
ning vallavanem teiste valla teenistujate osas teenistujate koos-
seisunimestikud koos ametikohtade ametipalkadega, vastavalt 
vallavolikogu poolt kinnitatud palgamääradele (koefitsienti-
dele).

(7)  Ametniku teenistusest vabastamisel ja abiteenistujaga tööle-
pingu lõpetamisel lähtutakse hüvituste maksmisel riigi ning 
valla õigusaktidest.

(8)  Vallaametnike sotsiaalsed garantiid kehtestab vallavolikogu.
§ 5. Töö tasustamise süsteemi ülesehitus
(1)  Teenistujate ametikohad on tulenevalt «Avaliku teenistuse sea-

dusest» jagatud ametnikeks ja abiteenistujateks järgmiselt:
1)  ametnik on ametiasutuse koosseisus ettenähtud ametikohale 

nimetatud või valitud isik;
2)  abiteenistuja on ametiasutuse koosseisus ettenähtud abiteenis-

tuskohale töölepingu alusel võetud tehniline töötaja.
(2)  Ametnike ametikohad on jaotatud ametinimetuste alusel põ-

higruppidesse:
1) juhid;
2) nõunikud;
3) vanemametnikud;
4) nooremametnikud.
(3)  Ametinimetus tuleneb ametikoha kirjeldusest ning ametiko-

hal nõutavast teadmiste ja oskuste tasemest, mis ametnike pu-
hul (v.a vallavolikogu poolt valitud ja ametisse nimetatud isi-
kud) kajastatakse ametijuhendites.

(4)  Teenistujate töö tasustamise aluseks on koefitsient vallavane-
ma ametipalgast. Vallavolikogu kehtestab igale ametnike põ-
higrupile koefitsiendi alam- ja ülemmäära. Teenistuja ameti-
palga määrab vallavanem teenistuja otsese juhi ettepanekul, 
võttes aluseks koefitsientide vahemiku selles ametnike põhi-
grupis, kuhu ametnik kuulub. 

(5)  Kuupalgamäärade muutmine, arvestades tarbijahinnaindeksi 
muutumist ning muudatusi Viimsi tööjõuturul, otsustatakse 
üldjuhul samaaegselt järgmise aasta valla eelarve koostamise 
põhimõtetega ning teenistujate palgamäärad esitatakse valla-
volikogule kinnitamiseks koos järgmise aasta Viimsi valla 
ametiasutuste teenistujate töö tasustamise korraga.

§ 6. Töö tasustamise süsteemi rakendamine
(1)  Töötasu planeerimisel võetakse aluseks ametikohtadele kin-

nitatud palgamäärad ning neile vastavad kuupalgamäärad, mil-
le järgi arvutatud töötasu suurendatakse teatud protsendi võr-
ra lisatasude, preemiate ja toetuste maksmiseks, samuti nä-
hakse ette vahendid erakorralisteks sündmusteks.

(2)  Palk on tasu, mida makstakse teenistujatele töö eest. Palk koos-
neb ametipalgast (põhipalgast) ja teenistujale makstavatest li-
satasudest ning preemiatest.

(3)  Ametipalk on kuupalgamäära alusel arvutatud palk, mis mää-
ratakse teenistujale tulenevalt tema ametikohast ja ametiko-
hale ettenähtud palgamäärast ning mida on teenistujal õigus 
saada alates teenistusse astumise päevast kuni teenistusest va-
bastamise päevani.

(4)  Teenistujale võib maksta lisatasusid, preemiaid ja ühekord-
seid toetusi eelarves ettenähtud töötasuvahendite piires.

(5)  Lisatasu on tasu, mida makstakse teenistujale lisaks ametipal-
gale täiendavate tööülesannete täitmise (sh puuduva ametni-
ku ülesannete täitmise), nõutavast tulemuslikuma töö (edas-
pidi - tulemusliku töö) eest või muudel seaduses ettenähtud 
juhtudel.

(6)  Lisatasu tulemusliku töö eest on ametniku kvalifikatsioonist, 
võimekusest, kogemustest, oskustest ja tehtud töö kvaliteedist 
tulenev palgaosa.

(7)  Tulemuspreemia on tasu, mida makstakse teenistujale eelne-
valt püstitatud eesmärkide saavutamisel.

(8)  Lisatasu tulemusliku töö eest, preemiat ja puhkusetoetust ei 
maksta teenistujale distsiplinaarkaristuse kehtivuse ajal.

(9)  Puhkusetoetust makstakse teenistujale kuni ühe kuu ametipal-
ga ulatuses. Üldjuhul makstakse puhkusetoetus välja koos kol-
lektiivpuhkuse puhkusetasu väljamaksmisega Juhul kui tee-
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nistuja ei puhka kollektiivpuhkuse ajal, makstakse puhkuse-
toetus välja muul ajal vallavanema käskkirja alusel. Puhkuse-
toetust makstakse esimesel tööaastal proportsionaalselt tööta-
tud ajale. Esimese tööaasta piirangut ei rakendata ametniku-
le, kes vabastati eelmiselt ametikohalt valla ametiasutuses seo-
ses tema valimise või nimetamisega teisele ametikohale muus 
valla ametiasutuses või toimus vabastamine seoses teenistus-
tähtaja möödumisega.

(10)  Katseajal võib teenistujale määrata tema ametikohal ettenäh-
tud ametipalgast madalama ametipalga. Ametipalga määra-
mise sama põhimõtet võib rakendada kuue kuu jooksul ka 
määratud ajaks teenistusse võetud ajutiselt äraoleva ametni-
ku asendajale ja teisele ametikohale üleviidud ametnikule. 
Katseajal preemiat üldjuhul ei maksta.

(11)  Teenistujate koolituskuludeks nähakse valla eelarves ette va-
hendid kuni ühe kuu ametipalga suuruses summas iga tee-
nistuja kohta.

§ 7. Puuduva ametniku ülesannete täitmine 
(1)  Puuduva ametniku ametisse nimetamise õigust omav isik võib 

ajutiselt äraoleva ametniku asendamiseks või vaba ametiko-
ha täitmiseks edasilükkamatutel juhtudel, kui ametiasutuse 
normaalne töö oleks ametniku puudumise tõttu takistatud ja 
asendaja või kohusetäitja teenistusse võtmine ei ole võimalik 
või otstarbekas:

1)  jagada puuduva ametniku ülesanded teiste ametnike vahel, va-
bastamata neid oma ülesannete täitmisest;

2)  panna puuduva ametniku ülesanded teisele ametnikule, vabas-
tades viimase tema ülesannete täitmisest;

3)  panna puuduva ametniku ülesanded osaliselt teisele ametniku-
le, vabastamata teda oma ülesannete täitmisest. 

(2)  Ametnik võib käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud üles-
annete ajutisest täitmisest keelduda, kui nende täitmine on tal-
le tervise tõttu vastunäidustatud või eeldab kõrgemat kvalifi-
katsiooni või teistsugust erialast ettevalmistust kui see, mis 
on antud teenistujal. 

(3)  Ametnik ei või käesoleva paragrahvi 1. lõike alusel samas 
ametiasutuses puuduva ametniku ülesandeid täita üle kahe kuu 
kalendriaastas. Kui puuduvat ametnikku asendab tema koos-
seisuline asetäitja või kui isik on andnud kirjaliku nõusoleku 
puuduva ametniku ülesannete täitmiseks pikema perioodi väl-
tel, siis seda tähtaega ei kohaldata. 

(4)  Ametnikele, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 1 alusel 
asendavad puuduvat ametnikku, makstakse lisaks nende en-
da palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatu-
ses proportsionaalselt neile pandud puuduva ametniku üles-
annete hulgale. Lisatasu määrab ametniku ametisse nimeta-
mise õigust omav isik.

(5)  Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 2 alu-
sel asendab puuduvat ametnikku, makstakse puuduva amet-
niku ametipalka, kui see on tema ametipalgast suurem, ja li-
satasusid, millele asendajal on õigus. Kui puuduva ametniku 
ametipalk on asendaja ametipalgast väiksem, säilitatakse asen-
dajale tema senine palk. 

(6)  Ametnikule, kes käesoleva paragrahvi 1. lõike punkti 3 alu-
sel asendab puuduvat ametnikku, makstakse lisaks tema en-
da palgale lisatasu kuni puuduva ametniku ametipalga ulatu-
ses proportsionaalselt temale pandud puuduva ametniku üles-
annete hulgale. Lisatasu määrab ametniku ametisse nimeta-
mise õigust omav isik.

§ 8. Lisatasu teenistusaastate eest
(1)  Lisatasu maksmise aluseks teenistusaastate eest on “Avaliku 

teenistuse seaduse” paragrahvi 37 lõige 2:
1)  alates 5-aastasest teenistusstaažist 5% palgamäärast;
2)  10-15-aastase teenistusstaaži korral 10% palgamäärast;
3)  alates 15-aastasest teenistusstaažist 15% palgamäärast.
(2)  Lisatasu makstakse kõigile teenistujatele sellest päevast, kui 

neil tekib õigus nimetatud lisatasule.
(3)  Lisatasu teenistusaastate eest makstakse ka vallavolikogu pal-

galisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgali-
sele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava sel-
lekohase otsuseta. 

§ 9. Lisatasu akadeemilise kraadi eest
(1)  Lisatasu maksmise aluseks ametnikule on “Avaliku teenistu-

se seaduse” paragrahv 38:
1)  magistrikraadi eest 10% ametipalgast, kui ametnik on esitanud 

magistrikraadi olemasolu tõendava dokumendi;
2)  kui ametnik omab rohkem kui üks magistrikraad, siis makstak-

se talle iga kraadi eest 10% ametipalgast, kuid kokku mitte roh-
kem kui 20% ametipalgast;

3)  doktorikraadi eest 20% palgamäärast, kui ametnik on esitanud 
akadeemilise kraadi olemasolu tõendava dokumendi; 

4)  kui ametnik omab rohkem kui üks doktorikraad, siis makstak-
se talle iga kraadi eest 15% ametipalgast, kui kokku mitte roh-
kem kui 30% ametipalgast;

(2)  Lisatasu akadeemilise kraadi eest makstakse ka vallavoliko-
gu palgalisele esimehele või palgalisele aseesimehele ning pal-
galisele vallavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava 
sellekohase otsuseta.

§ 10. Vallaametnike sotsiaalsed garantiid
(1)  Ametniku teenistusest vabastamisel ametniku algatusel seo-

ses vanaduspensionile jäämisega makstakse talle hüvitust, kui 
ta on töötanud valla ametiasutuses pidevalt:

1)  3 kuni 6 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;
2)  6 kuni 10 aastat – kolme kuu ametipalga ulatuses;
3)  üle 10 aasta – nelja kuu ametipalga ulatuses.
(2)  Ametniku teenistusest vabastamisel vanuse tõttu makstakse 

talle hüvitust lisaks seaduses ettenähtud hüvitusele, kui ta on 
töötanud valla ametiasutuses pidevalt:

1)  3 kuni 6 aastat – ühe kuu ametipalga ulatuses;
2)  6 kuni 10 aastat – kahe kuu ametipalga ulatuses;
3)  üle 10 aasta – kolme kuu ametipalga ulatuses.
(3)  Ametniku teenistusest vabastamisel ametikohale mittevasta-

va tervisliku seisundi või pikaajalise töövõimetuse tõttu maks-
takse talle hüvitust kolme kuu ametipalga ulatuses lisaks muu-
dele seaduses sätestatud hüvitustele.

(4)  Ametniku teenistuse lõppemisel seoses tema surmaga maks-
takse toetust ametniku pärijale kolme kuu ametipalga ulatu-
ses lisaks muudele seaduses ettenähtud toetustele. Toetust ei 
maksta juhul, kui pärijaks on riik või kohalik omavalitsus. 

(5)  Käesoleva paragrahvi 3. ja 4. lõikes ettenähtud hüvitust ja toe-
tust makstakse tingimusel, et ametnik oli teenistuses valla ame-
tiasutuses vähemalt viimased kolm aastat enne teenistussuh-
te lõppemist.

(6)  Käesoleva paragrahvi 4. lõikes ettenähtud toetust makstakse 
5. lõikes sätestatud teenistusajast lühema teenistusaja korral 
riikliku matusetoetuse summa ulatuses.

(7)  Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni 4 ettenähtud hüvituste 
ja toetuste maksmiseks eraldatakse täiendavad rahalised va-
hendid valla reservfondist ning hüvituse maksmine vormista-
takse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

3. JAGU
JUHTIDE TÖÖ TASUSTAMINE
§ 11. Valla tippjuhtide töö tasustamine
(1)  Valla tippjuhtide töö tasustamise aluseks on valla tippjuhtide 

palgamäärad.
(2)  Valla tippjuhid on:

1)  vallavolikogu esimees ja aseesimees;
2)  palgalised vallavalitsuse liikmed;
3)  mittepalgaline valitsuse liige.
§ 12. Valla tippjuhtide ametisse valimine või nimetamine ning 
ametist vabastamine
(1)  Vallavolikogu esimehe ja aseesimehe valib vallavolikogu oma 

volituste ajaks.
(2)  Vallavanema valib valla põhimääruses sätestatud tingimustel 

ja korras vallavolikogu oma volituste ajaks. Vallavanema va-
bastab ametist vallavolikogu.

(3)  Palgalise vallavalitsuse liikme nimetab ametisse vallavoliko-
gu vallavanema esildisel vallavanema volituste ajaks. Palga-
lise vallavalitsuse liikme vabastab ametist vallavolikogu.

(4)  Vallavalitsuse liikme kinnitab vallavanema esildisel vallavo-
likogu vallavanema volituste ajaks. Vallavalitsuse liikme va-
bastab vallavalitsuse liikme kohustest vallavolikogu.

§ 13. Valla tippjuhtide töötasu määramine
(1)  Töötasu või hüvituse määramine on vallavolikogu ainupäde-

vuses.
(2)  Vallavolikogu võib määrata ametipalga vallavolikogu esimehe-

le või ühele aseesimehele. Kui palgaline on vallavolikogu esi-
mehe koht, määratakse aseesimehele hüvituseks 50% aseesi-
mehe ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui palgaline on 
aseesimehe koht, makstakse esimehele hüvitust 50% esimehe 
ametikohale ettenähtud ametipalgast. Kui puudub palgaline val-
lavolikogu esimehe ja aseesimehe ametikoht, võib vallavoliko-
gu esimehele ja aseesimehele maksta hüvitust 50% vastavalt 
esimehe või aseesimehe ametikohale ettenähtud ametipalgast.

(3)  Vallavolikogu määrab vallavanema ja palgalise vallavalitsu-
se liikme ametipalga.

(4)  Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvi-
tust. Hüvitus määratakse kindla rahalise suurusena või koefit-
siendina vallavanema ametipalgast.

(5)  Lisatasu ja preemiat võib vallavolikogu määrata töötulemus-
te põhjal, mis vormistatakse eraldi vallavolikogu otsusega.

(6)  Ametipalk ja hüvituse suurus vaadatakse läbi üldjuhul üks kord 
aastas samaaegselt järgmise aasta valla eelarve kinnitamisega.

(7)  Puhkusetoetust makstakse palgalisele tippjuhile kuni ühe kuu 
ametipalga ulatuses seoses põhipuhkusega ilma vallavoliko-
gu täiendava sellekohase otsuseta. 

(8)  Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujate-
le ühesugustel alustel, makstakse ka vallavolikogu palgalise-
le esimehele või palgalisele aseesimehele ning palgalisele val-
lavalitsuse liikmele ilma vallavolikogu täiendava sellekohase 
otsuseta.

§ 14. Valla tippjuhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule hüvitatakse:
1)  ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks ka-

sutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse val-
lavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord 
aastas, v.a vallavolikogu esimehe ja aseesimehe kulude hüvi-
tamise piirmäär);

2)  mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär 
kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse üle vähe-
malt üks kord aastas, v.a vallavolikogu esimehe ja aseesimehe 
kulude hüvitamise piirmäär).

§ 15. Valla tippjuhtide sotsiaalsed garantiid
(1)  Palgalisel ametikohal töötavale vallavolikogu esimehele või 

aseesimehele, vallavanemale ja vallavolikogu poolt ametisse 
nimetatud palgalisele vallavalitsuse liikmele võib vallavoli-
kogu otsusega maksta ametist vabastamisel hüvitust kuni kol-
me kuu ametipalga ulatuses, kui ta on töötanud kaks kuni ka-
heksa aastat, ja kuni kuue kuu ametipalga ulatuses, kui ta on 
töötanud vastaval ametikohal rohkem kui kaheksa aastat ning 
vabastamine toimub:

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

püsivalt oma teenistuskohustusi täita;
3)  seoses umbusalduse avaldamisega.
(2)  Käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud hüvitust ei maksta, 

kui vallavolikogu poolt ametisse valitud või nimetatud isik:
1)  vabastatakse ametist tema enda algatusel, v.a käesoleva parag-

rahvi 1. lõike punktis 2 toodud juhul;
2)  valitakse või nimetatakse vallavolikogu poolt ametisse uueks 

tähtajaks.
(3)  Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud hüvituste maksmi-

seks eraldatakse täiendavad rahalised vahendid valla reserv-
fondist ning hüvituse maksmine vormistatakse vallavolikogu 
otsusega.

§ 16. Valla juhtide töö tasustamine
(1)  Valla juhtide töö tasustamise aluseks on valla juhtide palga-

määrad.
(2)  Valla juhid on:
1) vallasekretär;
2)  vallavalitsuse ameti (struktuuriüksuse) juhataja (edaspidi - ame-

ti juhataja);
3)  vallavolikogu kantselei juhataja.
§ 17. Valla juhtide ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1)  Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab ametist vallava-

nem.
(2)  Ameti juhataja nimetab ametisse ja vabastab ametist vallava-

nem. Vallavanema ettepanekul vaadatakse ameti juhataja ame-
tisse nimetamise või ametist vabastamise küsimus eelnevalt 
läbi vallavalitsuse istungil ja otsus vormistatakse protokolli-
lise otsusena, mille alusel nimetab ameti juhataja ametisse ja 
vabastab ametist vallavanem. 

(3)  Vallavolikogu kantselei juhataja nimetab ametisse ja vabas-
tab ametist vallavolikogu esimees.

§ 18. Valla juhtide töötasu määramine
(1)  Vallasekretäri ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga 

määramine vormistatakse vallavanema käskkirjaga vallasek-
retäri ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Sa-
muti vormistatakse vallavanema käskkirjaga kõik teised val-
lasekretäri töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, 
preemia, toetus jmt).

(2)  Ameti juhataja ametipalga määramiseks teeb ettepaneku abi-
vallavanem, kellele ameti juhataja allub. Ametipalga määra-
mine vormistatakse vallavanema käskkirjaga ameti juhataja 
ametisse nimetamisel või ametipalga muutumisel. Samuti vor-
mistatakse vallavanema käskkirjaga kõik teised ameti juhata-
ja töö tasustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, 
toetus jmt).

(3)  Vallavolikogu kantselei juhataja ametipalga määrab vallavo-
likogu esimees.

(4)  Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast tead-
miste ja oskuste tasemest, juhtimise ulatusest ning ametniku 
vastutuse määrast.

(5)  Valla juhi ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust, vallasek-
retäri ametikohal on nõutav juriidiline kõrgharidus.

(6)  Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametni-
kule kinnitatud töötasuvahendite piires lisatasu tulemusliku 
töö eest, täiendavate tööülesannete täitmise eest ja muid sea-
dusest tulenevaid lisatasusid:

1)  lisatasu tulemusliku töö eest määratakse arenguvestluse põhjal;
2)  lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tu-

leb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see 
on määratud.

(7)  Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks 
kord aastas iga-aastase arenguvestluse põhjal. Selle alusel võib 
järgmisel aastal tõsta ametniku ametipalka või määrata talle 
lisatasu tulemusliku töö eest, samuti muuta või ära jätta talle 
varem määratud lisatasu.

(8)  Ametisse nimetamise õigust omav isik võib määrata ametni-
kule kinnitatud töötasuvahendite piires preemiaid ja toetusi. 

(9)  Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide 
saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töö-
tulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(10)  Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maks-
mise põhjus.

(11)  Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistuja-
tele ühesugustel alustel, makstakse samadel alustel ka valla 
juhile ning see vormistatakse ettenähtud korras käskkirjaga.

(12)  Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ameti-
palga ulatuses seoses põhipuhkusega.

§ 19. Valla juhtide transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1)  ametiauto kasutamise või isikliku sõiduauto ametisõitudeks ka-

sutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär kehtestatakse val-
lavanema käskkirjaga ning vaadatakse üle vähemalt üks kord 
aastas, v.a vallavolikogu kantselei juhataja kulude hüvitamise 
piirmäär);

2)  mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär 
kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse üle vähe-
malt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei juhataja ku-
lude hüvitamise piirmäär).

4. JAGU
TEISTE AMETNIKE TÖÖ TASUSTAMINE
§ 20. Nõunike töö tasustamine
(1)  Nõunike töö tasustamise aluseks on nõunike palgamäärad.
(2)  Nõunike põhigruppi kuuluvad:
1)  vallavanema nõunikud;
2)  muud nõunikud. 
§ 21.  Nõunike ametisse nimetamine ja ametist vabastamine
(1)  Vallavanema nõuniku nimetab ametisse ja vabastab ametist 

vallavanem. Vallavanema nõunik allub vallavanemale.
(2)  Muud nõunikud kuuluvad vallakantselei või vallavalitsuse 

ameti (struktuuriüksuse) koosseisu. Muu nõuniku nimetab 
ametisse ja vabastab ametist vallavanem vallasekretäri või 
ameti juhataja ettepanekul, tulenevalt sellest, kelle alluvusse 
nõunik kuulub.

§ 22. Nõunike töötasu määramine
(1)  Nõuniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga määra-

mine vormistatakse vallavanema käskkirjaga. Samuti vormis-
tatakse vallavanema käskkirjaga kõik teised nõuniku töö ta-
sustamist käsitlevad haldusaktid (lisatasu, preemia, toetus 
jmt).

(2)  Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast tead-
miste ja oskuste tasemest, tegevuse ulatusest ja vastutuse mää-
rast, mis kajastatakse ametijuhendis.

(3)  Nõuniku ametikoht eeldab üldjuhul kõrgharidust.
(4)  Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuvahen-

dite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate tööülesan-
nete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisatasusid:

1)  lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ette-
panekul arenguvestluse põhjal;

2)  lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tu-
leb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise eest see 
on määratud.

(5)  Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks 
kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase arengu-
vestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta nõuni-
ku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, 
samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(6)  Vallavanem võib määrata nõunikule kinnitatud töötasuvahen-
dite piires preemiaid ja toetusi.

(7)  Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide 
saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töö-
tulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(8)  Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maks-
mise põhjus.

(9)  Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujatele 
ühesugustel alustel, makstakse ka nõunikule ning see vormis-
tatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkirjaga.

(10)  Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ameti-
palga ulatuses seoses põhipuhkusega.

§ 23. Nõunike transpordi- ja sidekulude hüvitamine
Ametnikule võib hüvitada:
1)  isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude 

hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga 
ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavoliko-
gu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2)  mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär 
kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse üle vähe-
malt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei ametniku ku-
lude hüvitamise piirmäär).

§ 24. Vanem- ja nooremametnike töö tasustamine
Vanem- ja nooremametnike töö tasustamise aluseks on vanem- ja 
nooremametnike palgamäärad.
§ 25. Vanem- ja nooremametnike ametisse nimetamine ja ametist 
vabastamine
Vanem- ja nooremametniku nimetab ametisse ja vabastab ametist 
vallavanem vallasekretäri või ameti juhataja ettepanekul, tulene-
valt sellest, kelle alluvusse ametnik kuulub.
§ 26. Vanem- ja nooremametnike töötasu määramine
(1)  Ametniku ametipalga määrab vallavanem. Ametipalga mää-

ramine vormistatakse vallavanema käskkirjaga. Samuti vor-
mistatakse ametisse nimetamise õigust omava isiku käskkir-
jaga kõik teised ametniku töö tasustamist käsitlevad haldus-
aktid (lisatasu, preemia, toetus jmt).

(2)  Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast tead-
miste ja oskuste tasemest ja vastutuse määrast, mis kajasta-
takse ametijuhendis.

(3)  Pearaamatupidaja ametikohal on nõutav kõrgharidus, arves-
tatav töökogemus ja süvateadmised ametikoha valdkonnas.

(4)  Juristi ametikohal on nõutav juriidiline kõrgharidus või selle 
omandamine lähiajal.

(5)  Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuva-
hendite piires lisatasu tulemusliku töö eest, täiendavate töö-
ülesannete täitmise eest ja muid seadusest tulenevaid lisata-
susid:

1)  lisatasu tulemusliku töö eest määratakse vahetu ülemuse ette-
panekul arenguvestluse põhjal;

2)  lisatasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tu-
leb käskkirjas näidata milliste tööülesannete täitmise eest see 
on määratud.

(6)  Ametipalk ja lisatasu tulemusliku töö eest vaadatakse läbi üks 
kord aastas vahetu ülemuse ettepanekul iga-aastase arengu-
vestluse põhjal. Selle alusel võib järgmisel aastal tõsta amet-
niku ametipalka või määrata talle lisatasu tulemusliku töö eest, 
samuti muuta või ära jätta talle varem määratud lisatasu.

(7)  Vallavanem võib määrata ametnikule kinnitatud töötasuva-
hendite piires preemiaid ja toetusi.

(8)  Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide 

saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töö-
tulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(9)  Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maks-
mise põhjus.

(10)  Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistuja-
tele ühesugustel alustel, makstakse ka vanem- ja nooremamet-
nikule ning see vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

(11)  Puhkusetoetust makstakse ametnikele kuni ühe kuu ameti-
palga ulatuses seoses põhipuhkusega.

§ 27. Vanem- ja nooremametnike transpordi- ja sidekulude hüvi-
tamine
Ametnikule võib hüvitada:
1)  isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulud (kulude 

hüvitamise piirmäär kehtestatakse vallavanema käskkirjaga 
ning vaadatakse üle vähemalt üks kord aastas, v.a vallavoliko-
gu kantselei ametniku kulude hüvitamise piirmäär);

2)  mobiiltelefoni kasutamise kulud (kulude hüvitamise piirmäär 
kehtestatakse vallavanema käskkirjaga ja vaadatakse üle vähe-
malt üks kord aastas, v.a vallavolikogu kantselei ametniku ku-
lude hüvitamise piirmäär).

5. JAGU
ABITEENISTUJATE TÖÖ TASUSTAMINE
§ 28. Üldsätted
(1)  Abiteenistujate töö tasustamise aluseks on abiteenistujate pal-

gamäärad.
(2)  Abiteenistujad on:
1)  koristajad;
2)  bussijuht.
§ 29. Töölepingu sõlmimine ja selle lõpetamine
Töölepingu abiteenistujaga sõlmib ja lõpetab vallavanem.
§ 30. Abiteenistuja töötasu määramine
(1)  Vallavanem määrab abiteenistuja ametipalga ning see fiksee-

ritakse töölepingus. Kõik abiteenistuja töö tasustamise tingi-
muste muudatused kajastatakse töölepingu muudatustes.

Vallavanema käskkirjaga vormistatakse abiteenistujale maksta-
vad ühekordsed lisatasud, preemiad ja toetused.
(2)  Ametipalga määramisel lähtutakse ametikohal nõutavast tead-

miste ja oskuste tasemest, töö keerukusest ja vastutuse mää-
rast.

(3)  Ametipalk vaadatakse läbi üks kord aastas abiteenistuja va-
hetu ülemuse ettepanekul.

(4)  Vallavanem võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasu-
vahendite piires lisatasu täiendavate tööülesannete täitmise 
eest, mis ei kuulu abiteenistuja tööülesannete hulka ja muid 
seadusest tulenevaid lisatasusid.

(5)  Vallavanem võib määrata abiteenistujale kinnitatud töötasu-
vahendite piires preemiaid ja toetusi.

(6)  Tulemuspreemiat makstakse eelnevalt püstitatud eesmärkide 
saavutamise eest. Tulemuspreemiat võib maksta ühekordse töö-
tulemuse või teatud perioodi töötulemuste hindamise alusel.

(7)  Preemia ja toetuse maksmisel tuleb käskkirjas näidata maks-
mise põhjus.

(8)  Preemiaid või toetusi, mida makstakse kõikidele teenistujate-
le ühesugustel alustel, makstakse ka abiteenistujale ning see 
vormistatakse vallavanema käskkirjaga.

(9)  Puhkusetoetust makstakse abiteenistujale kuni ühe kuu ame-
tipalga ulatuses seoses põhipuhkusega.

6. JAGU
VIIMSI VALLA AMETIASUTUSTE TEENISTUJATE PAL-
GAMÄÄRADE KINNITAMINE
§ 31. Palgaastmestikud
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate palgamäärad 2007. aastal 
kinnitatakse vastavalt määruse lisale 2.

3. PEATÜKK
RAKENDUSSÄTTED
§ 32. Ametikoha koondamine
(1)  Koondada vallavalitsuse struktuurist avalike suhete nõuniku 

(nõunik) ametikoht alates 01.03.2007.a.
(2)  Vallavalitsusel ning vallavanemal teha vajalikud toimingud 1. 

lõikes nimetatud ametikoha koondamiseks. 
§ 33. Ametite ühendamine, struktuuriüksuste nimetuste ning ame-
tinimetuste muutmine
Vallavalitsusel ning vallavanemal teha vajalikud toimingud tule-
nevalt lisas 1 toodud ametite ning ametikohtade nimetuste muu-
tumisest. 
§ 34. Õigusaktide kehtetuks tunnistamine
Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006.a määrus nr 27, 15.08.2006.a 
määrus nr 31, ja 14.11.2006.a määrus nr 38, Viimsi Vallavoliko-
gu 29.11.2005.a otsused nr 68 ja 71 tunnistatakse kehtetuks.
§ 35. Määruse jõustumine
(1)  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Viim-

si Vallavolikogu kantseleis.
(2)  Määruse lisas 2 kinnitatud palgamäärasid rakendada tagasi-

ulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007.a. 
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

Viimsi Vallavolikogu 23. jaanuar 2007 määruse nr 4
“Viimsi valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis 
ja töö tasustamise kord”

LISA 1
Viimsi valla ametiasutuste struktuur ja teenistujate koos-
seis   
§ 1. Viimsi valla ametiasutuste teenistujate koosseisu kinnitamine

Ametikoha nimetus 
Ameti-
kohtade 

arv

Teenis-
tuja 

põhi-
gr upp*

1. Viimsi Vallavolikogu Kantselei  
1.1. Vallavolikogu kantselei juhataja 1 JA
Kokku 1
2. Vallavalitsus
2.1. Vallavalitsuse liikmed**
Vallavanem 1 JA
Abivallavanem 3  JA
Vallavalitsuse liige 1  JA
Kokku 5  
2.2. Vallavanema otsealluvuses ametnikud  
Sisekontrolör 1  VA
Avalike suhete nõunik *** 1 NõA
Kokku 2
2.3. Vallakantselei 
vallasekretär 1 JA
õigusnõunik 1 NõA
jurist 1 VA
juhtivreferent 1 VA
referent 1 VA
personalispetsialist 1 VA
sekretär 1 NA
arhivaar 1 VA
tehnik 1 NA
vastuvõtusekretär 1 NA
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Kokku 10
2.4. Arendusamet 
arendusameti juhataja 1 JA
arendusnõunik 1 NõA
arendusspetsialist 1 VA
nooremreferent 0,5 NA
Kokku 3,5
2.5. Rahandusamet
rahandusameti juhataja 1 JA
pearaamatupidaja 1 VA
vanemraamatupidaja 1 VA
kassapidaja-raamatupidaja 1 VA
raamatupidaja 2 VA
Kokku 6
2.6. Keskkonnaamet
keskkonnaameti juhataja 1 JA
keskkonnakaitseinspektor 1 VA
keskkonnaspetsialist-inspektor 1 VA
Kokku 3
2.7. Maa- ja planeerimisamet
maa- ja planeerimisameti juhataja 1 JA
maakorraldaja 1 VA
nooremspetsialist 1 NA
planeeringute koordinaator 1 VA
planeerimisspetsialist 1 VA
arhitekt 1 VA
Kokku 6
2.8. Ehitusamet
ehitusameti juhataja 1 JA
ehitusjärelevalve inspektor 1 VA
arhitekt 1 VA
ehitusjärelevalve insener 1 VA
insener 1 VA
referent 1 VA
nooremspetsialist-ehitisregistripidaja 1 NA
Kokku 7
2.9. Kommunaal- ja heakorraamet
Kommunaal- ja heakorraameti juhataja 1 JA
teedeinsener 1 VA
insener 1 VA
heakorraspetsialist 1 VA
trassiinsener 1 VA
bussijuht 1 AT
koristaja 1 AT
koristaja 0,5 ametikohta 0,5 AT
Kokku 7,5
2.10. Sotsiaal- ja tervishoiuamet
sotsiaal- ja tervishoiuameti juhataja 1 JA
sotsiaaltöö spetsialist 1 VA
lastekaitsespetsialist 1 VA
vallaarst 0,5 ametikohta 1 VA
Kokku 4
2.11. Noorsoo- ja haridusamet
Noorsoo- ja haridusameti juhataja 1 JA
noorsoo- ja haridustöö koordinaator 1 VA
Kokku 2
2.12. Kultuuri- ja spordiamet
kultuuri- ja spordiameti juhataja 1 JA
kultuuritöö koordinaator 1 VA
sporditöö koordinaator 1 VA
Kokku 3

* Kasutatud lühendid: juht – JA, nõunik – NõA, vanemametnik 
– VA, nooremametnik – NA, abiteenistuja – AT.
**Vallavalitsuse liikmete arv ja struktuur kinnitatakse eraldi Val-
lavolikogu otsusega.
*** Avalike suhete nõuniku ametikoht struktuuris kuni 28.02.2007.
a. Alates 01.03.2007.a on avalike suhete nõuniku ametikoht koon-
datud.

Viimsi Vallavolikogu 23. jaanuar 2007 määruse nr 4 “Viimsi 
valla ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö ta-
sustamise kord” LISA 2
Viimsi valla ametiasutuste teenistujate 
palgamäärad 2007. aastal

§ 1. Vallavalitsuse liikmete palgamäärade kinnitamine
(1)  Määrata vallavanema ametipalgaks 31’500 (kolmkümmend üks 

tuhat viissada) krooni ning lisatasu valitsuse liikme täiendava-
te kohustuste täitmise eest 5’000 (viis tuhat) krooni kuus. 

(2)  Määrata palgalise vallavalitsuse liikme ametipalgaks 23’625 
(kakskümmend kolm tuhat kuussada kakskümmend viis) ning 
lisatasu valitsuse liikme täiendavate kohustuste täitmise eest 
5000 (viis tuhat) krooni kuus.

§ 2. Vallavalitsuse liikmele hüvituse määramine
Vallavalitsuse liikmele, kes ei ole palgaline, makstakse hüvitust 
5000 (viis tuhat) krooni kuus. 

§ 3. Muude valla ametiasutuste teenistujate palgamäärade kinni-
tamine

Teenistujate põhigrupid
Palgamäär 
(koefitsient valla-
vanema palgast)

1. Ametnikud
1.1. Vallavolikogu
1.1.1. Vallavolikogu kantselei juhataja  0,4 - 0,5
1.2. Vallavalitsus 0,45 - 1
1.2.1. Juhid 0,45 - 1
1.2.2. Nõunikud  0,4 - 0,6
1.2.3. Vanemametnikud    0,25 - 0,6
1.2.4. Nooremametnikud  0,2 - 0,4
2. Abiteenistujad 0,1 - 0,4

23. jaanuar 2007 nr 5
Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasutuste võrgu 
arengukava vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 37 alusel.

§ 1.  Võtta vastu Viimsi valla koolivõrgu ja koolieelsete lasteasu-
tuste võrgu arengukava.

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.05.2004. a 
määrus nr 9 «Viimsi valla koolivõrgu arengukava kinnitami-
ne aastateks 2004-2010»; Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002. 
a määrus nr 11 «Koolieelsete lasteasutuste arengukava» ning 
Viimsi Vallavolikogu 15.04.2003. a määrus nr 16 «Koolieel-
sete lasteasutuste arengukava muutmine».

§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-
lavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa,  Volikogu esimees

NB! Arengukava terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu 
kantseleis, Nelgi tee 1.

23. jaanuar 2007 nr 6
Püünsi Põhikooli arengukava aastad 2007-2009 vastuvõtmine
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 37 lõike 4 punkti 2 ning «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadu-
se» § 3¹ alusel.

§ 1.  Võtta vastu Püünsi Põhikooli arengukava aastateks 2007-
2009 (juurde lisatud).

§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003. a 
määrus nr 35 «Püünsi Põhikooli arengukava kinnitamine».

§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-
lavolikogu kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Arengukava terviktekstiga on võimalik tutvuda Viimsi 
valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu 
kantseleis, Nelgi tee 1.

23. jaanuar 2007 nr 7
Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad põhimäärus
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, «Koolieelse lasteasutuse 
seaduse» § 9 lõike 3, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määru-
sega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muu-
detud «Viimsi valla põhimääruse» § 5 lõike 2, § 18 lõike 1 punk-
ti 35 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)  Munitsipaallasteasutus VIIMSI LASTEAIAD (edaspidi - Las-

teaed) on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse 
omandamist võimaldav õppeasutus.

(2)  Lasteaed on Viimsi valla hallatav asutus, mille juriidiline aad-
ress on: Kaluri tee 10, Haabneeme, Viimsi vald, 74001, Har-
jumaa. 

(3)  Lasteaed juhindub oma tegevuses haridusseadusest, koolieel-
se lasteasutuse seadusest, käesolevast põhimäärusest ning teis-
test õigusaktidest.

(4)  Lasteaial on oma nimega pitsat, sümboolika ja eelarve ning 
oma pangakonto. Eelarve kinnitab Viimsi Vallavolikogu (edas-
pidi - Vallavolikogu). 

(5)  Lasteaia struktuur on järgmine:
1)  Viimsi Lasteaed Piilupesa - asukoht Kaluri tee 10, Haabneeme 

74001, Viimsi vald, Harjumaa; 190 kohta: lasteaiarühmad, liit-
rühmad ja sobitusrühm;

2)  Püünsi Lasteaed - asukoht Kooli tee 33, Püünsi 74001, Viimsi 
vald, Harjumaa; 36 kohta: liitrühmad;

3)  Pargi Lasteaed - Pargi tee 3, Viimsi 74001, Viimsi vald, Har-
jumaa; 84 kohta: lasteaiarühmad;

4)  Leppneeme Lastead - asukoht Leppniidu tee 1 Leppneeme 
74001, Viimsi vald, Harjumaa; 36 kohta: lasteaiarühm ja sõi-
merühm. 

5)  Randvere Lasteaed - asukoht, Kibuvitsa tee 1, Randvere 74001, 
Viimsi vald, Harjumaa, 120 kohta, 2 sõimerühma ja 4 lasteaia-
rühma.

(6)  Lasteaia töökeel on eesti keel.
(7)  Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks koostab lasteaed koos-

töös hoolekogu ja pedagoogide nõukoguga lasteasutuse aren-
gukava, mille kinnitab Vallavolikogu.

(8)  Lasteaed tegutseb haridusministri poolt antud koolitusloa alu-
sel.

(9)  Lasteaeda juhib juhataja koostöös hoolekoguga.

§ 2. Juhataja
(1)  Lasteaia juhataja valitakse ametisse avaliku konkursi korras. 

Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab 
Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus). 

(2)  Konkursil võitnud isiku kinnitab ametisse Vallavalitsus.
(3)  Juhatajaga sõlmitakse tööleping konkursil väljakuulutatud 

tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks.
(4)  Töölepingu juhatajaga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab val-

lavanem või tema poolt volitatud ametiisik.
(5)  Juhataja on temaga sõlmitud töölepingu kehtivuse ajal Laste-

aia seadusejärgne esindaja.
(6)  Juhataja kohustub:
1)  tagama Lasteaia tulemusliku töö ja juhtima Lasteaia tegevust 

koostöös pedagoogide nõukogu ja hoolekoguga;
2)  teostama Vallavolikogu poolt kinnitatud Lasteaia eelarve pii-

res Lasteaia tegevuseks vajalikke tehinguid ja toiminguid vas-
tavuses õigusaktidega kehtestatud korraga ning käesoleva põ-
himäärusega;

3)  esitama Vallavalitsusele ja hoolekogule kord aastas kirjaliku 
aruande õppe- ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja 
raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult Lasteaia majan-
dusliku seisundi olulisest halvenemisest ja järelvalveorgani teh-
tud ettekirjutustest;

4)  tagama Lasteaia valduses oleva vara valdamise, kasutamise ja 
käsutamise vastavuse Vallavolikogu poolt selle kohta kehtes-
tatud korrale;

5)  määrama Lasteaia personali koosseisu; 
6)  sõlmima, peatama, muutma ja lõpetama töölepinguid juhataja 

asetäitjaga õppe- ja kasvatusalal, õpetajatega, eripedagoogide-
ga, tervishoiutöötajaga ja lasteasutuse majandamist tagavate 
ning õpetajaid abistavate töötajatega;

7)  korraldama õpetajate, juhataja asetäitja õppe- ja kasvatusalal ning 
eripedagoogide vaba ametikoha täitmiseks konkursi vastavalt 
hoolekogu poolt kinnitatud konkursi läbiviimise korrale;

8)  kinnitama pedagoogilise nõukogu ettepanekul ja hoolekogu ar-
vamust arvesse võttes Lasteaia õppekava;

9)  kinnitama Lasteaia tegevus- ja päevakava; 
10)  esitama hoolekogu koosseisu Vallavalitsusele kinnitamiseks 

ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates; 
11)  kinnitama lapse toidukulu päevamaksumuse vastavalt hoole-

kogu otsusele; 
12)  esitama Vallavalitsusele kinnitamiseks Lasteaia struktuuri ja 

Lasteaia ruumide  üürihinnad;

§ 3. Hoolekogu
(1)  Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgi-

da, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvi-
dele ning teha sellesuunalist koostööd Lasteaia personaliga.

(2)  Hoolekogu valitakse iga õppeaasta algul. Lasteaia iga rühma 
vanemad valivad hoolekogu koosseisu oma esindaja ning Val-
lavalitsus nimetab hoolekogusse oma esindaja, kes jälgib Las-
teaia tegevuse vastavust valla huvidele.

(3)  Lasteaia juhataja esitab ühe kuu jooksul, arvestades õppeaasta 
algusest, Vallavalitsusele kinnitamiseks hoolekogu koosseisu.

(4)  Hoolekogu töö aluseks on munitsipaallasteasutuse Viimsi Las-
teaiad hoolekogu tegutsemise kord.

(5)  Hoolekogu volitused kestavad õppeaasta lõpuni.
(6)  Hoolekogusse valitud isik, kellel ei ole võimalik või kes ei 

soovi osaleda hoolekogu töös, arvatakse hoolekogust välja.
(7)  Hoolekogus vabaks jäänud kohale valivad antud rühma vane-

mad uue esindaja, kes kinnitatakse hoolekogu liikmeks üldi-
ses korras.

(8)  Hoolekogu:

1)  kuulab ära juhataja aruande Lasteaia õppe- ja kasvatustegevu-
sest ning majandamisest;

2)  annab juhatajale ja Vallavalitsusele soovitusi Lasteaia eelarve 
koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;

3)  teeb juhatajale ja Vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa 
arengukeskkonna tagamiseks;

4)  osaleb oma esindaja kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks 
korraldatava konkursi komisjoni töös;

5)  otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6)  otsustab teisi koolieelse lasteasutuse seadusega või Vallavoli-

kogu otsusega tema pädevusse antud küsimusi;
7)  teeb Vallavalitsusele ettepaneku rühmas laste arvu kinnitami-

seks.

§ 4. Õppe- ja kasvatuskorraldus
(1)  Õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab 

Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud alushariduse raamõppe-
kavale;

1)  Lasteaia õppekava kinnitab juhataja pedagoogilise nõukogu et-
tepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse;

2)  Lasteaia õppekava läbinuile annab Lasteaed välja sellekohase 
õiendi.

(2)  Lasteaia igal rühmal on tegevus- ja päevakava, mille koosta-
misel arvestatakse alushariduse raamõppekava ning kohalik-
ku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- 
ja päevakava kinnitab juhataja.

(3)  Lapse arengu jälgimiseks ning õppe-kasvatustegevuse hinda-
miseks peab lasteaia iga rühm päevikut.

§ 5. Lapse ja lapsevanema õigused ja kohustused
(1)  Lapsel on Lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule 

elukeskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erk-
sust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile 
ja toetusele alushariduse omandamisel.

(2)  Lapsevanemal on õigus:
1)  tuua last Lasteaeda ja viia sealt ära temale sobival ajal lasteaia 

päevakava järgides;
2)  nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks aren-

guks ja kasvamiseks, aidata ise kaasa nende tingimuste kuju-
nemisele;

3)  tutvuda lasteaia õppe- ja päevakavaga;
4)   saada teavet Lasteaia töökorralduse kohta.
(3)   Lapsevanem on kohustatud:
1)   looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alusharidu-

se omandamiseks Lasteaias;
2)   kinni pidada Lasteaia päevakavast ja lapse tervisekaitse ja ter-

vise edendamise nõuetest;
3)   tasuma igakuiselt lasteaiatasu (Lasteaia majandamiskulud, per-

sonali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulud) .Val-
lavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras ning toiduku-
lu vastavalt hoolekogu otsusele ning juhata poolt kinnitatud 
summas.

§ 6.   Lasteaia töötajate õigused ja kohustused
(1)   Lasteaia töötajad (edaspidi - personal) on pedagoogid, tervis-

hoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid 
abistavad töötajad.

(2)   Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lap-
se perekonna kohta v.a. seadusega sätestatud juhtudel.

(3)   Personali koosseisu ja palgad määrab Lasteaia juhataja eel-
arvelise töötasusumma piires. 

(4)   Personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja, 
kooskõlastades eelnevalt hoolekogu ja Vallavalitsuse esinda-
jatega.

(5)   Kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebara-
huldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaal-
se väärkohtlemise ohver, on personal kohustatud andma sel-
le kohta teavet Vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse 
kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused.

(6)   Konkreetsete töötajate õigused, kohustused ja vastutus mää-
ratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ning töösise-
korraeeskirjadega, mille kinnitab juhataja.

(7)   Töötajal peab olema tema tööle vastav kvalifikatsioon. 
(8)   Pedagoogidena käsitletakse juhatajat, tema asetäitjat õppe- ja 

kasvatusalal, õpetajaid ning eripedagooge. Pedagoogide ko-
hustuseks on:

1)   luua tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastiku-
sel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende va-
nematega;

2)   hoolitseda lapse elu, tervise ja turvalisuse eest Lasteaias vii-
bimise ajal;

3)   nõustada Lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiir-
konnas alaliselt elavate Lasteaias mittekäivate laste vanemaid 
nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;

4)   tagada kehtiva õppekava, tegevus- ja päevakava järgimine;
5)   valmistada lapsi ette kooli astumiseks.
(9)  Pedagoogid kuuluvad Lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mil-

le ülesandeks on Lasteaia õppe- ja kasvatustöö analüüsimine ja 
hindamine ning selle parandamiseks ettepanekute tegemine Las-
teaia juhatajale ja hoolekogule ning Vallavalitsusele.

(10)  Pedagoogilise nõukogu tegevust reguleerib Lasteaia peda-
googilise nõukogu tegutsemise kord.

(11)  Lasteaia muud töötajad tagavad lasteaia majandusliku tee-
nindamise, pedagoogide abistamise ning turvalise ja häire-
teta töö.

§ 7.  Vara, eelarve ja rahastamine
(1)   Lasteaia valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsu-

tamine toimub Vallavolikogu kehtestatud korras.
(2)   Lasteaia eelarve kinnitab Vallavolikogu.
(3)   Lasteaia rahastamine toimub:
1)   valla eelarve vahenditest;
2)   vanemate poolt kaetavast osast;
3)   annetustest;
4)   riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sä-

testatud alustel.
(4)   Vallavalitsus kinnitab igaks eelarveaastaks Lasteaia majan-

damiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppe-
vahendite kulu arvestusliku maksumuse ühe lapse kohta.

(5)   Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kulude katmine toi-
mub valla eelarve vahenditest ja Vallavolikogu otsusega kind-
laks määratud osas vanemate poolt, kusjuures vanemate poolt 
kaetav osa ühe lapse kohta võib olla diferentseeritud sõltu-
valt lapse vanusest, majandamiskulude suurusest ja muudest 
asjaoludest, kuid ei või ületada 20% Vabariigi Valitsuse keh-
testatud palga alammäärast.

(6)   Teised vallad ja linnad osalevad käesoleva paragrahvi lõikes 
4 nimetatud kulude katmises täies ulatuses proportsionaalselt 
laste arvuga, kes elavad nende haldusterritooriumil, kuid käi-
vad Lasteaias.

(7)   Lasteaia õpetajate palga alammäär määratakse kindlaks Val-
lavalitsuse esindajate ja Lasteaia õpetajate esindajate kokku-
leppel.

§ 8.   Põhimääruse muutmise kord
(1)   Lasteaia põhimäärust muudetakse Vallavolikogu määrusega.
(2)   Muutmise ettepanekuid võivad teha Lasteaia personal, lapse-

vanemad, hoolekogu, Vallavalitus ja teised sellest huvitatud 
isikud.

§ 9.   Ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpe-
tamine

(1)   Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise viib läbi 
Vallavalitsus Vallavolikogu otsuse alusel. Lasteaia ümberkor-
raldamise või ümberkujundamise otsus tuleb teha selliselt, et 
sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridusministeeriumi, 
maavanemat, Lasteaeda ja vanemaid vähemalt neli kuud en-
ne ümberkorraldamise ja ümberkujun5damise tähtaega.

(2)   Lasteaia ümberkorraldamine seisneb Lasteaia ühinemises mõ-
ne teise lasteasutusega või jagunemises. 

(3)   Lasteaia ümberkujundamine tähendab lasteasutuse liigi muut-
mist. 

(4)   Lasteaia ümberkorraldamise või ümberkujundamise tulemu-
sel moodustatud lasteasutusele taotletakse koolitusluba.

(5)   Vallavalitsus on kohustatud algatama Lasteaia tegevuse lõ-
petamise, kui:

1)   Lasteaial puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
2)   Vallavolikogu on võtnud vastu otsuse, et Lasteaia edasine te-

gevus on muutunud ebaotstarbekaks.
(6)   Lasteaia tegevuse lõpetamine toimub samas korras, kui üm-

berkorraldamine või ümberkujundamine.
(7)   Lasteaia tegevuse lõpetamisel tagab Vallavalitsus lastele või-

maluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises laste-
asutuses.

§ 10.   Rakendussätted
(1)   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 08.06.2004.a mää-

rus nr 11.
(2)   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebi-

lehel. 
(3)   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Valla-

volikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 8
Viimsi valla ametiasutuse hallatavate asutuste struktuuri ja 
koosseisu kinnitamise ning muutmise delegeerimine vallava-
litsusele
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se» § 6 lõike 2, § 22 lõike 2 ja § 35 lõike 2 ning Viimsi Vallavo-
likogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ning 09.05.2006.
a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 5 lõi-
ke 2 ja § 46 lõike 2 alusel.
§ 1.   Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla munitsi-

paalasutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine  ning muut-
mine. 

§ 2.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 
veebilehel.

§ 3.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Val-
lavolikogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

23. jaanuar 2007 nr 9
Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompenseerimiseks 
ettenähtud vahenditest 
hüvitise eraldamise ja kasutamise kord ning tingimused 2007. aas-
taks
Määrus kehtestatakse «2006. aasta riigieelarve seaduse» § 11 lõi-
ke 2, «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 42 lõike 4, «Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 5 ja Vabariigi 
Valitsuse 09.02.2006.a määruse nr 43 «»2006. aasta riigieelarve 
seaduses» kohaliku omavalitsuse üksustele jooksvateks kuludeks 
tasandusfondi määratud eraldiste jaotamise tingimused, kord ja 
jaotus» § 4 lõike 15 alusel.

§ 1.   Kehtestada «Kodutarbijatele kaugkütte hinnatõusu kompen-
seerimiseks ettenähtud vahenditest hüvitise eraldamise ja ka-
sutamise kord ning tingimused 2007. aastaks» alljärgnevalt:

(1)   Soojahinna tõusust tuleneva soojusenergiakulude kasvu kom-
pensatsioonile on õigus üksi elaval isikul või perekonnal, kel-
le netosissetulek pereliikme kohta jääb alla 3500 krooni. Hü-
vitist määratakse kodutarbijale, kes on eluruumi, millega seo-
tud kulutuste kompenseerimiseks hüvitist taotletakse, otsene 
valdaja. Ühe eluruumi kohta võib hüvitise määrata vaid ühe-
le isikule (arve tasujale).

(2)   Hüvitise maksmise periood on jaanuar kuni mai 2007.
(3)   Hüvitise määramise aluseks olevad andmed:
1)   kehtiv soojusenergia MWh hind 665 krooni Viimsi alevikus;
2)   tarbitud soojusenergia kogus;
3)   soojusenergia kulude kompenseerimisele kuuluv osa on 20 %-

list kasvu ületav osa;
4)   soojusenergia kompenseeritav osa on 47 (nelikümmend seit-

se) krooni MWh (lisa 1 - Kaugkütte soojusenergiakulude kom-
penseerimise kalkulatsioon);

5)   leibkonna või isiku netosissetulek.
(4)   Hüvitise taotlemise aluseks on Viimsi Vallavalitsusele esita-

tud vormikohane avaldus koos lisadokumentidega (otselepin-
gu korral soojusettevõtja arve koopia või korterelamu puhul 
korteriühistu elanike poolt tarbitud soojaenergia kogused, pal-
gatõend) (lisa 2 - Avaldus soojusenergiakulude kompensee-
rimiseks; Korteriühistu esitatav tabel tarbitud soojusenergia  
kohta - lisa 3). Viimsi Vallavalitsusel on õigus küsida täien-
davaid dokumente.

(5)   Taotlus peab olema esitatud hiljemalt kalendrikuu 20-ndaks 
kuupäevaks. Hüvitise väljamaksmine toimub hiljemalt jooks-
va kuu viimaseks kuupäevaks.

(6)   Käesolevat korda ei rakendata toimetulekutoetust saavatele 
kodutarbijatele, nendele kompenseeritakse kaugkütte kulud 
läbi toimetulekutoetuse arvestuse.

(7)   Kompensatsiooni makstakse avalduse esitamise kuust alates. 
Tagasiulatuvalt kompensatsiooni ei maksta.

§ 2.   Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2007.
§ 3.   Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-

bilehel. 
§ 4.   Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-

lavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

LISA 1
Viimsi Vallavolikogu
23.01.2007.a määrusele nr 9.
Kaugkütte soojusenergiakulude kompenseerimise kalkulatsioon
1.   2004/2005 kütteperioodil kehtinud hind:         515 kr/MWh
2.   Alates 01.10.2006.a kehtiv hind:            665 kr/MWh
Hind, mille alates 01.01.2007.a tasub inimene:
515 x 1,2 = 618 kr/MWh 

Hinnavahe, mis kuulub kompenseerimisele:
655 – 618 = 47 kr/MWh

NB! Määruses nimetatud täiendavate lisadega on võimalik 
tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viim-
si Vallavolikogu kantseleis, Nelgi tee 1.
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Viimsis peeti 
karikavõistlused 
ergomeetrisõudmises
14. jaanuaril peeti Viimsi spordihallis  
8. lahtised karikavõistlused ergo-
meetrisõudmises. Võisteldi Concept2 
ergomeetritel – samalaadsetel sõude-
vahenditel, millel 20. jaanuaril toimus 
Tallinnas rahvusvaheline jõuproov 
Alfa2007.  Osavõtjate arvu järgi ot-
sustades on  talvel kuival maal sõud-
mine populaarne nii sõudjate endi kui 
ka kergejõustiklaste seas. Nooremate 
poiste ja naiste 500 m sõudmises sel-
gusid parimad eelsõitude põhjal. Fi-
naalis olid parimad Cristofer Hillep 
(Tallinn) ajaga 1.34,6, Karl Männik 
(Tallinn) 1.50,9 ja Kristjan Kangro 
Viimsist ajaga 1.51,9. Naistest võitsid 
Märit Tamm (Tallinn) 1.50,8, Marion 
Aare (Tallinn) 1.55,5 ja Evelin 
Märtson (Viimsi) 1.56,0. Poiste vane-
mas klassis (sünniaasta 1990-91) oli 
võistlejaid vaid üks – Viimsi noor 
Sten-Mart Penno läbis 1000 m ajaga 
3.47,1. Noormeeste (sünd 1988-89) 
parim oli viiendat aastat järjest 
Norman Leemets Viimsist ajaga 
3.09,5. Teine koht läks tema kooli- ja 
klubikaaslasele Sergei Bondarevile 
ajaga 3.18,1 ning kolmas koht loovu-
tati  Siim Vausile Kiisalt (aeg 3.25,5). 
Meeste kuni 75 kg kaalukategoorias 
võitis Valeri Prosvirnin ajaga 3.07,7, 
teiseks jäi  Jaarek Konsa 3.18,3. Mõ-
lemad mehed tulid Tallinnast. Üle 75 
kg meestest viis Kristo Kattel (aeg 
3.15,4) võidu Hiiumaale. Teiseks tuli 
Viimsi mees Mihkel Nagel ajaga 
3.19,1. Kolmas auhind  taas üle mere 
Hiiumaale, selle saavutas Egert 
Jürimaa ajaga aeg 3.22,0. Meesvete-
ranide 1000 m võit läks Viimsi võist-
lustel kolmandat aastat edukalt esine-
nud Tallinna mehele Sergei Morza-
kovile ajaga 3.05,1. Teise koha saavu-
tas Aivar Vaus Kiisalt ajaga 3.10,7 ja 
kolmanda Viimsi kergejõustiklane Ma-
ti Märtson ajaga 3.23,8.

Kaheliikmelistest meeskondadest 
olid 500 m  läbimises paremad Kristo 
Kattel-Sergei Morzakov spordiklubist 
Viskoosa ajaga 1.24,8. Teisele kohale 
sõudsid Kaspar Veske-Anar Laur  
spordiseltsist Marathon  ajaga 1.27,9 
ja kolmandaks jäid Jaarek Konsa-Va-
leri Prosvirnin ajaga1.29,8. Naiskon-
dadest olid parimad Evelin Märtson-
Marion Aare (aeg 1.58,4), kes edesta-
sid 10 sekundiga Mairis Kangrot ja 
Märit Tamme.

Võistlused korraldas spordiselts 
Marathon. Tiia Tamm

UUDISED

Viimsi Võrkpalliklubi on 
üks esimestest klubidest, 
mis vallas registreeriti. Ala-
tes 1999.  aastast on klubil 
oma võrkpallinaiskond – ai-
nuke pallimängude võist-
kond vallas, kes osaleb täis-
kasvanute meistrivõistlus-
tel.

Võistkond on saavutanud kolm meistri-
tiitlit aastatel 2000-2002. Teise koha sai-
me aastatel 2003, 2005, 2006, ning ai-
nult 2004. aastal jäime napilt finaalist 
välja. Lisaks meistrivõistluste medalite-
le on  klubil ette näidata neli suurt kari-
kavõistluste karikat. 

Siinkohal tuleb kiidu- ja tänusõnu 
öelda võistkonna eelmisele treenerile 
Anu Karavajevale ja praegusele treene-
rile  Keete Purile, samuti meie suurema-
tele toetajatele Cartinile ja AS-ile 
Milstrand.

Uuel hooajal on võistkond  tugevas-
ti noorenenud. Kogenud kapteni Mari-
Liis Graumanni tugevamad toetajad on 

meie andekad noored – Kadri Puri, Kris-
ta Vahter ning kaksikõed Nataša ja Polina 
Bratuhhina.

Hooaega 2006-2007 on võistkond 
alustanud võitudega ja loodame, et edu 
saadab meid kuni kevadeni. Kui võist-
kond jõuab finaali, siis tahame kodu-
mängud pidada uues Viimsi Keskkooli 
võimlas, et vallarahval oleks võimalus 
meie naiskonnale kaasa elada.

Kõrvuti saalivõrkpalliga on klubis ak-
tiivselt tegeldud   rannavõrkpalliga. Ala-
tes 1996. aastast oleme koraldanud juu-
nikuus Haabneeme rannas rahvusvahe-
lisi naiste rannavõrkpallivõistlusi. Ka sel-
le ala esindajad on esinenud edukalt – 
2001 saavutasid Mari-Liis Graumann ja 
Anna-Liisa Sutt Euroopa meistrivõistlus-
tel kolmanda koha, sellele lisandub kaks 
viiendat kohta  juunioride MM-lt. Mari-
Liisil ja ja Anna-Liisal on ette näidata ka 
9. koht naiste Euroopa meistrivõistlus-
telt.

Keete Puri ja Igor Pihela käe all har-
jutavad Kadri  Puri ja Polina Bratuhhina 
saavutasid 2006. aastal viienda koha 
juunioride maailmameistrivõistlustel ja 
ka Euroopa meistrivõistlustel, jäädes na-
pilt kõrvale medalite jagamisest. Tublilt 
esines ka teine meie paar Nataša 
Pratuhhina ja Anna-Kristina Nosko, kes 
saavutas 9. koha. (VT)

Ees Anna-Kristina Nosko, Natalja Bratuhhina, Kadri Puri, Tatjana Savi-
na, Polina Bratuhhina, Keiu Põlluveer. Teises reas Krista Vahter, Mari-
Liis Graumann, Katrin Ottis, Oksana Bosjanok, Darja Kuzmitsova, Triin 
Meier ja võistkonna treener Keete Puri.

Viimsi Võrkpalliklubi on olnud 
läbi aegade edukas

 VEEBRUARI SPORDIÜRITUSED
29. jaanuar – 8 .  aprill Harjumaa noorte meistrivõistlused  KORVPALLIS, A-, B-, C-vanuseklassi   poiste põhiturniirid kohtadel

29.  jaanuar – 11. veebruar Harjumaa noorte meistrivõistlused  KORVPALLIS, A-vanuseklassi tüdrukute alagrupid kohtadel

29. jaanuar – 11. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused VÕRKPALLIS,  4.-6. kl poisid ja tüdrukud kohtadel

2. veebruar Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused TEATESUUSATAMISES Kõrvemaa

3. veebruar Harjumaa meistrivõistlused SUUSATAMISES ja VIIMSILASTE TERVISETUND SUUSKADEL. Väljasõit kl 10 Kõrvemaa

7. veebruar TV 10 OLÜMPIASTARTI, Harjumaa II etapp Tallinn

9. veebruar Harjumaa omavalitsustöötajate TALISPORDIPÄEV Laagri 

9.-11. veebruar Eesti valdade XV TALIMÄNGUDE  FINAAL Lähte

12.-18. veebruar Harjumaa noorte meistrivõistlused  KORVPALLIS, D-vanuseklassi poiste alagrupid kohtadel

17. veebruar Harjumaa noorte meistrivõistlused SAALIJALGPALLIS, D-vanuseklassi poisid Kiili

19.-25. veebruar Harjumaa noorte meistrivõistlused KORVPALLIS, A-vanuseklassi  tüdrukute finaal kohtadel

20. veebruar kl 12 VASTLAPÄEV Laidoneri mõisa pargi mäel

26. veebruar – 4. märts Harjumaa noorte meistrivõistlused  KORVPALLIS, D-vanuseklassi poiste finaal Keila

26. veebruar – 4. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused VÕRKPALLIS, 7.-9. kl poisid Kiili

Info tel 60 90 980, 51 965 243 Tiia Tamm

Muusikafestival

Festivali stiiliks on 80-date DISKOPALAVIK
Avatud kohvik „ENERGIA“

Jagatakse tuusikuid ja kostüümiauhindu
ÖÖDISKO kella 02.00-ni

(80`megahitid lintmagnetofonidelt)
Õnneloos!

Õhtujuhid Erko Karna ja Kaarel B.Väljamäe

Festivali pilet 5O.-

Festivali stiiliks on 80-date DISKOPALAVIK
Avatud kohvik „ENERGIA“

Jagatakse tuusikuid ja kostüümiauhindu
ÖÖDISKO kella 02.00-ni

(80`megahitid lintmagnetofonidelt)
Õnneloos!

Õhtujuhid Erko Karna ja Kaarel B.Väljamäe

Festivali pilet 5O.-

Peaesineja URSULAViimsi Huvikeskuses 2. märtsil 2007 kell 18:00Viimsi Huvikeskuses 2. märtsil 2007 kell 18:00
Veebruaris Viimsi 
noortekeskuses 
9.veebruaril kella 18–21 
Lastedisko sõbrapäeva eri
Lastele vanuses 7-12 aastat 

Võta sõber kaasa ja tule tantsima! 
Sissepääs 5 krooni

23.veebruaril kell 16
Tähistame Eesti Vabariigi aastapäeva 

Lauamängu «Eesti Mälumäng» 
meistrivõistlused 

Parimatele auhinnad! 
Osalemiseks registreeri ennast 

noortekeskuses 

www.huvikeskus.ee  
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VIIMSIS ALGAVAD 
BREIKTANTSU 

KURSUSED, 
TREENER OLLE SILD

11-aastased 
ja vanemad huvilised 

on oodatud 
esmaspäeviti 
kella 18-20 

ja laupäeviti 17.30-19 
Viimsi Kooli aeroobikasaali. 

Lisainfo telefonil 50 60 960, 
Tõnu Malsub

TITAGA PEREDELE!
Sünni ja Imetamise Tugiühingu vestlusringi on oodatud lapseootel ja titaga 
pered. Kokku saame  Kaluri Mängutoas (Kaluri tee 3, Grossi poega samas 
majas) esmaspäeva õhtuti kell 16.30-18.
Alati saab nõu pidada imetamise nõustajaga, vajadusel leppida kokku 
individuaalse nõustamise osas. 
Loeng ja nõustamine on tasuta. Registreeruma ei pea. Vestlusringi teemadega 
saab tutvuda ka internetis www.kaluri.ee

TEEMAD:
29.01 - Nutt ja jonn (räägib ja küsimustele vastab lastepsühholoog)
05.02 - Kuni 4-kuu vanuste titade imetamise mured ja rõõmud. 
12.02 - Tita ujutamine - milleks, millal ja kuidas?
19.02 - Miks ja kuidas väikelapsi arendada? 
26.02 - Lisatoiduga alustamine - millal ja millist toitu valida?
05.03 - Kõne areng ja selle soodustamine väikelastel
12.03 - 3-4-kuused titad - hammaste tulek ja imetamine
19.03 - Imetava ema toit
26.03 - Imetamise lõpetamine

EAKATE PÄEV 
9. veebruaril kell 11–15
Viimsi Päevakeskuse saalis

KAVAS – 
vestlus silmade tervishoiust, 
vaimsest vananemisest.
Kohtumine näitlejanna 
Silvia Laidlaga.

Mõnusaid kohtumisi naabrite 
ja tuttavatega.
Kohvilaud.

Korraldab Pensionäride 
Ühendus  

OOTAME KÕIKI VIIMSI 
VALLA EAKAID! 

MLA Viimsi Lasteaiad 
kuulutab välja konkursi 
ametikohtade täitmiseks:
ÕPETAJA- JUHATAJA ASETÄITJA 
ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ ALAL
ÕPETAJA ABI /Püünsi Lasteaed/  

LOGOPEED /Viimsi Lasteaed Piilupesa/

Avaldus koos cv-ga palume esitada:
MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald või
la.piilupesa@mail.ee, www.viimsilasteaiad.ee

2007. a kevadel avatavasse 6-rühmalisse 
Randvere Lasteaeda 

kuulutatakse välja konkurss ametikohtade täitmiseks:

TEGEVJUHT
1)  eelkoolipedagoogika alane kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise 

töö staaž koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus või
2)  muu pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž 

koolieelses lasteasutuses ning läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus 
ning 160-tunnine juhtimiskoolitus

Tööle asumise aeg: veebruar 2007!

ÕPETAJA 
(sh 2 sõime- ja 4 aiarühma)

1) eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või
2) muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine 
eelkoolipedagoogika kursus või
3) muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika kursus

MUUSIKAÕPETAJA
LIIKUMISÕPETAJA
ERISPETSIALISTID, 
sh logopeed/ defektoloog/ psühholoog/ pediaater

ÕPETAJA ABI
MAJAPERENAINE

Avaldus koos cv-ga ning pedagoogidel (sh tegevjuht, muusika- ja liikumisõpetaja ja 
rühma õpetaja) lühiülevaade õppe-kasvatustöö põhimõtetest 

 palume esitada 31.jaanuariks 2007.a:

MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald

Info: 606 6930, www.viimsilasteaiad.ee

RANNAPERE 
PANSIONAAT 

PAKUB 
ÖÖPÄEVRINGSET 

HOOLDUST
•  omaette tuba, wc, duširuum, 

hind 9500.-
•  2 inimese tuba, dushiruum, 

hind 7800.- 
•  telefoni paigaldamise võimalus
•  kaabel TV
•  teenindavad Viimsi Haigla perearstid 
•  saun
•  vabaaja sisustamine päevakeskuses
•  õendusteenus

Vähekindlustatutel ja Viimsi valla 
registris olevatel inimestel kaas-

finantseerimise võimalus.  
Info saamiseks pöörduda valla 
sots. osakonda, tel. 6066 824

Teen lükandustega garderoobe. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 50 290 75

OÜ Koduhooldus( tegutsenud alates 1996.a. ) 
pakub tööd koristajatele individuaalsektoris täis-
ja osalise tööajaga.Kasuks tuleb söögitegemisos-
kus.Helistada tööpäeviti 9-11  6 556 224.

KÜ Viimsis Aiandi teel otsib tublit koristajat. In-
fo: 53338971, 53451775.

OÜ Kaseke Grupp korraldab kevadlaata Jõgeva-
maal, Puurmani vallas, Pikknurme külas. Toimu-
misaeg on 4.-6. mai 2007 kell 9.00- 20.00. Laa-
dale on oodatud kõik kauplejad, kes tegelevad 
aianduse, käsitöö, kunsti, mesinduse, ehituse ja 
loodustoodetega. Külastajatele on sissepääs ta-
suta. Osalejatele on pakkuda erinevate suurus-
tega müügiplatse, hinnad alates 200.- kolm päe-
va. Kõigil kellel tekkis huvi palume võtta ühen-
dust telefonidel 56643306 või 5267907. 

1. klassi õpilane vajab järeleaitamistunde ema-
keeles ja matemaatikas. Tel 51 06731.

Pakun tööd juhuvedudeks bussijuhile asendus-
juhina, raha kohe kätte. Aanel-Reisid OÜ, tele-
fon 5037963. 

Ostan asfaltteega piirneva kinnistu (vähemalt 4 
ha). Evely 56643306.

Teatan kurbusega oma abikaasa Ülo Oja lahku-
misest 24. detsembril 2006. aastal. Tänan kõiki 
sõpru, sugulasi ja tuttavaid, kes aitasid mul te-
da ära saata. Lesk, Maimu Oja.

5. jaanuaril leiti Aiandi ja Nelgi tee nurgal võt-
metekomplekt kolme võtmega. Kätte saab valla-
valitsuse infosekretäri käest. 

17. jaanuaril kell 18.35 leitud võtmed vallama-
ja hoovilt parklast. Kimbus on kolm võtit, neist 
üks katkine, üks võti on musta peaga. Võtme-
hoidjaks on must nahast pannal. Kätte saab val-
lavalitsuse infosekretäri käest. 

Pakun transport- ja kolimisteenust väikeveoki-
ga. Tel 556 37 666. 

RANNAPERE 
PANSIONAAT 
PAKUB TÖÖD 

HOOLDUSÕELE

Palk norm. tundide 
puhul 6720.- kuus

Info tel. 5189838 
Peeter Saar

Viimsi Muuseum ootab 
annetusi oma ühe 
tähelepanuväärseima 
eksponaadi – 
Aksi saarelt pärit 
harmooniumi restau-
reerimiseks, mille 
1980. aastail annetas 
muusemile Eero Aas-
rand. Viimsi Kultuuri-
loo Seltsi eestvedami-
sel harmooniumi res-
taureerimisfondi kogu-
nenud  2 085 krooni. 
Head viimsilased, kui 
soovite toetada har-
mooniumi restaureeri-
mist, siis palume an-
netada Viimsi Kultuuri-
loo Seltsi arveldusar-
vele 221030482215, 
selgituseks märkida 
“harmoonium”.
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Disaini- ja 
õmblussalong 

Haabneemes, Kaluri tee 5

•  Individuaalõmblus
•  kodutekstiilide õmblemine
•  tikkimisteenus (logod ja muu 

sümboolika)
•  suur valik reklaam- ja vabaaja 

riideid
•  parandustööd

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

www.indigodesign.ee

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 te-
gus hing nii kodus kui väljaspool,  kelle oskust toi-
me tulla eluga ja soovi jagada harmoonilist maail-
mavaadet 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

Tule veeda lõbus 
sünnipäev või 
muu tähtpäev 

Pirita Bowlingclub’is.
Selleks on meil pakkuda 

erinevaid pakette 
nii lastele kui ka 
täiskasvanutele.

Lisainformatsioon 
630 0120, 630 0121

www.bowlingclub.ee
pirita@bowlingclub.ee

VIIMSI MARKETI KÖÖK 
VÕTAB TÖÖLE 

kulinaariakoka.
Kontakttelefon 55617661 või 6051376.

VIIMSI MARKET 
VÕTAB TÖÖLE 

müüja-kassapidajaid ja saalitöölisi. 
Võimalik ka osalise tööajaga 

töötamine. 
Kontakttelefon 5020442 või 6051379. 

Firma Viimsis
võtab tööle

MÜÜGIESINDAJA - 
KAHJURITÕRJUJA

Info 
670 1299
5592 2680

MÜÜA
LÕHUTUD 

KÜTTEPUUD

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

1667

www.talumaa.ee

MÜÜA 
KAMINA-

PUUD 
(lepp) 40 L võrgus.

Info tel
55 607 644

Viimsis asuv 
ettetvõte otsib 
puidutöölist.

Töö: 
Mänguväljakute 

ehitamine ja 
paigaldus.

Väljaõpe kohapeal
Info telefonil 
56 623 222

Rannapubi ja restoran Paat
vajab oma töökasse kollektiivi 

NÕUDEPESIJAT
Pakume konkurentsivõimelist kuupalka, 
lisaks boonus vastavalt töötulemustele.

Informatsioon telefonil 
60 90 840; 60 90 839; 52 92 912

CV saata paat@ag.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi, Harjumaa

Autovaruosad

Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

Rohuneeme tee 2
tel 6 090 351

e-post info@haaber.ee
www.haaber.ee

e müük
Õlivahetus

Rehvide müük ja paigaldus

Suur valik
mootorsaage

soodsate
hindadega

OÜ Viimsi Spa
PAKUB TÖÖD

HOOLDELUKKSEPALE
PORTJEELE

CV koos sooviavaldusega 
palume saata postiaadressil

OÜ Viimsi Spa, Randvere tee 11, 
Viimsi vald, 74001, Harjumaa või 
e-mailile viimsispa@viimsispa.ee.

Tel 606 1001

Hobikoolituskursus:
Koduaia kujundamine ja rajamine (28t)
03.02.¦28.04 2007a.

Kursus koosneb 3 moodulist:
•  Koduaia planeerimine •  Dekoratiivtaimed •  Aia hooldus

Loengud toimuvad üle nädala laupäeviti kesklinnas!
Võimalus osaleda ja maksta moodulite kaupa.
Kursuse lõpuks valmib isiklik koduaia projekt oma ala 
professionaali juhendamisel.

Lisainfo: www.profikoolitus.ee, tel 5348 3789 või 562 2506
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Viimsis on avatud uus hubane söögi- ja ajaveetmis koht 

«ELAVA TULE BAAR»
Rikkalik šašlõkivalik, mida kogenud grillmeistrid valmistavad kliendi silme all 
elaval tulel. Samuti on meil menüüs  kodustehtud lambaliha, pelmeenid ning 

palju muud. 

Meil saab korraldada koosviibimisi, pidada sünnipäevasid, firmapidusid või 
lihtsalt hea kõhutäis süüa. Lõunaajal päevapraad  hea hinnaga. Toidu kõrvale 
pakume kvaliteetveine Gruusiast. Soodne koht tantsimiseks ja karaokeõhtute 
pidamiseks. Vajadusel ka elava muusika võimalus. Mahutame 50 inimest.

OLEME AVATUD IGA PÄEV 11–23 (Üritustel kokkuleppel). Nelgi tee 1, Viimsi. 
Telefon: 609 19 01, www.elavatule.ee  

PEATSE KOHTUMISENI!

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

Tellimine 

6 508 521 
www.alexela.ee

• Maad • Majad  • Korterid 
• Suvilad • Talud

AITAME TEID KINNISVARA MÜÜMISEL,
OSTMISEL JA ÜÜRIMISEL. HELISTA KOHE!

TASUTA  NÕUSTAMINE! 

Kadri Eenlo
Kodux Kinnisvara OÜ
Tel. 5086555
e-post: kadri@koduxkv.ee
Vilmsi 32-7, 10126 Tallinn
www.koduxkv.ee

LU ENM

HAMBARAVI

PROTEESIMINE

Kaluri tee 5

Haabneeme

Tel. 60 11 812

Dr. Merike Immato

53 416 072

Dr. Pille Jõevee

www.lumenerakliinik.ee NB! Laste hambaravi tasuta

Polikliinik Haiglaravi s.h operatsioonid
Naistearst Günekoloogia
Lastearst Kõrva-nina-kurguhaigused
Üldkirurg Ortopeedia
Uroloog Plastikakirurgia
Onkoloog Üldkirurgia
Plastikakirurg Uroloogia
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst Sünnitusabi
Silmaarst Haiglaga on võimalik tutvuda iga kuu
Psühholoog esimesel neljapäeval kell 16
Psühhiaater

Registreerimine tel: 6059600 Aadress: Kaluri tee 5a Viimsi www.fertilitas.ee 


