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Volikogu kinnitas 
lapsehoiutoetuse korra
Volikogu kinnitas veebruaris lapse-
hoiutoetuse korra, mille alusel saa-
vad lapsehoiuteenust kasutavad pe-
red hüvitist. 

Laps ja lapsevanem peavad ole-
ma Viimsi valla elanike registris ning 
vald hüvitab vaid  dokumentaalselt 
tõestatud kulutused. 

Toetust võib lapsevanem taotleda 
pärast vanemahüvitise lõppemist ku-
ni lapse lasteaeda või kooli minekuni. 
Hoiuteenuse osutaja peab olema lap-
sehoidja kutset omav füüsilisest isi-
kust ettevõtja või juriidiline isik, kel-
le põhikirjaline tegevus on lapsehoiu-
teenuse osutamine. 

Lapsehoiutoetuse korraga saab 
tutvuda valla kodulehel ning käesole-
vas lehenumbris volikogu otsuste ja 
määruste all.

Lapsehoiu toetuse suuruse ja 
avalduse vormi kehtestab vallavalit-
sus veebruari lõpuks. 

Avaldus koos lisadega palun esi-
tada sotsiaalametile. Vastuvõtuajad 
on  E kl 14-17.30, N kl 9-12 ja 14-
17, tel 606 6824 

Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja

Vallasisene 
bussiliiklus tiheneb
Vald ja valla ühistransporti korral-
dav MTÜ Harjumaa Ühistranspordi-
keskus peavad läbirääkimisi AS-iga 
GoBus vallaliinide täiendava veoma-
hu hinna üle.

Vald on leidnud raha tipptundidel 
20 täiendava reisi käikupanekuks.

Uute sõiduplaanide koostamisel 
on püütud arvestada reisijate soove, 
Viimsi kooli tundide lõppemise aegu 
ning on kavandatud ka vallaliini nr 4 
päevaste reiside lisamist. 

Uued sõiduplaanid hakkavad 
kehtima märtsis. Sellest teavitatakse 
valla kodulehel ning uued sõiduplaa-
nid paigaldatakse kõikidesse peatus-
tesse. 

Indrek Mäeküngas,
kommunaalameti juhataja

500-kroonine toetus 
pensionäridele

Tänavu maksab Viimsi vald 
oma eelarvest kõigile vana-
dus- ja töövõimetuspensioni 
saajatele ning täisealistele 
rahva- ja toitjakaotuspensio-
ni saajatele ühekordset 500 
krooni suurust toetust. 

Kõigile, kes 2006. aastal 
said toetuse ülekandega 
ning kelle andmed ei ole 
muutunud,  kantakse toetus 
üle samale arvele. Toetust 
makstakse vastavalt toetuse 
saajale kas jaanipäevaks või 
jõuludeks 2007. 

Esmakordsel taotlejal ja 
sularahas toetuse taotlejal 
tuleb täita avalduse blankett. 

Lisainfot saab sotsiaal-
ametist tel 606 6825, 606 
6824. 

Urmas Arumäe, 
vallavanem

Viimsi uuest näost räägib 
tunnusgraafika uuendus-
projekti graafilise poole au-
tor, reklaamiagentuuri 
Dreamers loovjuht Heiki 
Urbala.

Milleks on vallal tarvis tunnusgraafika 
juhendit? Lihtsale küsimusele on keeru-
line vastata. Nagu edukas äriettevõte, 
nii vajab ka iga riigiasutus ja haldusük-
sus selget ja üheselt mõistetavat nägu, 
et oma klientidega suhelda. 

Mis saaks siis, kui Eesti riigilipu vär-
vide järjekord ei oleks kindlaks määra-
tud? Kui poleks vahet, kas on sini-must-
valge või must-sini-valge? Segadus oleks 
suur ja ilmselt lehviks iga Eesti maja 
õuel natuke «omamoodi» sini-must-val-
ge, tekitades vaidlusi selle üle, mis õige 
ja mis vale. 

Sama printsiip kehtib ka valla vapi, 
värvide, kirjatüüpide ja kõige sellega 
seonduva kohta. Vaja oli reegleid, kus ja 
kuidas Viimsi valla sümboolikat kasuta-
da. Selleks reeglite kogumiks ongi Viim-
si valla tunnusgraafika juhend, mis ai-
tab sellel maastikul korda luua. Et kõi-
gil ametipaberitel oleks vapp ühesugu-
se suurusega. Et sinine vapil oleks see 
õige sinine.

Noore riigina puudub Eesti Vabarii-
gil ühtne disainipoliitika. Analüüsides 
eri valdade veebilehtede kujundusi ja 
trükimaterjale, paistab välja isetegevus 
ja üldise reeglistiku puudumine. See-
pärast alustaski meie töörühm nullist, 
võttes aluseks ainult peamised olemas-
olevad kujunduselemendid ja jättes 
kõrvale kõik, mis ebaselge või vanane-
nud. 

Tehtud tööle tagasi vaadates võime 
tõdeda, et strateegia õigustas end täie-

likult ning tulemuseks on terviklik ja 
selge dokument, mille võib seada ees-
kujuks kõigile teistele Eesti valdade-
le.

Olemasoleva vapi kasutamisele ja 
sellega seotud kirjatüübile kehtestati 
kindlad reeglid. Uue näo said ametipa-
berid. Peale ametliku suhtlemise graafi-
lise keele töötasime välja ka mittefor-
maalse ja lõbusama, turistidele ja vaba-
male suhtlemisele orienteeritud kujun-
dusliku suuna, mida nimetame Viimsi 
merekivikesteks. Reeglid kehtestati ka 
vallaga seotud asutuste siltidele, suuna-
viitadele jt infokandjatele.

Mis kasu toob uus tunnusgraafika 
juhend Viimsi vallas elavatele inimeste-
le? Tänu uutele juhatusviitadele ei eksi 
umbkeelsed turistid enam teie õuele 
teed küsima. 

Viimsi valla kodulehekülg hakkab 
välja nägema sama noobel kui vaba-
riigi valitsusel või presidendil. Visiit-
kaardimärkmikust vallaametniku vi-
siitkaarti otsides ei pea enam nõutult 
lehti lappama. Külalisele Rootsist 
Viimsi valla tutvustusvoldikut andes 
võib kindel olla, et meie oma on pa-
rem kui neil. 

Kõik uuendused ei rakendu päeva-
pealt. Nüüd, mil tugev stardiplatvorm 
olemas, saab ka graafilisi elemente sisal-
davaid muudatusi päev päeva järel ellu 
viima hakata.

Keegi meist ei taha elada räämas 
majas. Sama tähtis kui on pügatud hekk 
vallavalitsuse maja ees, on ka see, et val-
la vapp oleks kõigil ametipaberitel üht-
moodi «Viimsi sinine». Täna võime me 
selles kindlad olla. Koostööpartnerit kii-
tes võib öelda, et tänu vallavalitsuse õi-
geaegsele ülesandepüstitusele saab 
Viimsit tema graafilise korrastatud näo 
põhjal praegu Eesti kõige disainiteadli-
kumaks vallaks nimetada. Viimsi valla 
elanikud võivad oma vallavalitsuse üle 
uhked olla!

Heiki Urbala: «Kümme aastat Eesti reklaamiagentuurides annab piisava 
kogemustepagasi, et mitte tagasi kohkuda ka kõige raskematest ülesan-
netest. Ja mida raskem töö, seda huvitavam!»

Viimsi vald saab uue näo

Kui seni oli ametlikus käi-
bes vähemalt kaks varianti 
Viimsi valla logost, siis 
edaspidi peab kasutama 
vaid ühte, õiget varianti, 
mis on kehtestatud uues 
stiiliraamatus. 

Kindlatele reeglitele on allutatud kogu 
kontoridokumentatsioon, sealhulgas 
vapp, lisaks valla piiritähised, viidad ja 
infostendid. Paika on pandud kasutata-
vad kirjatüübid, värvid ning elementide 
paigutused. Vallavalitsus arutab praegu 
ka välipinkide, avalike prügiurnide ja 
bussiootepaviljonide ühtse kujunduse 
tellimist. 

Uue stiiliraamatu autor, reklaamibü-
roo Dreamers, pakkus lisaks ametlikule 
tunnusgraafikale välja vähemametliku. 
Selle põhielemendiks on merekivid, mil-
lest võib mosaiigina laduda eri kujun-
deid. Üheks võimalikuks kujundiks on 
näiteks vaal. Dreamersi väljapakutud ka-
vandis võiks seda kujundit kasutada näi-
teks T-särkidel. 

Kultuuriameti juhataja Ott Kask üt-
les, et valla tunnusgraafika kasutamine 
vajas korrastamist, kuna igapäevaselt ka-
sutati nii valla logo kui ka muid sümboo-
lika elemente oma parema äranägemise 
järgi. «Nii suurel organisatsioonil nagu 
Viimsi peab olema ühtne tunnusgraafi-
ka,» nentis ta. 

Kask ütles, et vald on reklaamibüroo 
tööga rahul. «Ametliku sümboolika lahen-

dus meeldib, sest see on lihtne ja väga pal-
ju uudislikku selles pole,» lisas ta. «Lisan-
dunud on aga informaalsem ja lõbusam 
pool – mosaiigimustriga vaala kujutis, mi-
da hakkame kindlasti kasutama.»  

Uus stiiliraamat saab aluseks valla 
edaspidisel asjaajamisel.

Kask ütles, et üleminek korrastatud 
tunnusgraafikale toimub järk-järgult, ku-
na ladudes on veel hulgaliselt visiitkaar-

te ja blankette, mis on otatarbekas lõpu-
ni ära kasutada. «Kui uusi asju hakkame 
tellima, siis tuleb lähtuda juba uuest fir-
magraafikast,» mainis ta.

Lisaks stiiliraamatule on vald tellinud 
uue, moodsa kodulehekülje lahenduse, 
mis peaks olema senisest mugavam ja liht-
sam kasutada. Uue ja tänapäevase kujun-
duse saab üsna pea ka Viimsi Teataja. 

Merike Taal

Valla sümboolika allutatakse ühtsetele reeglitele

Selline võiks olla Viimsi valla piiritähis tulevikus. Kas see ka teoks saab, 
näitab aeg. 

Valla sümboolikat võib kasutada 
ka nii – merekividest mosaiigina 
laotud vaalakujutis T-särgil.



Lageraie teema Muugal asuvatel kin-
nistutel tõstatus eelmise aasta ok-
toobri algul, kui vallavalitsusele sai 

teatavaks, et Harjumaa keskkonnatee-
nistusele on esitatud metsateatised, mil-
le järgi olid kavandatud lageraied Muu-
ga sadama kõrvale jäävatele kinnistute-
le Nõmme, Kivikangru ja Tõnni-Uue-
toa.

See oli maaomaniku jõudemonstrat-
sioon, millega taheti kätte maksta valla-
valitsusele, kes ei lubanud nendele kin-
nistutele arendustegevust. Omaniku 
pressing oli suur,   vallavanemat kui en-
dist advokaati loodeti survestada ka eri 
advokaatide abil. Vallavanem ja vallava-
litsus jäid aga endale kindlaks, vaatama-
ta sellele, et neile tehti «huvitavaid» pak-
kumisi, millistele justnagu poleks tohti-
nud ei öelda. 

Vald oli kindlal seisukohal et raiete-
gevus selles piirkonnas on lubamatu olu-
korras, kus Muuga piirkonna elanikelt 
laekub pidevalt kaebusi õhusaaste koh-
ta ning need metsad on Muuga piirkon-
na inimestele ainsaks looduslikuks puhv-
riks sadamast tuleva saaste eest. Seetõt-
tu pöördus vallavalitsus Harjumaa kesk-
konnateenistuse poole palvega algatada 
keskkonnamõjude hindamine ning pea-
tada metsateatise menetlus, kuna metsa 
säilitamine on äärmiselt oluline sealse 
elukeskkonna kvaliteedi hoidmisel. 

Vallavalitsuse argumente toetas asja-
olu, et vallavolikogus oli arutusel üldpla-
neeringu teemaplaneering «Miljööväär-
tuslikud alad ja rohevõrgustik», milles 
Muuga sadamat ümbritsevad rohealad 
on määratud kõrghaljastuse säilitamise 
kohustusega rohekoridoriks, ning vasta-
valt kehtivale teemaplaneeringule «Viim-
si valla üldiste ehitustingimuste määra-
mine. Elamuehituse põhimõtted» on val-
lal kohustus tagada nii sadamate ümbru-
ses kui ka sadamateni suunduvate tran-
siitteede ääres vajalikud puhvertsoonid. 

Keskkonnamõju hindamist Harjumaa 
keskkonnateenistus vajalikuks ei pida-
nud ning väljastati lageraie luba. 

Pärast loa väljastamist vaadati aga 
uuesti üle metsamajandamiskavad, lei-
ti, et nendes ei ole arvestatud eelpool ni-
metatud valla teemaplaneeringutega, 
ning otsustati lageraieload tühistada. 
Keskkonnateenistus pöördus ka metsa-
kaitse- ja metsauuenduskeskuse poole 
ettepanekuga metsamajandamiskavad 
tühistada, mida viimane ka tegi. 

Seejärel koostati uus metsamajanda-
miskava, mille eelnõu saatis metsakait-

se- ja metsauuenduskeskus vallale tut-
vumiseks ning palus meie seisukohta, 
kas kava on kooskõlas planeeringutega. 
Metsamajandamiskavadega oli endiselt 
planeeritud lageraied. Vald oli selliste 
kavade kehtestamise vastu, palusime al-
gatada keskkonnamõju strateegilise hin-
damise ning mitte kehtestada lageraiet 
lubavaid kavasid.

Tänaseks on meile aga teatavaks saa-
nud, et metsamajandamiskavad on siis-
ki kehtestatud, arvesse ei ole võetud val-
la seisukohta ega raietegevust keelavaid 
planeeringuid ning keskkonnamõju po-
le samuti peetud oluliseks hinnata. 

Vallavalitsus esitas veebruaris vaide 
metsakaitse ja metsauuenduskeskuse ot-
susele, millega lageraiet lubati. Samas 
oleme kaalunud võimalust vaidlusalu-
sed maad ära osta, säilitades sellega va-
jaliku roheala, ja ka muid võimalusi. Eks 
konkreetne tegevus sõltub metsaomani-
ku käitumisest ja (kohtu)vaid luse tule-
musest. Probleem on üsna tõsine ja 
maade omanik survestab vallavalitsust 
eelnimetatud lageraie lubadega, luba-
des kohe-kohe raietegevusega alusta-
da. 

Miks muidu on omanikule, kellele 
saadavat puumaterjali tõenäoliselt vaja 

pole ja kes on kohustatud lageraie järel 
taastusistutuse läbi viima, kogu seda la-
geraie saagat vaja. Arusaamatuks jääb, 
miks valla poole üldse pöörduti, kui 
meie seisukoht sisuliselt midagi ei muut-
nud. 

Jääme lootma Harjumaa keskkonna-
teenistuse peale, kes antud olukorras 
saab ainsana läbi keskkonnamõju hinda-
mise protseduuri raieloa menetluse pea-
tada. Vallal jäävad oma kodanike kait-
seks järjekordselt käed lühikeseks – ai-
nus lahendus on muuta seadusi ja anda 
kohalike asjade otsustamisel vallale ka 
tegelik voli.

Volikogu kehtestas veebruaris val-
lavalitsuse ettepanekul õpilastele 
juhiloa saamiseks tehtud kulutus-

te kompenseerimise korra, mis ulatub ta-
gasi eelmise aasta 1. septembrini. 

Kõik päevases õppevormis üldhari-
duskoolis või kutseõppeasutuses kesk- 
või kutsekeskharidust omandavad õpi-
lased, kes samaaegselt on omandanud 
ka B-kategooria juhiloa, saavad vallast 
5000 krooni kompensatsiooni. See kord 
ei laiene neile, kes omandavad kesk- või 
kutsekeskharidust  kaug- või õhtuses õp-
pes. 

Lahtiseletamist vajavad selles korras 
ilmselt ka maksmise peamised tingimu-
sed ja taotlemine (lisaks soovitan kind-
lasti lugeda õigusakti ennast). 

Oluline on teada, et kompenseerimi-
se korra jõustumise ajaks ei oleks kesk- 
või kutsekeskhariduskooli päevase õp-
pevormi lõpetamisest möödas rohkem 
kui pool aastat. Õpilase ja vähemalt ühe 

tema vanema elukohana peab olema re-
gistreeritud Viimsi ja seda vähemalt 
2006. aaastast. Võimalikud on erandid, 
kui laps elab vanavanemate juures või 
on tegemist orvuga.

Kompensatsiooni taotlemiseks tuleb 
esitada vallavalitsusele vormikohane 
taotlus.  Taotluse blanketid saab valla-
majast ning valla kodulehelt. Taotluse 
võib esitada  täisealine õpilane, kui ta on 
ise oma koolituse eest tasunud, või isik, 
kes on õpilase eest õpilase juhiloa saa-
miseks kulutusi teinud. Juhul, kui alaea-
line õpilane on ise oma juhiloa eest ta-
sunud, esitab tema eest taotluse siiski 
lapsevanem. 

Taotlus tuleb esitada 30 kalendripäe-
va jooksul pärast Eesti Riikliku Autore-
gistrikeskuse (ARK) poolt juhtimisõigust 
tõendava juhiloa väljastamist või 30 ka-
lendripäeva jooksul kompenseerimise 
korra jõustumisest, kui ARK poolt juhti-
misõigust tõendav juhiluba on väljasta-

tud enne korra jõustumist, kuid mitte va-
rem kui 1. septembril 2006. aastal.  Taot-
lusele tuleb lisada koopia omandatud B-
kategooria juhiloast ja koolitaja poolt 
väljastatud kirjalik teatis, millisega kin-
nitatakse koolituskulude eest tasumist. 
Sellest tuleb aru saada nii, et vald soo-
sib tulemust. Need, kes koolis küll õppi-
sid, aga luba ei saanud või ei ole veel 
saanud, kompensatsiooni ei saa

Loodetavasti on koolinoored ja nen-
de vanemad kehtestatud kompensatsioo-
niga rahul ja selle väljamaksmisel ei teki 
arusaamatusi. Käesoleva aasta valla eel-
arves on selleks kompensatsiooniks ette 
nähtud kokku 500 000 krooni. Loodame, 
et sellest piisab, aga kui peakski puudu 
jääma, siis saame selle summa suuruse 
aasta teisel poolel ka üle vaadata. 

Olge siis usinad juhioskusi omanda-
ma! 

Urmas Arumäe, 
vallavanem 
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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.

Valla tänavune 
eelarve 

on aegade 
mahukaim 

Volikogu kinnitas 23. jaanuaril 
selle aasta eelarve, mis on 
täies mahus ära toodud eelmi-

ses Viimsi Teatajas. Seal on võimalik 
näha, kust laekuvad tulud ja millis-
te kulude katmiseks raha kulub. 
Käesolevas artiklis ei too ma ära kui-
vi numbreid, vain kommenteerin 
eelarve sisulist poolt. 

2007. aasta eelarve maht on üle 
285 miljoni krooni, mis on läbi ae-
gade valla suurim eelarve. Sellega 
oleme Eestis valdade hulgas esiko-
hal ja kõikide omavalitsuste eelarve-
test jääme alla vaid suurematele lin-
nadele Tallinnale. Tartule, Narvale, 
Pärnule ja Kohtla-Järvele. Missugu-
sed tulud siis on valla eelarvesse pla-
neeritud? 

Nagu eelmistel aastatel, on ka 
seekord valla eelarve kõige suure-
maks tuluallikaks tulumaks, mida 
sel aastal peaks laekuma 170 miljo-
nit krooni. See moodustab eelarve 
kogutuludest (ilma laenuta) 75%. 

Tulumaksu laekumine on viimas-
tel aastatel kasvanud lausa hüppe-
list – 2005. aastal laekus seda veidi 
üle 100 miljoni krooni ning mullu 
üle 142 miljoni krooni. Mis seda kii-
ret kasvu siis soodustavad? 

Tulumaksu laekumist mõjutab 
kaks olulist tegurit: keskmise palga 
tõus ja maksumaksjate arvu kasv. 
Keskmine palk vallas on aastaga 
tõusnud ligi 20% ning maksumaks-
jate arv sama palju. 

Enamikus Eesti omavalitsustes 
toimub täna ainult palgakasv, elani-
ke arv on stabiilne või hoopis vähe-
neb. Suur tulumaksu osakaal valla 
eelarve tuludest näitab Viimsi valla 
elanike suurt otsest panust valla te-
gemistesse. 

Eelarve tuludest on mahult järg-
mine laen. Tänavu on vallal plaanis 
võtta laenu ligi 47 miljoni krooni 
ulatuses. Maamaksust on planeeri-
tud tuludesse 28 miljonit krooni 
ning hariduse toetusfondist 18,7 
miljonit krooni. 

Kui tulude kasv põhineb paljus-
ki rahvastiku (maksumaksjate) arvu 
kasvul, siis teiselt poolt toob see val-
lale ka täiendavaid kohustusi. See 
tähendab, et järjest on juurde vaja 
lasteaedasid, koole ja kultuuriasutu-
si. Pidev elamute arvu kasv nõuab 
uusi teid ja muid kommunikatsioo-
ne. 

Eelarve kulude poolel on kasva-
nud kõik valdkonnad. Kõige suure-
mad on kulud haridusele, kokku li-
gi 114 miljonit krooni, mis moodus-
tab kulude poolelt valla eelarvest 
42%. Hariduse kuludest omakorda 
suurim on Viimsi Keskkooli eelarve 
– üle 50 miljoni krooni. 

Eelmise aasta septembris võttis 
volikogu vastu valla uue aren-
gukava aastateks 2006-2010. 

Selles on detailsemalt ära toodud 
need investeeringud, mis on plaanis 
teha veel tänavu ja kahel järgneval 
aastal. Kõik need tegevused on seo-
tud valla kasvuga ja suunatud meie 
materiaalse seisukorra parandami-
sele. 

Palju on vaja teha meie teede 
olukorra parandamiseks ja uute tee-
de ehitamiseks. Selle aasta eelarves 
on teede ehituseks arvestatud ligi 29 
miljonit krooni. Mitmed investeerin-
gud on plaanis teha valla tütarette-
võtete baasil, projektide või   struk-
tuurifondide abil või kaasates eraka-
pitali. 

Väga suured investeeringud on 
suunatud saartega ühenduse paran-
damiseks – sadamate ehitused. 

Arengukava järgi on kogu pla-
neeritud investeeringute maht täna-
vu ligi 150 miljonit krooni, mille 
teostamine nõuab väga tõsist ja 
kontsentreeritud tegevust.

Tähve Milt,
rahandusameti juhataja

Lubasime noortele juhiloa 
kompensatsiooni – TEHTUD!

Urmas 
Arumäe,

vallavanem

Metsad on Muuga piirkonna inimestele ainsaks looduslikuks puhvriks sadamast tuleva saaste eest, seega on 
metsa säilitamine äärmiselt oluline sealse elukeskkonna kvaliteedi hoidmisel.



Lepingu järgi tuleb aasta jooksul süven-
dada sadamate akvatooriumid ja faar-
vaatrid. Ehitaja peab paigaldama navi-
gatsioonimärgistuse, rekonstrueerima 
olemasolevad sadamakaid ja ehitama 
uued ujuvkaid jahtidele ja väikelaevade-
le. Loodetavasti saab vald olemasoleva-

te kaide osas Prangli ja Leppneeme ka-
luritega kokkulepped sõlmitud ja vanad 
kaid tänu sellele valla omandisse. Vasta-
sel juhul jääb vanade kaide rekonstruee-
rimine ära ja projekt saab olema poolik. 
Tööd peavad valmis olema järgmise aas-
ta aprilliks. 

Valmivad sadamad tagavad ohutu 
laevaliikluse mandri ja Prangli saare va-
hel ning avardavad viimsilaste võimalu-
si vaba aja sisustamisel. Rekonstrueeri-
tud sadamad võimaldavad säilitada ran-
narahval traditsioonilist eluviisi – kala-
püüki. Samas tekib viimsilasel pääs me-
rele, jahid ja väkelaevad jõuavad ohutult 
ja turvaliselt sadamasse, tekivad eeldu-
sed mereturismi arenemiseks ja töökoh-
tade tekkeks  Pranglil.

Endel Lepik,
abivallavanem
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Abivallavanemad Endel Lepik, Jan Trei ja Haldo Oravas koos OÜ Eridan Grupi juhatuse liikme Vassili Tšusov l-
janoviga.

Sadamate ehitus võib alata

Õpilased harjuvad 
järjest enam 
koolibussiga sõitma
Veebruari alguses käivitunud kooli-
bussi projekt leiab Viimsi kooliõpi-
laste seas järjest enam kasutamist.

5.-16. veebruarini tehtud loen-
dustel siseneti näiteks Viimsi haigla 
peatuses koolibussi 290 korral ja 
Viimsi vallamaja peatuses 140 kor-
ral ning väljuti kõige rohkem Vaba-
duse väljaku peatuses – kokku 204 
korral. Keskmiselt kasutab koolibussi 
40-50 õpilast päevas.

Alates 16. veebruarist lisati 
marsruuti uus peatus Kunstiakadee-
mia juures. Kommunaalameti juhata-
ja Indrek Mäeküngas ütles, et ilmselt 
oli selle järele vajadus, sest kohe esi-
mesel päeval väljus uues peatuses 22 
õpilast. 

Bussid väljuvad esmaspäevast 
reedeni hommikuti kell 6.58 ja 7.05 
Viimsi haigla juurest järgmisel mars-
ruudil: Viimsi haigla – Viimsi valla-
maja – Merivälja –Tuule tee – Aiatee 
– Mähe tee – Randvere tee – Supluse 
pst – Pirita – Rummu – Fr.R.Kreutz-
waldi – Pronksi – Kunstiakadeemia – 
Vabaduse väljak – Hotell Tallinn – 
Balti jaam.

Koolibuss sõidab selle aasta 31. 
maini. 

Viimsist käib Tallinna koolides 
umbes 700 last, 150-200 peres sõi-
detakse just sellepärast iga päev lin-
na. 

Koolibuss on mõeldud igas vanu-
ses õpilastele algkoolilastest güm-
naasiumiealisteni välja. Koolibuss on 
tasuta ning sõita saab õpilaspileti 
esitamisel. (VT)

Suusaradade rajamiseks 
napib lund
Hoolimata kohatistest suurtest lume-
sadudest ja karmidest külmakraadi-
dest napib suusaradade sissesõitmi-
seks lund. Valla spordimetoodik Tiia 
Tamm ütles, et lumekiht on liialt 
õhuke ja rajamasin ei saa mullasegu-
sel maastikul hästi sõita. 

«Seni pole soovitada muud, kui 
looduskaunis paigas oma rada sisse 
ajada,» ütles Tamm. 

Lumelisa korral on suusaradasid 
oodata Rohuneeme puhkealale, Lai-
doneri mõisa parki ning Randvere tee 
kõrvale Leppneeme–Randvere vahe-
le. Lähimad juba valmis suusarajad 
on Pirital.

Tamm nentis, et kurvad lood on 
ka meie liuväljaga, mis sel aastal oli 
plaanis teha Viimsi Kooli välisliuväl-
jakutele, kuid seni on ikka lumest ja 
külmakraadidest puudu jäänud. (VT)

Viimsi vallavalitsus ja ehitusfirma Eridan Grupp OÜ sõl-
misid veebruaris ehituslepingu Kelnase ja Leppneeme sa-
damate renoveerimis- ja ehitustöödeks. 

Riiklik järelvalve 
Viimsi lasteaedades 
ja koolides.
Head Viimsi elanikud, kelle lapsed 
käivad valla lasteaedades või õpivad 
siin koolides. Tihtilugu arutletakse, 
kas Viimsi lapsed ikka saavad meie 
lasteaedades hea alushariduse ja pii-
savalt ettevalmistust kooli minekuks. 
Koolidest rääkides keskendutakse 
tihti vaid riigieksamite tulemustele ja 
moodsale koolihoonele, unustatakse 
aga see hea töö, mida teevad iga 
päev meie pedagoogid.

Eelmise aasta septembrist kuni 
selle aasta veebruarini viidi läbi riik-
lik järelevalve MLA Viimsi Laste-
aiad allüksustes: Leppneeme laste-
aias, Pargi lasteaias, Piilupesa laste-
aias, Püünsi lasteaias, ning Kelvingi 
ja Päikeseratta lasteias. 

Lasteaedade riikliku järelvalve 
läbiviimisel kasutati vestluse ja doku-
mendi vaatluse meetodit. Jälgiti, kui-
das toimub kooliks ettevalmistus, 
millised on koolieelikute võimalused 
õppe- ja kasvatustegevuseks, kuidas 
on planeeritud õppe- ja kasvatustege-
vus, kuidas hinnatakse laste arengut 
ja koolivalmidust ning milline on 
koostöö lastevanematega. Viimsis te-
gutsevate lasteaedade inspekteerimi-
se kokkuvõte oli positiivne, temaatili-
se riikliku järelevalve läbiviijad ei 
esitanud ühtegi ettekirjutust. Inspek-
torid soovitasid enam analüüsida tu-
gisüsteemide mõjusust ning analüüsi-
da kogu rühma laste arengut ja koo-
livalmidust.

Koolide temaatiline riiklik järele-
valve viidi läbi ka Prangli ja Püünsi 
põhikoolis ja Viimsi Keskkoolis. Selle 
käigus tutvuti koolis peetava doku-
mentatsiooniga, analüüsiti dokumen-
tide sisu ja koolide statistilist aru-
andlust, õpitulemusi, kooli üldtöö-
plaani ja tegevuskava, kontrolliti 
andmeid Eesti hariduse infosüstee-
mis ja vesteldi kooli töötajatega. 

Inspekteerimisel keskenduti koo-
lide töö üldeesmärgile ja õppenõuko-
gu tegevusele: õppenõukogu koosole-
kute läbiviimisele ja koosolekute pla-
neerimisele, õppenõukogus vastuvõe-
tud otsustele ja nende täitmisele. 
Kokkuvõte oli kõikide koolide puhul 
positiivne. Ainus ettekirjutus, mis 
tehti, oli seotud Püünsi põhikooli 
arengukava kinnitamisega. Tänaseks 
on kool arengukava vallale esitanud, 
ning volikogu kinnitas selle jaanuari 
lõpus. 

Viimsi vallavalitsusel on rõõm tõ-
deda, et meie lasteaedades ja kooli-
des läbiviidud temaatilise järelevalve 
kokkuvõte oli väga positiivne. Valla-
valitsus tänab haridusasutusi hea töö 
eest.

Kadi Bruus,
noorsoo- ja haridusameti juhataja

Riigikogu valimiste päeval, 
4. märtsil, saavad 
viimsilased valida kolmes 
valimisjaoskonnas.  

Valimisjaoskond nr 1 

Viimsi alevik, Miiduranna küla, Muuga 
küla, Äigrumäe küla, Pärnamäe küla, 
Lubja küla, Randvere küla, Laiaküla kü-
la, Metsakasti küla. Valimisjaoskond 
asub Viimsi vallamajas Nelgi tee 1. 

Valimisjaoskond nr 2
Haabneeme alevik, Tammneeme küla, 
Leppneeme küla, Rohuneeme küla, 
Püünsi küla, Pringi küla, Kelvingi küla, 
Naissaar. Valimisjaoskond asub Viimsi 
Keskkoolis, Randvere tee 8. 

Valimisjaoskond nr 3 
Kelnase küla, Lääneotsa küla, Idaotsa 
küla. Valimisjaoskond asub Prangli põ-
hikoolis Prangli saarel Kelnase külas. 

Valimisjaoskonnad on 4. märtsil avatud 
kella 9–20.

Väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda eelhääletamine toimub vali-
misjaoskonnas nr. 1. Valijal, kelle eluko-
ha andmed Viimsi vallas on rahvastiku-
registrisse kantud valla täpsusega, saa-
vad hääletada samuti valimisjaoskonnas 
nr. 1.

Eelhääletamine toimub samades va-
limisjaoskondades 26., 27. ja 28. veeb-
ruaril kella 12-20. 

Valijate nimekirjad on koostatud  2. 
veebruari 2007. aasta seisuga rahvasti-
kuregistri andmete alusel. Pärast 2. 
veebruari tehtud muudatused rahvasti-
kuregistris ei kandu enam valijate nime-
kirja. See tähendab, et valima tuleb min-
na sellesse valimisjaoskonda, kuhu piir-
konda oli isik kantud rahvastikuregist-
risse 2. veebruari seisuga. 

Prangli elanikel soovitame valimas 
käia juba eelvalimiste päevadel, kuna võib 
juhtuda, et ebasoodsate ilmastikuolude 
tõttu ei pääse valimispäeval Pranglile. 

Kristo Kallas,
vallasekretär

SÕNUMID SÕNUMID

Meeldetuletus 
ettevõtjatele
Tuletame meelde, et vastavalt ma-
jandustegevuse registri seaduse § 
26 on majandustegevusega tegele-
val ettevõttel ja eraisikul kohustus 
kinnitada oma registreeringu õig-
sus iga aasta 15. aprilliks.

Ettevõtja peab esitama haldusor-
ganile, kellele esitati registreeri-
mistaotlus, iga aasta 15. aprilliks 
kinnituse registreeringu õigsuse 
kohta juhul, kui ettevõtja regist-
reerimisest või registreeringu 
muutmisest on möödunud rohkem 
kui kolm kuud.

Kui ettevõtja ei täida nimetatud 
kohustust, peatab haldusorgan 
ettevõtja registreeringu, mille 
andmeid ei ole kinnitatud.

Majandustegevuse registri and-
meid saab vaadata aadressil: 
http://mtr.mkm.ee/

Viimsi vallavalitsus

4. märtsil saab Viimsis valida kolmes valimisjaoskonnas

Vallasekretär Kristo Kallas paneb 
Prangli saare elanikele südamele, 
et nad võiksid käia valimas juba 
eelhääletuse ajal, et valimistepäe-
val võimaliku halva ilma korral 
hääl andmata ei jääks. 

VIIMSI VALLAVALITSUS 
OTSIB PRANGLI SAARELE 
KAUPLUSEPIDAJAT

Teenuse pakkujalt eeldame:
•  Prangli kaupluse pidamist 

ning varustamist esmatarbe-
kaupadega toiduainete ja 
majapidamistarvete osas.

Viimsi vallavalitsus:
•  võimaldab teenuse pakkuja-

le kasutada kaupluse pida-
miseks ette nähtud ruume.
Konkreetsed teenuse pakku-
mise tingimused, mille alu-
sel teenuse pakkuja oma 
pakkumise koostab ja esitab, 
väljastatakse Viimsi vallava-
litsusest Endel Lepik, tel 
6066804, endel@viimsivv.ee 
 Pakkumine esitada hiljemalt 
19. märts 2007. a Viimsi val-
lavalitsusse Nelgi tee 1, 
Viimsi vald 74001, tuba 217, 
II korrus
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RIIGIKOGU VALIMISED 4. MÄRTSIL

Kas tööjõupuuduse leevendamiseks peaks hakkama võõrtööjõudu 
sisse tooma, ja kui, siis milliste põhimõtete alusel?

Kas Eesti vajab palgaarmeed või on mõistlik jätkata tänase süstee-
mi järgi?

Ei! Tööjõu sissetoomine on väikeriigile võimalus, mida viimases järjekor-
ras kasutada.  Tulevikus tekitab see suuremaid probleeme kui võimalik 
ajutine kergendus.  Vajame riigi terviklikku poliitikat, kuidas oma ela-

nikke optimaalselt hõivata.  Selline poliitika peab hõlmama kutsehariduse aja-
kohastamise ja populariseerimise, sündimuse kasvu soodustamise, eakate 
väärtustamise ning nende oskuste parima rakendamise (pensioni säilitamise ja 
tulumaksu kaotamise tingimusel), töökohtade loomise võimalikult inimeste 
elukoha lähedal.  Riik peab jõuliselt soodustama ühelt poolt välismaale tööle 
siirdunute tagasipöördumist, teiselt poolt normaalsest tööelust väljalangenute 
rehabiliteerimist (elule mitmel põhjusel käega löönud inimesed, näiteks alko-
hoolikud).    

Peame kõrvalekaldumatult jätkama praegusel kursil.  Eeskuju on Soome, 
kellega jagame samu ohte ning kogemusi.  Seal on üldine sõjaväekohus-
tus ning reservväelaste pidev koolitus rahvusliku kaitse üldtunnustatud 

alustala.  Väikeriigi ainus tõsiseltvõetav argument agressiooni vastu ei ole 
paar tuhat palgalist professionaali, vaid kogu elanikkonna valmisolek end 
kaitsta.  Pooldan Kaitseliidu ja Naiskodukaitse tegevuse laiendamist ja pare-
mat rahastamist. Tulevikku vaadates – rohkem tähelepanu isamaalistele noor-
teühendustele (skaudid, gaidid, kodutütred, noorkotkad).

Tööjõu sissetoomise küsimuses tuleb arvestada esiteks sellega, et Eesti 
tööjõud väheneb samas tempos kui vanades EL-i liikmesriikides. Teiseks 
sellega, et EL-is on tööjõu liikumine vaba ja Eestist palju vaesemates EL-

i maades on vähemalt kuus miljonit töötut, kellest osa on Eestisse tööle asu-
nud, näiteks poolakad ehitustöödele. Kolmandaks tuleb arvestada sellega, et 
massiline võõrtööjõu sissetoomine pole ühelegi teisele riigile peale Ameerika 
riikide õnne kaasa toonud. Seepärast oleme seisukohal, et kuivõrd EL-is on 
tööjõu liikumine niikuinii vaba, siis kolmandatest maadest võiks sisse tuua ai-
nult kvalifitseeritud ja reeglina ka ajutist tööjõudu.

Võitluseks üldiste ja suurte ohtudega on Eesti riigil vaja ka üldist kaitset. 
Selleks ei piisa üksikutest elukutselistest sõduritest, vaid vaja on kogu 
rahva kaitsevalmidust. Seepärast peab ajateenistus säilima ja tootma 

Eestile arvestatavad reservid. Pole mõtet miljardite eest pidada pisikest pal-
gaarmeed, mille sõduritest ei jätku isegi ühe linna kaitseks. NATO põhikiri ko-
hustab Eestit ikkagi looma ka arvestatava enesekaitsevõime ja selleks on vaja 
üldist ajateenistust. Praegune süsteem, kus paralleelselt eksisteerivad kutselis-
te üksused missioonidel osalemiseks ja üldine ajateenistus, on sobilik ka edas-
pidi. Oleme siin eri meelt reformierakondlastega, kes ületähtsustavad kutselist 
sõjaväge ega kuula üldse Eesti kutselisi kaitseväelasi, kes soovitavad ajatee-
nistusega jätkata. Keskerakond on seda meelt, et reformierakondlastest kait-
seministri otsusega kaotatud päästekompaniid, kes põhinesid ajateenijatel, tu-
leb taastada, et tõrjuda paremini metsatulekahjusid ja võimalikke looduska-
tastroofe.

Lähiperspektiivis on vastus pigem ei, sest Rahvaliit seisab eelkõige selle 
eest, et tagada oma inimestele töökohtade olemasolu kõikjal üle Eesti, 
mis võimaldaks rajada kodu, kasvatada ja koolitada lapsi, hoida pere-

konda. Tööhõive siseriiklik tagamine on riigi- ja kohaliku võimu tähtsamaid 
ülesandeid. Seejuures peab oluliseks tööturupoliitika osaks saama aktiivne 
tööturumeetmete rakendamine.

Eestimaa on eesti rahva ajalooline kodumaa, ainus koht maailmas, kus 
eestlastel kui põlisrahval on eelisõigus ja kohustus luua tingimused oma rahvu-
se, keele ja kultuuri kestvaks arenguks ning rahvuslikuks julgeolekuks. Oma-
riiklus ei tähenda aga suletust ega üksiolemist, vaid vastastikust avatust ja 
võrdväärset koostööd teiste riikide ja rahvastega.

Eelkõige toetame tingimuste loomist mujal elavate ja töötavate eestlaste 
tagasipöördumiseks Eestisse – see tähendab, et oma ala spetsialistid vajavad 
siin väärilist palka. Oluline on  kaasata ühiskonda ja tööturule neid mitte-eest-
lasi, kel on seaduste alusel õigus jääda alaliselt Eestisse ja saada Eesti koda-
kondsus. Rahvaliidu missioon on eestluse elujõu hoidmine, seetõttu oleks mas-
siline võõrtööjõu sissetoomine pigem kahjuks kui kasuks.

Eesti ei vaja täna üleminekut palgaarmeele. Rahva kaitsetahte kasvata-
miseks ja riigikaitseoskuste tagamiseks peab Rahvaliit vajalikuks üldist 
kohustuslikku kaitseväeteenistust ja totaalkaitse põhimõtete rakenda-

mist, kaasates ühtsesse süsteemi nii kaitsejõud, Kaitseliidu, piirivalve kui ka 
tsiviilstruktuurid. Samas mõistab Rahvaliit Eesti riikliku julgeoleku tagamise 
all sise- ja välisriiklike meetmete kompleksi, mis on suunatud riikliku iseseis-
vuse ja riigi sisemise stabiilsuse loomisele ning säilitamisele. Seejuures loeme 
sise- ja välisriiklikke meetmeid võrdselt tähtsaks. Riiklik julgeolek on osa rah-
vusvahelisest julgeolekust ja vastupidi. Toetame julgeoleku jagamatuse põhi-
mõtet. 

Kvalifitseerituma tööjõu sissetoomine on muutumas paratamatuseks. 
Meie probleemiks on asjaolu, et me ei suuda suuremat hulka väljast tu-
levaid inimesi kultuuriliselt siinse rahvaga siduda nii, nagu seda suuda-

vad näiteks Soome, Saksamaa, Rootsi. Seega on esmatähtis võimalikult kiire 
sündimuse kasvatamine, et rahvaarv ei kahaneks, vaid kosuks. Vältimaks liig-
set sisserännet (mis minu veendumuse kohaselt on meile ülejõu käiv eelkõige 
just kultuurilisest aspektist) tuleb suurendada tootmise automatiseeritust ja ka 
tööviljakust. Just tööstuse faktiline tehnoloogiauuendus on valdkond, mis va-
jab samavõrd toetamist kui seni on seda tehtud põllumajanduses.

Meie madal tööviljakus on aga üksjagu tihedalt seotud tohutult suure ener-
gia ja ressursside kuluga meie majanduses. Energiamahukas majandus on te-
kitanud ka olukorra, kus Eesti rannikumeri ja ranikualad on muutnud nafta-
transpordist ohustatuks. Näiteks Soome jaoks pole Venemaal lähtuvad kauba-
vood majanduslikult keskse tähtsusega ning seetõttu ei ole Soome nende kau-
bavoogude tõttu ka manipuleeritav. Meie soov oleks samuti viia majandus tar-
kuse ja oskuste põhiseks.

Eesti ei vaja kindlasti plagaarmeed selle rahvusvahelises tähenduses: pal-
gasõdur on riigi pool palgatud sõda pidama, talle ei laiene Genfi kon-
ventsioon ning sellist sõdurit ei käsitleta vangilangemisel ka sõjavangina.

Eesti vajab nii ajateenistusel kui ka kutselistel põhinevat kaitseväge lihtsal 
põhjusel: isegi kui sõjalise konflikti tõenäosus Eesti jaoks on väike, on tege-
mist väga suure ohuga ja suurteks ohtudeks tulb valmistuda sõltumatult asja-
olust, kui suur on selle võimaliku konflikti tõenäosus. Mida me aga kindlasti 
vajame, on kaitseväe kiire tehnoloogiline väljaarendamine. Me peaksime  suu-
rendama just tehnoloogilistesse kulutusi, et neid hiljem siis ehk madalamal 
hoida. Tänases maailmas on energia ja materjalide hinnad hüppeliselt tõus-
mas. Meie majanduskasv ei pruugi püsida järgmise kümnendi vältel samal ta-
semel, ning seetõttu olekski oluline teha ressursimahukad soetused õige pea.

Võõrtööjõu sissetoomine ei saa olla lahendus, kuigi kvalifitseeritud tööta-
jad on teretulnud. Ka Eesti inimestel peab olema võimalus end välis-
maal täiendada, riik ei pea sellele kätt ette panema. Meie asi on viia 

Eesti elu edasi selliselt, et inimestel oleks endal soov tagasi tulla. Tööjõupuu-
duse vähendamiseks peaksime hakkama senisest efektiivsemalt kasutama omi 
ressursse. Oleme seisukohal, et praegusest enam tuleb hakata kasutama osali-
se tööajaga töötajate jõudu ning kaugtööd. See annab võimaluse tööjõuturule 
kaasata vanemaealisi inimesi, noori ja ka pikaajalisi töötuid. 

Eestis töötab praegu 70% tööealistest inimestest. Seda on palju, aga mitte 
piisavalt palju. Näiteks Islandis on tööhõive ligi 83% elanikkonnast, Taanis 
76%. Taani taseme saavutamiseks peaks Eesti täiendavalt tooma tööjõuturule 
umbes 65 000 inimest. Majanduse arenedes ja palkade kasvades ootab Eesti 
tagasi ka neid 15-20 000 inimest, kes praegu töötavad välismaal.

Odavale tööjõule orienteeritus võis olla mõistlik lühiajaliselt. Seepärast ei 
tohi Eesti panustada odavale tööjõule, vaid teadmistepõhisele majandusele. 

Kuna ka praegu makstakse enamikule kaitseväelastest palka, siis palume 
palgaarmee mõiste asemel kasutada kutselise kaitseväe mõistet.
 Reformierakond on seisukohal, et nüüdisaegne ja rahvusvaheliselt 

koostöövõimeline kaitsevägi saab olla vaid professionaalne. Professionaalsus 
on keeruka sõjaväe nõue ja vaba tahe tagab palju parema tulemuse. Ajateenis-
tus ei vasta tänastele sõjalistele vajadustele ega julgeolekuohtudele, mistõttu 
sellest on loobunud rõhuv enamus NATO riike. Ning NATO ja transatlantilised 
suhted on Eesti julgeoleku peamine garant – meie kaitse saab olla reaalne 
vaid kollektiivselt ja koos teistega ise aktiivselt rahvusvahelist julgeolekut ta-
gades. 

Antud küsimuses on Eesti riigi prioriteediks Eestist välja rännanud töö-
jõu tagasi meelitamine ja olemasoleva töövõimelise elanikkonna tööle 
rakendamine. Kuna võõrtööjõu massiline sissevedu kolmandatest riiki-

dest toob pikemas perspektiivis endaga alati kaasa ühiskondlikke ning sot-
siaalseid probleeme, siis leiame, et odava võõrtööjõu sisseränne oleks kahjulik 
Eesti riigi kodanike heaolule ja riigi arengule tervikuna. Küll aga ei tohiks te-
ha takistusi kvalifitseeritud erialaspetsialistide, kellest Eestis oma valdkonda-
des täna puudust tuntakse (näiteks ülikooli professorid, eri valdkondade juhid, 
kvalifitseeritud töökäed mingis tööstusharus jms) võimalikule sissetoomisele. 
Siinjuures peaks rakendama pendeltööjõu liikumist, s.t võõrtöölised lubatakse 
riiki teatud ajaks ja näiteks kuue kuu või aasta möödumisel peavad nad Ees-
tist lahkuma. Praegu on võõrtööjõu riiki lubamine bürokraatlikult keeruline 
ning tööloa hankimine ääretult raske. Samuti ei suuda riik praegu tagada, et 
teatud ajaks riiki lubatud isikud siit ka tähtaja möödumisel lahkuvad. Puudub 
toimiv registri- ja järelvalvesüsteem.

Leiame, et praegune süsteem, mis on kombinatsioon palgaarmeest ja ko-
hustuslikust armeeteenistusest, on mõistlik. Ainult palgaarmeele ülemi-
nek oleks Eesti riigile liialt kulukas ega   toetaks vajalikul määral meie 

julgeolekut ning turvalisust.
Isegi selleks, et tõsiselt tegeleda vaid kõrgeima riskitasemega sisemiste 

ohtudega ja tagada valmisolek nii igapäevaseks reageerimiseks kui ka suur-
teks kriisideks, tuleb lähiaastail sisejulgeolekusse investeerida miljardeid.

Eesti peab säilitama võimekuse valmistada ajateenistuse baasil ette 
reserviste ja tagama piisavalt professionaalse ettevalmistuse nii Eesti välis-
missiooniüksustele, Eestis paiknevatele kaitseväeüksustele kui ka ohvitseride 
rahvuslikule kaadrile. Suurendama peaks vabatahtlikult ajateenistusse astuva-
te noorte arvu ja tõstma kaitseväelaste haridustaset, luues riikliku motivat-
sioonisüsteemi (õppelaenusoodustused, riiklikud õppekohad kõrgkoolides jms)

Arendada tuleks Kaitseliidu kui vabatahtlikkusel põhineva riigikaitselise 
organisatsiooni võimekust siseriiklike ülesannete täitmiseks ja välismissiooni-
del osalemiseks.

Urve Palo
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Mis on teie arust see suur idee, mille nimel peaks Eesti järgneva nelja 
aasta jooksul pingutama? 

Tänane suur idee on minu jaoks õhkkonna tervendamine nö väikestes asja-
des.  Paljud kodanikud tunnevad muret, et ühiskonna toimimist väiksematel 
tasanditel mürgitavad hoolimatus, kasuahnus, ebaausus, kadedus, kamba-

kraatia.  Suur idee on hea tahte kodanike liitumine kõigil tasandeil – perekon-
nas, naabruskonnas, omavalitsuses, MTÜ-des –, et tuua ausse hoolivus, vastutus-
tunne, heasoovlikkus, üksteise toetamine, traditsiooniliste väärtuste järgmine. 
Sellele tuginedes on võimalik saavutada erakondadeülene rahvuslik kokkulepe 
kogu eesti rahvast puudutavates küsimustes – sündimuse tõstmine, lastega pere-
de toetamine, hea hariduse võimaldamine kõigile huvilistele, regionaalpoliitika, 
mis looks tingimused  kvaliteetseks eluks igas Eesti paigas,  Euroopa rahade õig-
lane jaotamine ning riigikaitse.   Siis ei pea need võtmeküsimused tingimata sõl-
tuma valitsuste vahetumisest. 

Eesti poliitikute ülesanne on viia Eesti pika sammu jagu lähemale euroopa-
likule heaoluriigile. Uhkuseasi pole mitte see, et riigil on madalad mak-
sud, vaid see, et ühiskonnaliikmed tulevad endaga toime, pensionäridele on 

võimaldatud väärikas elu ning ühiskond ei jagune võitjateks ja kaotajateks. Meil 
on vaja tugevat ja sotsiaalselt mõtlevat riiki, sest ainult sellises riigis saab piisav 
hulk inimesi vabad võimalused eneseteostuseks, kindla ligipääsu arstiabile ja ha-
ridusele. Kauboikapitalismiga läbi ei aja. Meil pole vaja sellist riiki, kus on küll 
väga madalad maksud, aga kiirabi ei sõida ja tulekahjusid ei suudeta kustutada. 
Vaja on euroopalikku, sotsiaalselt mõtlevat ühiskonda. Hariduspoliitikas on meie 
läbivaks jooneks riigi rolli suurendamine – hariduse kvaliteet ja kättesaadavus 
nõuab riigi sekkumist, kes aitab ühtlustada omavalitsuse poolt pakutavat. Sel ju-
hul ei sõltu hariduse kvaliteet enam nii palju sellest, kus sa elad.

Nii nagu Rahvaliidu valimisloosung ütleb – VÕRDSETE VÕIMALUSTE 
EESTI! See on suur idee, mille nimel peaks Eesti järgneva nelja ja enama 
aasta jooksul pingutama.

Rahvaliit on Eesti ainus erakond, kes on alati seisnud ühiskonna sidususe 
suurendamise ja kogu Eesti ühtlase arengu eest, kus üht piirkonda ei eelistata 
teisele ning mõnd elanikerühmi ei peeta teistest ülemaks. Rahvaliit on teinud vii-
masel neljal aastal valitsuskoalitsioonidesse kuuludes ära suure töö, et Eesti riik 
looks kõigile inimestele vaba arengu võimaluse, pakuks turvalisust ja toetust ras-
ketel hetkedel, tugevdaks kogu Eesti rahva ja riigi tulevikukindlust. 

VÕRDSETE VÕIMALUSTE EESTI – see on kõigi Eesti inimeste huvides te-
gutsev tugev ja õiglane, edasipürgiv ja põhiväärtustele tuginev Eesti riik.

Tegelikult on neid kaks: märkimisväärne energiareform ja energeetilise sõl-
tumatuse saavutamine (täna seda ei ole!) ning otsedemokraatliku otsustus-
mehhanismi käivitamine nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi tasemel. 

Meie raiskav energeetika, kuigi põhinedes meie enda põlevkivil, suurendab tege-
likult energeetilist sõltumatust Venemaast, ja seda teeks ka tuumajaama ehita-
mine. Meie ühetaoline (vaene) demokraatia aga on tekitanud olukorra, et rahva-
ga peetakse nõu (määritakse loosungeid pähe) iga nelja aasta tagant; otsedemo-
kraatia oleks viis demokraatiat rikastada ning selle kaudu käivitada ka sisulise 
kaasamise (osalusdemokraatia) mehhanismid.

Peame vajalikuks senise eduka liberaalse majanduspoliitika ehk stabiilse, 
madalate maksudega maksupoliitika edasiarendamist ning Eesti majandu-
se struktuuri ümberorienteerimist suuremale tootlikkusele ja teadmiste 

tootmisele. 
Eduka majanduspoliitika kõrval on Reformierakonna peaeesmärk Eesti rah-

va säilimine ja positiivse iibeni jõudmine. Muidu pole siin Eestimaal kedagi, kes 
seda jõukust luua ja nautida saaks. Perekond on kogu ühiskondliku struktuuri 
alus. Laste kasvatamisel on esmatähtis mõlemapoolne vastutus ja kohustus, kuid 
Reformierakond soovib siinkohal lapsevanemate elu lihtsamaks teha. Meie pere- 
ja rahvastikupoliitilised ideed jätkavad meile juba edu toonud vanemahüvitise 
saavutusi. Hästi korraldatud lastehoid, lasteaiakoht igale lapsele, vanemahüviti-
se pikendamine 1,5 aastani ja tõstmine alates kolmandast lapsest, 2000-krooni-
ne huviringiraha riigilt igale lapsele ja kunstviljastamise hüvitamine – see on 
vaid osa meie lähiaastate tegevuskavast. 

Perekond on kõige alus – nii väärtuste kui patriotismi väljakujundamisel kui 
ka ausa ja tööka inimese kasvatamisel.

Tööjõu kvaliteet, üleminek targa tööjõuga majandusele. Täna on selge, et 
Eesti ei saa jääda energia ning töömahuka tootmisega riigiks. Meil lihtsalt 
napib mõlemaid ressursse. Selleks, et tagada normaalne eluga toimetulek 

ning hoida töökäed Eestis, peavad palgad kasvama, ja teatud valdkondades ongi 
juba kasvanud. Seega ka odava tööjõuga riigiks me ennast pidada ei saa. Targa 
töö majandusele üleminek on Eesti majanduse võtmeküsimuseks. Seega meie 
majanduse edu saab alguse sellest, et riik garanteerib kõigile lastele võrdsed või-
malused õppimiseks, sõltumata lapse elukohast ja majanduslikest võimalustest. 

Tuleb luua tingimused üliõpilaste õpingute nominaalajaga lõpetamiseks ja maks-
ta kuni 3000 krooni suurust õppetoetust kuus. Tagada tuleb riiklik koolitustellimus 
kõrghariduse omandamiseks vähemalt 60%-le keskhariduse omandatutest.

Erisoodustusmaksust tuleb vabastada ettevõtete investeeringud oma töötaja-
te taseme- ja vabahariduskoolitusse. 

Ka ei ole riik seni piisavalt panustanud teadusuuringutesse ning on jätnud 
arengufondi rahalise katteta. Just riigi ülesanne on investeerida teadusuuringu-
tesse ja toetada niiviisi uute tehnoloogiate kasutuselevõtmist tootmisettevõtetes.

Äikese ja sellega kaasnevate ohtlike 
nähtuste uurimiseks korraldab Tartu 
Ülikooli geograafiainstituudi tudeng 
Sven-Erik Enno koostöös TÜ geograa-
fia instituudiga teist aastat üleriigilise 
äikesevaatluste projekti, kuhu ooda-
takse osalema kõiki huvilisi.

Eelmisel aastal osales selles üle 
Eesti kokku 155 inimest ja andmeid 
laekus 83 vaatlejalt ehk siis enam kui 
pooltelt registreerunutest, mida võib 
pidada esimese aasta kohta igati heaks 
tulemuseks. Kõige äikeselisemad kuu-
päevad eelmisel aastal olid 20. ja 21. 
august ning 1. oktoober, mil äikest 
märgiti 13 maakonnas, väga palaval 
10. juulil esines seda 12 maakonnas. 
Kokku laekus usaldusväärseid and-
meid äikese esinemise kohta Eesti ter-
ritooriumil 53 päeva kohta. 

Äikesega kaasnevatest ohtlikest 
nähtustest märgiti pagituuli 72 korral 
ning rahet 35 korral. Läänesaartel 
märgiti viiel korral vesipükse, Kagu-
Eestist teatati kahest võimalikust kera-
välgu juhtumist. 

Sel aastal on plaanis jätkata tiheda-
ma vaatlusvõrguga. Lisaks 61 eelmise 
aasta vaatlejale on oodatud osalema 
kõik ilma- ja loodushuvilised sõltuma-
ta vanusest ning tegevusalast. Liitujate 
ülesandeks on äikeste ja nendega kaas-
nevate ohtlike nähtuste ning kahjustus-
te registreerimine oma kodukohas.

Vaatlejatelt ei eeldata eelnevat il-
mavaatluskogemust või põhjalikke 
teadmisi äikesest, oluline on vaid hu-
vi ja valmisolek lihtsamat sorti loodus-

vaatluste teostamiseks. Kõik projektis 
osalejad saavad eestikeelsed vaatlus-
lehed ning juhendi, mis kirjeldab täp-
selt, mida ja kuidas vaadelda ning ku-
hu andmed märkida. Vastavalt võima-
lustele võib piirduda väiksema arvu 
oluliste vaatlustega või viia läbi ka de-
tailsemaid lisavaatlusi. 

Kõige olulisemate vaatluste teosta-
miseks pole vaja mingeid instrumente 
peale tavalise kella äikese alguse- ja lõ-
puaegade määramiseks. 

Osaleda võivad ka need, kel pole 
võimalik kogu suve vaatlusi läbi viia, sel 
juhul märgitakse vastavale lehele kuu-
päevad, mille kohta andmed puudu-
vad. Andmeid võib saata vastavalt või-
malusele tavaposti või e-mailiga, pärast 
igat äikest, iga kuu lõpus või kogu su-
ve andmed sügisel korraga. 

Kõik, kes soovivad äikesevaatlus-
tes osaleda, saavad oma nõusolekust 
teatada 15. märtsini 2007 aadressil: 
Triin Triisberg, Tallinna Ülikooli öko-
loogia instituut, Uus-Sadama 5, 10120 
Tallinn või e-mailiga aadressil 
triintri@yahoo.com. 

Internetis saab lähemat infot nii äi-
kese, vaatlusvõrgu kui 2006. aasta 
vaatlustulemuste kohta Eesti Äikese-
vaatlejate Võrgu kodulehelt aadressil 
http://www.zone.ee/funnelcloud/
eav_index.htm.

Ootame aktiivset osavõttu nii täis-
kasvanute kui kooliõpilaste seas!

Triin Triisberg,
Eesti Äikesevaatlejate Võrgu koorinaator

Eesti Äikesevaatlejate 
Võrk otsib huvilisi

Viimsi rannaalad ja põlispõllud 
saavad üha uute elanike ko-
duks. Kui just naabrid ligemale 

pole nihkunud, siis asustustiheduse 
kasvu tunnistajad – igahommikused 
ummikud – peaksid küll kõigile silma 
jääma, kel asja kodust välja. Kui kord 
kodu sisse seatud, eks siis jää aega ka 
ümbrusega tutvuda. Nii jõuavad mõ-
nedki metsa. Talvel loeb jälgedest pal-
ju. 

Metsloomarajad, sekka kabjajälgi, 
siit-sealt on läbi läinud üksik uitaja kas 
jalgsi või suuskadel. Kahejalgsed on 
tihti, ehk julgestuseks, kaasa võtnud 
oma neljajalgse sõbra. Las nad siis käi-
vad ja uurivad, mis elu mets elab. Pea-
legi on suur osa Viimsi metsadest rii-
gimetsad, kus igaüheõigus sellisel ku-
jul täiega kehtib. 

Viimastel aastatel on aga suurene-
nud võimalus kohata ka neid, kes lii-
guvad metsas suurematel kiirustel ja 
hulga hobujõududega. Olgu see siis 
ATV, mootorsaan või maastur. Kuigi 
reeglina ei tohiks mootorsõidukitel 
metsa asja olla, vähemalt väljaspool 
teid mitte, viitab juuresolev foto vas-
tupidisele. 

Selline maasturite ja ATV-de «ühis-
looming» jääb sügava jäljena maasse 
vähemalt paarikümneks aastaks. Tõ-
si, fotol olevad jäljed on metsatraktor 
tänaseks silunud, kuid tung sellistes-
se pehme pinnasega kohtadesse pole 
mootorimeestel kuhugi kadunud. 
Suure müra saatel pori taeva poole 
lennutamine ja mudast läbiroomami-
sega saadav adrenaliinilaks teeb just 
asja huvitavaks – kas saad omal jõul 
läbi või tuleb naabri hobujõud appi 
võtta. Ega siis üksi sellist põnevust ko-
gema ei minda. 

Paar aastat tagasi loendasin kodu-
lähedasel raiesmikul korraga 13 maas-
turit, hulga sekka oli eksinud ka mik-
robuss. Kui aga keset pimedat suuna-
takse mürina saatel metsa poolt kodu-
aiale mitu paari valgusvihke, siis eh-
matab ära küll. Nii on juhtunud vähe-

malt Tammneemes Metsaääre teel, ja 
küllap mujalgi. 

Mida siis ette võtta? Metsale tara 
ümber ehitada oleks absurdne, ka po-
litsei kohalekutsumine paistab siinko-
hal tühi vaev. Enamikule piisab tõe-
näoliselt rääkimisest ja reeglite selgi-
tamisest, kuid paraku on sõiduhuvilis-
te seas ka pahatahtlikke, kes pööravad 
segi suusaradu ja kordavad oma «kün-
nieksperimente». 

Liikumise täielik keelamine ei an-
naks kindlasti oodatud tulemust, kuid 
iga huvi ja tegevust saab suunata. Ehk 
annab ka Viimsi vallas seda harrastust 
või lihtsalt vaba aja veetmise vormi 
kuidagi kanaliseerida? Lisaks Tädu õp-
perajale on kavandamisel terve liiku-
misradade võrgustik. 

Küllap jätkuks mõnel vastavalt tä-
histatud metsasihil ruumi ka ATV-dele, 
ehk pole võimatu ka mõne spetsiaalse 
raskema rajalõigu leidmine valla terri-
tooriumil. Probleem on kasvav ja selle 
eiramine ei too lahendust lähemale.

Andres Jaanus,
Viimsi valla elanik 

Maasturiga 
metsaskäik jätab jälje 
paarikümneks aastaks

Sellest aastast muutus 
metsaseadus
Alates 1. jaanuarist hakkas kehtima uus 
metsaseadus (RTI, 04.07.2006, 30, 232) 
ja seoses sellega andis keskkonnaminister 
välja mõned uued määrused, millest met-
saomanikule  olulisim ehk «Metsa majan-
damise eeskiri» (RTL, 09.01.2007, 2, 
16). 

Uuendused on vajalikud metsa kui 
ökosüsteemi kaitseks ja säästva majanda-
mise tagamiseks. Et seadusandluse muut-
mine ei tooks endaga kaasa teadmatust, 
toome välja olulisemad punktid, milles toi-
musid muudatused ning millega peaks en-
ne seonduvate tegevuste planeerimist tut-
vuma.

•  Metsaseaduse mitte kohaldamine väik-
semates (alla 0,5 ha) metsatukkades 
ning teede ja liinide kaitsevööndites.

•  Metsamajandamiskava koostamine ühist 
piiri omavate kinnistute kaupa.

•  Kaitsemetsaks määramine kraavide, 
peakraavide ja kanalite piiranguvööndis.

•  Metsa uuendamise kohustused, tähtajad, 
lubatud metsa uuendamise võtted, uuen-
damisvõtete rakendamise kohustus met-
sakasvukohatüüpide kaupa, nõuded, 
keskkonnateenistuse ettekirjutus, sunni-
raha.

•  Tagatisraha metsa uuendamise tagami-
seks.

•  Lageraie tegemiseks vajalikud tingimu-
sed, küpsusdiameeter, elustiku mitmeke-
sisuse tagamiseks vajalikud puud, mini-
maalsed liitumisajad, liitumise kohustus 
eri omanike kinnistutel, lageraielangi 
suurus kaitse- ja tulundusmetsas.

•  Raiumise õiguse tõendamise kohustus 
metsas raie tegemisel.

•  Toore koorimata okaspuu puidu välja ve-
damise tähtajad.

Kirjeldatud muudatuste kohta saab in-
fot Riigi Teatajast: Metsaseadus (RTI, 
04.07.2006, 30, 232) ja Metsa majanda-
mise eeskiri (RTL, 09.01.2007, 2, 16). 
Siinkohal toome ka riigiasutuste kontakt-
andmed, millelt saab metsaseaduse ning 
selle rakendusaktide kohta vahetut ning 
asjatundlikku nõu:

Metsakaitse- ja metsauuenduskeskus – 
tegevusvaldkondadeks on metsa inventee-
rimise, metsamajandamiskavade koosta-
mise, metsa uuendamise ja kaitse korral-
damine ning asjaomaste andmekogude pi-
damine. Kontakttelefon Tartus: 733 9464, 
Tallinnas: 677 1301. Interneti kodulehe-
külje aadress: www.metsad.ee

Erametsakeskus – tegevusvaldkond on 
erametsanduse toetamine. Kontakttelefon: 
652 5333. Interneti kodulehekülje aad-
ress: www.eramets.ee

Keskkonnateenistused on piirkondlikud 
(maakondlikud): Harjumaa – tel 672 
2972, Hiiumaa – tel  462 2831, Ida-Viru-
maa – tel 332 4401, Jõgevamaa – tel 776 
2410, Järvamaa – tel 384 8689, Lääne-
maa – tel 472 4722, Lääne-Virumaa – tel 
325 8400, Põlvamaa – tel 799 8198, 
Pärnumaa – tel 447 7388, Raplamaa – 
tel 484 1170, Saaremaa – tel 452 7777, 
Tartumaa – tel 730 2242, Valgamaa – tel 
766 6130, Viljandimaa – tel. 435 5610, 
Võrumaa – tel 786 8369. Täpsemad kon-
taktandmed on keskkonnaministeeriumi 
koduleheküljel: www.envir.ee

Tõnu Sepp,
Holmen Mets AS

Lisandus neli raielanki
Veebruari Viimsi Teatajas avaldatud raie-
tele on vahepeal lisandunud veel neli sani-
taarraielanki: Kelvingi külas (VI020-14), 
Pringi külas (VI038-16) ja Randvere külas 
(VI061-15 ja VI061-17). 

Tegemist on tormikahjustuste likvidee-
rimisega elamute vahetus naabruses. Neis 
kohtades on vanad, üleseisnud ja mädad 
kuused elamute piirdeaedadele kukkumas 
(mõnel pool juba kukkunud). 

Veebruari Viimsi Teatajas avaldatud 
raielankide kirjeldus tõi metskonnale hul-
galiselt vastukaja: inimesed ei saanud siis-
ki aru, kus need raielangid täpselt asuvad. 
Seepärast toome ära kirjeldatud lankide 
täpsed numbrid, nende abil leiab kvartalid 
metsaregistri otsingust, samuti  saab raie-
tööde täpset asukohta vaadata Viimsi val-
lavalitsuse keskkonnaametis olevalt kaar-
dilt – VI062-9, VI062-5, VI062-6, 

VI042-5, VI042-8, VI036-19, VI035-
22, VI017-18, VI024-3. (RMK)

Tädu kõrgpinge sihil on ringi lii-
kunud maasturid ja ATV-d, sel-
lest jääb märk metsa aastateks.
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Tagame turvalisuse üheskoos
Kuidas läks eelmisel aastal Viimsi 
valla elanike õiguskorra kaitse ja 
nende turvalisuse tagamine? 

Eelmise aasta 1. veebruarist teenin-
dab Viimsi valla elanikke Ida politseiosa-
kond. 2006. aasta ei olnud Ida politsei-
osakonnale sugugi kerge, seda võib ni-
metada ka ellujäämise aastaks, sest töö-
jõuturul valitsev olukord seadis meid 
raskesse seisu. 

Paljud head ja kogenud politseini-
kud lahkusid töölt ning seetõttu kasvas 
meil vabade kohtade arv aasta alguse 14 
kohalt aasta lõpuks 30-ni. Samas ei saa-
nud me kvaliteedis alla anda ning sea-
tud eesmärgid tuli saavutada. Selleks 
korraldati töö ümber ja otsiti uusi moo-
duseid, et elanikud ei kannataks turva-
lisuse kadumise pärast. Järjest rohkem 
kaasati politseilistesse tegevustesse ühis-
kondlikke organisatsioone ja ka  abipo-
litseinikke.

Kohe pärast Viimsi valla liitmist Ida 
politseiosakonna teenistuspiirkonnaga 
hakkasime koos vallavalitsusega otsima 

tõhusaid koostöövorme, mis tipnes mul-
lu 27. veebruaril ühise tegutsemise lep-
pe allkirjastamisega. Selles kokkuleppes 
olid märksõnadeks tänavakuritegevuse 
ohjeldamine ja Viimsi valla korrakaitse-
lise formeeringu loomine. 

Samuti pöörati suurt tähelepanu ala-
ealistega ja vägivallaga seonduvatele õi-
gusrikkumistele. Ida politseiosakonna 
head tööd iseloomustavad ka  statistili-
sed näitajad, milles väljendub politseini-
ke igapäevane professionaalne töö ja 
suur pühendumine, saavutamaks häid 
töötulemusi. 

Seoses Viimsi valla liitmisega Ida po-

litseiosakonna teenistuspiirkonnaga 
moodustati Pirita-Viimsi konstaablijaos-
kond, kus praegu töötab viis politsei-
ametnikku.

2006. aastal registreeriti Viimsi val-
las 351 kuritegu – 103 kuritegu vähem 
kui 2005. aastal. Kuriteo toimepanija isik 
tehti kindlaks 78 juhul, mida on küll 16 
võrra vähem kui tunamullu. Kuritegevu-
ses annavad tooni varavastased kuri-
teod, eriti vargused ehitusobjektidelt. 
Kuritegudega tekitati Viimsis asuvatele 
asutustele ja elanikele  ligikaudu 5,8 mil-
jonit krooni kahju.

Üheks eesmärgiks võetud korrakait-
selise formeeringu loomine jääb aastas-
se 2007, kuna selles osalevad vabataht-
likud inimesed vajasid väljaõpet ja see 
lõppes käesoleva aasta 8. veebruaril. Sü-
vendatud väljaõppe läbisid 16 Viimsi val-
la elanikku.

Mis saab aastal 2007?
Kindel on see, et Ida politseiosakond 

on olemas kõigi Viimsi valla elanike 
jaoks, et jätkuvalt tagada nende turvali-

sus. Enamjaolt jäävad prioriteedid sa-
maks, mis nad olid möödunud aastal, ja 
nendes valdkondades soovime saavuta-
da häid töötulemusi. Kindlasti ei saa se-
da teha politsei üksi ja hea meel on sel-
le üle, et järjest rohkem kogeme aktiiv-
sete inimeste kaasalöömist Viimsis ava-
liku korra ja elanike turvatunde tagami-
sel. Seda näitab ka naabrivalvesektorite 
arvu kasv. 

Kindel on see, et mida rohkem lööb 
selles valdkonnas kaasa kohalikke ela-
nikke, seda parem olukord   valitseb val-
las. Mõnikord piisab politseile ka väike-
sest vihjest õigusrikkumisest, millega te-
gelemine hoiab ära kurvemad tagajär-
jed. Tähtis on see, et info laekuks kiires-
ti ja õigeaegselt.

Aasta esimesel poolel vaatame koos-
töös vallavalitsusega üle kehtiva ühise 
tegutsemise kokkuleppe ja seame konk-
reetsed sihid käesolevaks aastaks. Seni 
on koostöö sujunud väga hästi ja kind-
lasti leiame mõningad valupunktid, mil-
lega peaks sügavuti tegelema. Samas on 
Viimsi vald kiirelt arenev omavalitsus, 

kus asutuste ja elanike lisandumisega 
seatakse ka politseile uusi nõudmisi ning 
väljakutseid. Võtame need väljakutsed 
vastu ja üritame pakkuda elanikele jät-
kuvalt heatasemelist teenindust.

Suvekuudel loodame rohkem külas-
tada Viimsi valla üheksat saart, kuna 
mandrilt sinna puhkama sõitnud inime-
sed ei austa alati püsielanike rahu ja elu-
laadi.

Samuti soovime komplekteerida 
puuduoleva ametniku koha, et töökoor-
mus jaotuks võrdselt. Sel aastal pööra-
takse kogu riigis suuremat tähelepanu 
politsei arendamisele ja seda eelkõige 
konkurentsivõimelise töötasu maksmi-
sega rasket tööd tegevatele ametnikele. 
Seetõttu otsime oma meeskonda aktiiv-
seid ja teotahtelisi inimesi, kes sooviksid 
anda oma panuse Viimsis õiguskorra ta-
gamisse.

Lõpetuseks soovin Viimsi valla elani-
kele rahulikku ja turvalist aastat. Koos 
teiega suudame hoida ühiskonna loodud 
väärtusi, mille najal on kindlam liikuda 
tuleviku suunas.

Margus 
Kotter,

Ida politsei-
osakonna 

vanemkomissar

Meepäevad toimuvad tänavu märtsi alguses 15. korda. Pildil on Viimsi vallas elav Peedu Väin, Kivika mesindustalu peremees.  

Kuna üritus toimub vahetult enne nais-
tepäeva, siis on palju huvitavat ja kasu-
likku pakkuda just naistele, kes saavad 
teadmisi mee kasutamisest kosmeetikas 
ja juustehoolduses, meetoitude valmis-
tamisest ja kasulikkusest, mesindussaa-
duste kasutamisest maiustustes, taimse-

test isevalmistatud parfüümidest koos 
võimalusega lasta endale sobiv lõhn ko-
hapeal valmistada. 

Kingitusteks võib valida lilli, ehteid, 
laias valikus käsitööd, looduslikke lõh-
naaineid, kosmeetikat, loodusakvarelle, 
suures valikus mesindussaadustega val-

mistatud kompvekke, samuti naisi huvi-
tavat kirjandust. Kohapeal saab degus-
teerida erinevaid meeliike ja teavet nen-
de omaduste kohta. 

Mesinikud tutvustavad ja müüvad 
turuhinnaga suures valikus Eesti mett, 
mesindussaadusi nagu taruvaik, õietolm 
jt tervistavaid ja kosutavaid meesegusid. 
Müüakse mesinduskosmeetikat, ravim-
taimi, samuti teisi loodustooteid ja nen-
dest valmistatud preparaate. 

Naisi ootab ka mesindusviktoriin, au-
hinnaks meepurgid. Lapsi õpetatakse 
valmistama kingitusi emadele ja vana-

emadele. Kohvikus pakutakse meesööke 
ja -jooke, taustaks muusika.

Kohal on mesindussaadustega dr Il-
mar Särg, Tartu Ülikooli kliinikumi arst-
õppejõud.

Kavas on järgmised loengud ja 
üritused ( vt ka www.eestimesi.ee)
10.30  Meetoitude tutvustus ja degus-

teerimine. Aivi Kaasik ja Sirje 
Mölder, mesindustalude perenai-
sed.

11.30  Mida soovib lõhn? Lõhnadisainer 
Riina Tartu.

13.30  Mesi kosmeetikas ja juustehool-
duses. Siiri Leinatamme Ilusa-
long.

14.30  Terve ja sädelev naine. Tiiu Väin-
saar, Trummi talu perenaine, ra-
vimtaimede kasvataja.

15.30  Mesindussaaduste kasutamine 
kompvekkide valmistamisel. Im-
re Sokk, mesinik-kommimeister 
Põlvamaalt.

16       Mesindusviktoriin naistele.

Sirkka Arro,
meetootjate ühenduse juhatuse liige

Eesti mee päevad «Mesimagus naistepäev» lillepaviljonis
Eesti Meetootjate Ühendus korraldab 3. ja 4. märtsil kel-
la 10-17 Tallinnas lillepaviljonis kogupereürituse «Mesi-
magus naistepäev».
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Oma vald oli asutatud. 
Eesseisvad vastutusrikkad 
ülesanded ootasid lahenda-
mist, valla elu vajas korral-
damist. 

1919. aasta juunis saatis Harju Maa-
konnavalitsuse administratiivosakond 
kirja korraldusega viia läbi valla voliko-
gu (tollal nõukogu) liikmete valimised. 
Valimistega tuli rutata, sest Harju Maa-
konnavalitsus andis teada, et vallavalit-
sus alustagu iseseisvalt tööd 1. juulil.  

Vallanõukogu valimised
Valla ametnike valimine võttis aga 

oodatust märksa kauem aega, kuna 
ebakorrektse asjaajamise tõttu tühis-
tas maakonnavalitsus 22. juunil läbi 
viidud esimesed valimised. Need toi-
musid valla koolimajas, kuhu oli kok-
ku tulnud 14 meest: Mathias Volmer, 
Aleksander Säinas, Aleksander 
Mühlbach, Villem Kuusmann, Jakob 
Erlenbach, Juhan Teicmann, Gustav 
Laur, Martin Kurg, Oskar Laks, Juhan 
Viin, Juhan Pappel, Friedrich Viil, Ru-
dolf Lambot, Karl Koppelmann. Nn 
nõukogu otsustas häälteenamusega 
valida esimeheks Jakob Erlenbachi, 
tema abiks valiti Oskar Laks. 

Esimehe palgaks määrati 150 mar-
ka ja abilise palgaks 125 marka kuus. 
Toitlustusosakonna esimeheks valiti 
Oskar Laks. Nõukogu otsustas, et val-
lavalitsuse kantselei on avatud  kol-
mapäeval ja laupäeval kella 10-16 
ning lahtioleku päevad tuleb avaldada 
Riigi Teatajas ning ajalehtedes Sot-
siaaldemokraat ja Päevaleht.  

Paraku leiti, et uue vallanõukogu 
otsused pole seadusega kooskõlas. 26. 
juunil saatis Harju Maakonnavalitsus 
Nehatu vallavalitsusele kirja, milles 
teatati, et kõik Viimsi valla nimel pee-
tud koosolekud ja otsused on seaduse-
vastased, sest asjaajamise protseduu-
ridest pole kinni peetud ja korrarikku-
jad tuleb vastutusele võtta. Kirjas 
pöörduti vallavanema poole, et 
Nehatu vallavanema abile, aktiivsele 
Viimsi valla asutajale Aleksander 
Mühlbachile tuleb see allkirja vastu 
teatavaks teha. 

31. augustil korraldati rahvakoos-
olek, kus taas olid päevakorras valla-
nõukogu valimised. Nõukogusse valiti 
15 liiget: Jaan Liebicht, Aleksander 
Säinas, Aleksander Mühlbach, Julius 
Leppik, Martin Kurg, Hugo Viik, Jakob 
Erlenbach, Fridrich Portov, Aleksander 
Piilberg, Matias Tomingas, Kristian 
Piiskop, Jakob Raja, Oskar Laks, Alek-
sander Bachfeldt ja Leopold Mänd. 
Teisel katsel olid protseduurid täide-
tud ja nõukogu võis tööd alustada.  

Vallavanema ja vallaametnike 
valimised

1919. aasta 19. oktoobril peeti Pi-
rital Aleksander Mühlbachi kodus val-
lanõukogu esimene istung. Kohal olid 
kõik liikmed. Toimusid vallavanema 
valimised, kus uueks vallavanemaks 
sai Rohuneeme kalur Martin Kurg, te-
ma abideks Aleksander Piilberg ja Ja-
kob Raja – viimane oli vallakooli hari-
dusega Leppneeme küla kalur Kopli 
talust. Kuna Aleksander Piilberg ei 
võtnud ametit vastu, valiti tema ase-
mele Jaan Liebicht. Kui ka tema keel-
dus ametit vastu võtmast, määrati ta 
sellele kohale häälteenamusega. 

26. oktoobril toimunud vallanõu-
kogu istungil nimetati ametisse valla-
sekretär. Sobivaks kandidaadiks osu-
tus endine Raiküla valla- ja kohtukir-
jutaja Georg Roosileht, kes varem oli 
töötanud Neeme koolis õpetajana. Val-
lasekretäri palgaks määrati: «600 mk 
kuus, prii korter, küte, valgustus, tükk 
põldu ja  heinamaa» – nii nagu Eestis 
kehtestatud eeskirjad ette nägid.  

Ja veelkord tuli Viimsi meestel 
uued vallavanema valimised korralda-
da, põhjuseks luges Harju Maakonna-
valitsus Martin Kure vallavanemaks 
valimise ebaseaduslikkust, kuna tema 
valimine teostus häälteenamusteta. 

Teisel katsel, 5. novembril, sai Kurg 12 
poolthäält ja ühe vastuhääle. Lõpuks 
oli vallavanem valitud, tema kuupal-
gaks määrati 300 marka ja abidele 
150 marka. Samal koosolekul arutati 
ka komisjonide töö alustamist ja valiti 
liikmed. 
Vallavalitsus alustas tööd järg-
miste komisjonidega: 
1.  rekvireerimise ja sõja läbi tekkinud 

kahjude hindamise komisjon: Jakob 
Raja, Fridrich Portov ja Julius Lep-
pik.

2.  kontrollkomisjon: Aleksander Piil-
berg, Hugo Viik, Jakob Erlenbach.

3.  lastekaitse ühingu osakond: Mattias 
Volmer (väljastpoolt vallanõuko-
gu), Jaan Liebicht, Oskar Laks, Leo-
pold Mänd, Aleksander Säinas.

4.  revisjoni komisjon: Aleksander Säi-
nas, Jakob Raja, Mathias Tomingas, 
Aleksander Pahvelt, Kristjan Piiskop.

5.  toitlustusosakonna asjaajaja Martin 
Kurg.

Kuigi uued vallavanema valimised 
korraldati 5. novembril, teatas Harju 
Maakonnavalitsus 2. novembril vaba-
riigi prokurörile, et maakonnanõuko-
gu otsusega on Viimsi vald 11. mail 
asutatud ja valla kantselei alustas oma 
tegevust 1. novembril. 

Lisaks sekretärile oli ette nähtud 
ka vahimehe koht, kes aitas teateid 
edasi anda jm tööd teha. 26. oktoobril 
arutati Viimsi valla nõukogus vahime-
he (käskjala) töölevõtmise küsimust. 
Ainuke huviline oli Viimsi valla elanik 
Aleksander Aalberg, kes soovis kuu-
palgaks 250 marka. Leiti, et kandidaat 
on sobiv, tema palgasoov rahuldati ja 
lisaks palgale anti prii korter, küte ja 
valgustus. 

Valla piirid
13. novembril 1919. aastal toimu-

nud koosolekul teavitab vallavanem 
Kurg, et oleks väga vajalik määrata 
kindlaks Viimsi valla piirid. See sai 
teoks. 

Mõni aeg hiljem, 28. veebruaril 
1920, teatab Viimsi vallavalitsus, et 
Aava ja Tädu talud jäävad Tammnee-
me küla piiridesse, Pärnamäe aga Lub-
ja küla piiridesse. Põhjendus: Tädu on 
Maardu mõisa metsavahi koht ja kuu-
lub Tammneeme küla alla, seetõttu 
jääb Viimsi valla piiridesse. Lepamäe 
ja Kilu aga Randvere alla. 

Pärast Viimsi vallavalitsuse tege-

vuse alustamist avaldasid Pirita küla 
elanikud soovi, et küla liidetakse uues-
ti Nehatu vallaga. Pirita elanikud pi-
dasid Viimsi vallamaja liiga kaugeks 
külast (Nehatu vallamajast Pirita külla 
oli 4 versta ja Viimsi vallamajast 6-7 
versta). Küsimust arutati nii Nehatu 
kui ka Viimsi vallavalitsuses ning edas-
tati palvekiri maavalitsusele, kes tea-
tas, et otsus Viimsi valla asutamise 
kohta läks seadusejõusse ilma kohali-
ke protestiavaldusteta. 

Palvekirja arutamine 
Maakonna Nõukogus

17. jaanuaril, Omavalitsuse Asjade 
Peavalitsuse ettekirjutusega anti Maa-
konna Nõukogule arutada Pirita küla 
elanike palvekiri, millele oli lisatud 
Harju Maakonnavalitsuse arvamus: 
«silmas pidades, et Viimsi vald ei ole 
territoriaalselt ega ka elanikkude arvu 
poolest nõnda suur, et teda maksaks vä-
hendama hakata. Ajal, kui Viimsi ko-
gukonda Nehatu vallast lahutati, olid 
ka Pirita küla elanikud lahutamisega 
nõus - keegi nendest pole, Pirita küla 
Nehatu vallast lahutamise asjas, seadu-
ses määratud tähtajal protesteerinud, 
sellepärast peab nende praegust soovi 
tuju asjaks pidama, Maakonna Valitsu-
sel pole aga huvi üksikute külade tuju-
de järele talitada ja ametiasutustele 
ülearust tööd tekitada». Harju Maa-
konnavalitsus ja Maakonna Nõukogu 
olid ühel arvamisel, et Pirita küla ela-
nike palve tuleb rahuldamata jätta. 
See otsus kinnitati 15. mail 1920. aas-
tal siseministri poolt. 

Vallavalitsuse asjaajamine sai al-
gusaastatel Harju Maakonnavalitsuse 
poolt protseduurilistes küsimustes pii-
savalt kriitikat, mille objektiks olid 
vallavalitsuse koosolekud. Näiteks 14. 
novembri Harju Maakonnavalitsuse 
kirjas Viimsi vallavalitsusele märgitak-
se, et saadetud protokollis tuleb otsus 
uuesti fikseerida. Koosolekut peab lä-
bi viima vallavanem, mitte nõukogu 
esimees, kelle sellesisulist tegevust 
seadus ei tunnista. Vallavalitsus ei ol-
nud seadusandlusest eriti teadlik ja 
sellest tekkisid arusaamatused. Sega-
dusi oli teisigi. Ka vallaametnike pal-
kamine kuulus vallavalitsuse, mitte 
nõukogu pädevusse. Näiteks kui  valla 
nõukogu valis valla  vahimehe (käsk-
jala) ning määras palga, kuid Harju 
Maakonnavalitsus seda ei tunnista-
nud, kuna tolleaegse seadusandluse 

järgi oli vallateenijate palkamine val-
lavalitsuse kohustus. Taolisi vigu tuli 
veelgi ette. 

Paanika vallavalitsuses 
5. veebruaril 1921. aastal revidee-

risid erakorraliselt Harju maakonna 
administratiivosakonna juhataja M. 
Krusemann ja Toitlustusosakonna ju-
hataja O. Jürgenfeldt valla asjaajamist, 
kus selgusid järgmised puudujäägid: 
kassast puudus koos toitlustussumma-
dega 12 159,35 marka. Vallavanem 
Kurg andis seletusi, et raha on mitme-
te ametnike käes koolitarvete ja muu-
de asjade ostmiseks. Kassas aga puu-
dusid ajutised kviitungid ning seetõttu 
ei selgunud, kas vallavanema jutt vas-
tab tõele. Revideerimisel selgus veelgi 
vigu: vallavalitsusele määrati maakon-
na valitsuse poolt liha ja heinte kokku-
ostu eest 1920. aastal 31 218 mk ja 
sellest oli välja andmata 7 371.07 mk. 

Vallavanem ja tema abid püüdsid 
kõik üksteise võidu selgitada, et rekvi-
sitsiooni summad on valla elanikele 
välja makstud. Samuti esines kantse-
leitöös mitmeid puudusi: lauajuhendis 
puudusid paljud märkused kirjade 
täitmise kohta, 1920. aasta aktid olid 
õmblemata, puudus kantselei kapi ja 
ka võre kantselei laua ümber, mis ole-
vat sekretäri tööd takistanud, samuti 
puudusid tempelmargid mitmetel 
(aastatel 1920 -1921) väljamakstud 
kviitungidel jm.  

15. veebruaril esitasid vallavanem 
Kurg ja vallasekretär Roosileht Harju 
Maakonnavalitsusele seletuskirjad, 
kus märgitakse, et puudused on likvi-
deeritud. Seda maakonnavalitsus ei 
arvestanud ning vallavanemale aval-
datakse laitust korratuste eest valla 
rahaasjades ja esitatakse nõue, et lai-
tus vallanõukogu protokolli sisse kan-
takse. Kuid sellega asi veel ei piirdu-
nud ja arusaamaused jätkusid. 

Harju Maakonnavalitsus pärib 13. 
juulil taas aru korralduste täitmise 
kohta. Selgus, et korraldust pole täide-
tud. Noor, äsja tööle asunud  vallasek-
retär Starkopf saatis maavalitsusele 
vastuse. Selles selgitatakse, et uus val-
lanõukogu on juba tegevust alustanud 
ning endine nõukogu enam kokku ei 
tule, mistõttu enam pole võimalik lai-
tust avaldada. Antud vastusega Harju 
Maakonnavalitsus rahule ei jäänud, 
laitus tuli nõukogu protokolli viivita-
matult sisse kanda. Vallasekretärile 

tehti märkus asjata kirjavahetuse teki-
tamise pärast ja lisati, et ettekirjutuste 
mittetäitmise korral tarvitab maakon-
navalitsus valjemaid surveabinõusid. 

Uued valla juhid
Taas tulid päevakorda valimised. 

1921. aasta mais moodustati valimisko-
misjonid ja suvel viidi valimised läbi.

Teise Viimsi vallanõukogu koossei-
su kuulus 16 liiget: Robert Teigar, Jo-
hann Pappel, Friedrich Viil, Tõnis Tuu-
las, Nikolai Tonna, Aleksander Tehu, 
Kalle Laur, Jüri Lehtmets, Villem Uus-
talu, Johann Kuulmann, Teodor 
Teichmann, Gustav Lillevars, Aleksan-
der Säinas, Julius Lambot, Adolf 
Jaanson, Vahe (?).

Vallavanema valimised korraldati 
30. juulil valla nõukogu koosolekul. 
Kandidaatide valikut mõjutas kindlas-
ti revideerimine ja eelmise vallavane-
ma kandidatuuri üles ei seatud. Nõu-
kogu esitas kandidaatideks Aleksan-
der Säinase, Teodor Teichmanni, Ju-
lius Lamboti ja Johannes Kuulmanni. 
Kuna Julius Lambot ja Johannes Kuul-
mann võtsid enda kanditatuuri tagasi, 
jäid kaks kandidaati: Aleksander Säi-
nas ja Teodor Teichmann ning häälte-
enamusega osutus valituks Pärtli ta-
lust pärit 33-aastane Teodor 
Teichmann, kel oli linnakooli 4-klassi-
linne haridus. 

Vallavanema abid
Martin Kure valitsuse ajal olid abi-

vallavanemad Jakob Raja ja Jaan 
Liebicht. 23. märtsil palus vallavane-
ma abi Jakob Raja end ametist vabas-
tada. Tema asemele valiti külakooli 
haridusega meremees Julius Leppik. 
Kuid koosseis muutus üsna pea – 30. 
juulil 1921 toimusid uue vallavalitsu-
se valimised. Arvestades valla elanike 
väikest arvu ja väljaminekuid otsustati 
koosolekul, et valitakse vaid üks valla-
vanema abi ning selleks esitati üks 
kandidaat - vallakooli  haridusega ka-
lur, väikese koha omanik, Robert 
Teigar Tammneemest (?), kes osutuski 
valituks. Robert Teigari abivallavane-
ma karjäär ei kestnud kaua, 26. no-
vembril esitas ta lahkumispalve ning 
tema asemel valiti vallakooli haridu-
sega Leppneeme küla Miku talu oma-
nik Jakob Teigar. 

Vallasekretärid vahetuvad
Seoses Harju Maakonnavalitsuse 

rahulolematusega vallasekretär A. 
Roosilehe tööga tehti talle ettepanek 
ametikohalt lahkumiseks, kuid tagan-
damiseks ei olnud vajadust, kuna ta 
esitas vallanõukogu koosolekul lahku-
misavalduse, mis rahuldati. Ametiko-
hustused anti 1921. aasta 4. mail üle 
Nehatu vallasekretär Oskar Luts-
bergile. Uued vallasekretäri valimised 
toimusid  23. märtsil 1921. Kuna kan-
dideeris ainult üks inimene – Viljandi 
maakonnast Kõo vallast pärit Jaan 
Laagus – siis osutus ta valituks. Kuna 
ta aga vastavat eksamit ei suutnud 
sooritada, siis Harju Maakonnavalit-
suse ettekirjutuste kohaselt teda selles 
ametis töötada ei lubatud. 

Kuu aja jooksul tuli korraldada 
uued valimised, seni jäi vallasekretä-
riks Nehatu vallasekretär Lutsberg. 
Talle tuli tagada prii küüt Nehatust 
Viimsisse ja tagasi ning maksta Viimsi 
vallasekretäri palk. Uutel vallasekretä-
ri valimistel 21. mail 1921. aastal oli 
neli kandidaati ja nende hulgast valiti 
Hans Starkopf (Ants Sard), kuna tal 
oli ainukesena kutsetunnistus.  Kol-
meklassilise linnakooli haridusega ja 
vallasekretäri kutseeksami tunnistuse-
ga alustas Viimsis oma tööd 23-aasta-
ne Starkopf, kellest kujunes staažikas 
vallasekretär ning kelle kohusetund-
likku ametialast tegevust aastaid hil-
jem veel meeles peeti.

Selles artiklis on palju nimesid, kui nen-
de hulgas leidub tuttavaid, siis palun 
võtke ühendust. Muuseum on huvitatud 
igasugusest infost ja fotodest. 

Enna Sirkel,
Viimsi Muuseumid direktor

Jätkub märtsi Viimsi Teatajas

Viimsi kauaagne vallasekretär Hans Starkopf (hiljem Ants Sard). Ta vali-
ti vallasekretäriks 1921. aasta 21. mail ning jäi sellesse ametisse kuni 
31. märtsini 1939. 

Sekeldusterohked algusaastad

Viimsi vallavalitsuse esimene pitsat.

Jakob Raja, abivallavanem 16. ok-
toobrist 1919 kuni 23. märtsini 
1921. Vallanõukogu protokollis on 
kirjas: «Vallavanema abi Jakob Raja 
Palus ennast vabastada vallavanema 
abi ametist ja seletas, et temal on 
suur pere, kus enamasti kõik alaea-
lised, palk on weike ja temal on ku-
lukas ja raske selles ametis edasi ol-
la...» Nõukogu tunnistas selle oluli-
selt lugupeetuks ja otsustas ta ühel 
häälel ametist vabastada.
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Koduloohuviliste veebruari-
kuu kogunemine algas vali-
mistega. Viimsi kultuuriloo 
seltsi juhatuse esimees 
Enna Sirkel astus tagasi ja 
korraldada tuli uued juha-
tuse valimised. 

Viimsi kultuuriloo seltsi juhatusse võib 
põhikirja järgi kuuluda kolm kuni viis lii-
get. Seltsi üldkoosolekul osutusid valituks 
Raivo Kaare Tammneemest, Alar Mik 
Leppneemest, Jaan Tagaväli Viimsist, Rai-
vo Tomingas Püünsist ja Peedu Toom 
Haabneemest. Enna Sirkel kuulutati Viim-
si kultuuriloo seltsi auliikmeks. Uus juha-
tus valis juhatuse esimeheks Raivo 
Tominga ning aseesimeheks Alar Miku. 
Otsustati, et lisaks koduloo-suunale ha-
katakse seltsis tulevikus senisest enam 
arendama muinsuskaitselist tegevust.   

Kultuuriloo seltsil on praegu 31 lii-
get, liituma on oodatud kõik huvilised. 
Liitumisavalduse leiate Viimsi Muuseu-
mide kodulehelt.

Kodulooringi seekordse koosoleku 
ettekanne oli tervenisti pühendatud Jõe-
lähtme kihelkonna ühe idapoolsema 
rannaküla ajaloole. Ringi liige Peedu 
Toom rääkis oma lapsepõlve kodukülast 
Neemest. Toom on aastaid oma küla aja-
lugu uurinud, kogunud asjakohaseid va-
nu kaarte ja trükiseid ja osalenud küla-
päevade korraldamisel. 

Ihasalu poolsaare külad kuulusid aja-

looliselt Rummu mõisa alla. Kirikukihel-
kondade piirid ei  olnud püsivad ja kü-
larahvas käis mõnel ajal Jõelähtme kõr-
val ka Kuusalu kirikus. Kui aastakümne-
te eest oli tegemist puhtakujuliste kalu-
riküladega, siis praegu pole sinna elu-
kutselisi kalureid jäänud. Kala püütak-
se, kuid ainult oma lõbuks. Teise maail-
masõja lõpul põgenes suur osa Ihasalu 
poolsaare rahvast, samuti väikesaarte 
elanikke, võõrsile. Nüüd on kontaktide 
uuendamise aeg ja paljud käivad kodu-
kohas oma juuri otsimas. Neemes on se-
gunemas vana ja uus.

Nagu Viimsis, käib ka Ihasalu pool-
saarel vilgas ehitustegevus ning viimas-
tel aastatel on tulnud sinna hulgaliselt 
uusasukaid. Kohapeal napib töökohti ja 
paljudel on igal õhtul ja hommikul Tal-
linna tee rataste all.

Koduloohuviliste järgmine kogune-
mine on 3. märtsil kell 11 Viimsi kodu-
loomuuseumis Pringi külas, Nurme tee 
3. Teemaks Harju-Jaani kihelkonna aja-
lugu.  

Jaan Tagaväli,
koduloo-uurijate ringi esimees

Viimsi kultuuriloo seltsi uude juhatusse kuuluvad (tagareas vasakult) 
Alar Mik, Raivo Tomingas, Peedu Toom ning (esireas vasakult) Jaan Ta-
gaväli ja Raivo Kaare.

Palju õnne
EMILIE PAPPEL 94
AURELIE URBANIK 92
VILMA VÄIN 80
PAUL TIKKA 80
LILLI JÄNES 80
SALME EINARD 80
VALENTINA 
RUMJANTSEVAS 75
LEMBI VAZIKKA 75
VALENTINA TčINJAN 75
VAMBOLA MUULMANN 75
SILVI KANGUR 75
JAAN-KARL JÄÄ 75
ILME KUKK 70
TÕNU ROOS 70
KALJU NIGLASSON 70
MAIRE MÄND 70
ELVI KIRMJÕE 70
MAIE TUULAS 70
KALJU KUREPÕLD 70
ARVI ISOK 70
KAAREL-TIIT GRÜNBAUM 70
MART VAHTRA 65
TIIT-OTTO KALMBERG 65
JAANUS RANDVEER 65
AIME RAIK 65
ILME MARDO 65
IRENE KASEMAA 65
HELGI LUIK 65
ENDLA KALK 65
ARVO-RALF LILLEVARS 65
ELBE SIMSON 65
AARNE LEHTPUU 65
ARNO MAENA 65
EINAR PRANTS 65
ANU HAUG 65

KOOLIVAHEAJAL 
VIIMSI NOORTEKESKUSES 

Esmaspäev, 19. märts 
T-särkide kaunistamine 
Algus kell 14
Materjalid kohapealt 
Osavõtutasu 10 kr 
Eelregistreerimisega 

Teisipäev, 20. märts 
Lauatennise võistlused 
Algus kell 16
Eelregistreerimisega 

Kolmapäev, 21. märts
Piljardivõistlused  
Algus kell 16
Eelregistreerimisega 

Neljapäev, 22. märts 
Snowtubing lauluväljakul 
Kogunemine noortekeskuses kell 
12
Soojalt riidesse!!! 
Osavõtumaks 10 kr 
Eelregistreerimisega 

Reede, 23. märts 
Energiakeskuse külastus ja 
teadusteatri etendus «Elekter 
inimeses ja tema ümber»  
Kogunemine noortekeskuses kell 
14
Osavõtumaks 50 kr 
Eelregistreerimisega 

Registreerimiseks helista 
tel 60 66 826, 53 43 1166
või saada e-kiri aadressil 
viimsink@huvikeskus.ee 
või tule Viimsi noortekeskusesse 
www.huvikeskus.ee

LAHE 
NOORTEÜRITUS 

2007

VIIMSI NOORTEKESKUS 
KUULUTAB VÄLJA 

LAHEDA 
NOORTEÜRITUSE 
IDEEKONKURSI 

Sulle tundub, et noortele 
toimub liiga vähe lahedaid 
üritusi? Anna ise idee! 

Osalemise tingimused: 
•  oled 10-26-aastane 
•  meeskonnas on 1-5 liiget 
•  ürituse eelarve on maksi-

maalselt 3000 kr 
•  oled koos oma meeskon-

naga valmis ideeürituse 
võidu korral ka korralda-
ma 

•  planeeritav üritus toimub 
Viimsi noortekeskuse ruu-
mides (kasutada saab 
kõiki noortekeskuse va-
hendeid, vaata www.hu-
vikeskus.ee) või väljas 

Ürituse idee peab olema 
vormistatud korrektselt 
ning sisaldama: 
•  ürituse nime 
•  ürituse toimumise kohta
•  ürituse kirjeldust 
•  tegevuskava 
•  ürituse eelarvet 
•  ürituse teostajaid 

Parim ideeüritus viiakse el-
lu koos idee autoritega! 

Ideed saata 30. märtsiks: 
viimsink@huvikeskus.ee 
või postiga Viimsi noorte-
keskus, Nelgi tee 1, Viimsi, 
74001, Harjumaa.

Viimsi kultuuriloo selts sai 
uue juhatuse

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
seisuga 15.2.2007
•  Anu-Ell Kruusmannil ja Andres 

Purgal sündis 11. detsembril tütar 
FREYA-SUNE

•  Triin Neemrel ja Martin Jaškol sün-
dis 18. detsembril tütar MARI

•  Laivi Rellol ja Indrek Ilvesel sündi-
sid 22. detsembril kaksikud RAIKO 
ja REIO

•  Margot Maksimoval ja Siim 
Trisbergil sündis 26. detsembril poeg 
MARCUS

•  Kirsti Kaasil ja Gunnar Mäemetsal 
sündis 7. jaanuaril tütar MIIA 
LOTTA

•  Ave ja Marko Zukkeril sündis 
14. jaanuaril tütar LORETTA

•  Mari-Liis Tavastel ja Rainer Rahnelil 
sündis 21. jaanuaril poeg ALEXAN-
DER

•  Triinu Velbaumil ja Marko Nugisel 
sündis 23. jaanuaril poeg RASMUS

•  Marika Kruuselil ja Lauri Lillevarsil 
sündis 23. jaanuaril poeg ROBERT

•  Annika Toomingal ja Aivo Laanesel 
sündis 27. jaanuaril poeg ARMIN

•  Kaire Põdral ja Karl-Eric Schnei deril 
sündis 30. jaanuaril poeg UKU

•  Kristiina Detkoval ja Rommi Oppa ril 
sündis 2. veebruaril tütar EVA

•  Derby Taimelal ja Ardo Läänistel 
sündis 6. veebruaril poeg 
CHRISTOFER

MTÜ Viimsi Invaühing kuu-
lub juba kaks aastat Harju-
maa puuetega inimeste 
nõukotta, mis on osaliselt 
rahastanud meie eelmise 
aasta suvelaagri projekti 
«Rehabilitatsioonipäevad» 
ja võimaldanud osa saada 
teabepäevadest, infotundi-
dest, seminaridest ja pro-
jektidest.

Olen Viimsi invaühingu juhatuse liikme-
na ja alates eelmise aasta oktoobrist Har-
jumaa puuetega inimeste nõukoja tegev-
juhina aktiivselt osa võtnud ja esindanud 
meie invaühingut Eesti Puuetega Inimes-
te Koja (EPIK) projektis «Tunne oma õi-
gusi ja kohustusi» terve käesoleva aasta 
jooksul. 

Projekt on hõlmanud väga paljusid 
seminare, kus tutvustatakse ja lahatak-
se puudega inimeste olukorda Eestis. 
EPIK projekti eesmärk on tõsta liikmes-
organisatsioonide pädevust, et nad saak-
sid kaasa rääkida puuetega inimeste olu-
korrale Eestis ja aidata leida lahendusi 
nii kohaliku omavalitsuse kui ka riigi ta-
sandil.

Palju muret valmistav teema lasteva-
nematele, mida soovin ka lugejatega 
käesolevas artiklis jagada, üks viimaseid 
seminare oktoobrikuus, kus ettekande 
laste rehabilitatsioonist esitas Tallinna 
lastekodu rehabilitatsioonimeeskonna 
juht Heli Kaldoja. 

Eelmise aasta seisuga oli Eestis üle 
5200 puudega lapse ja 61 rehabilitat-
siooniasutust, millest  43-s tehakse las-
tele rehabilitatsiooniplaane. 

Isiklik rehabilitatsiooniplaan, mille 
kehtivusaeg on tavaliselt kuus kuud ku-
ni kolm aastat, annab hinnangu lapse 
võimetele ja oskustele, määrab keskkon-
napoolse toetuse vajaduse ja võimaluse 
vanematel koostöös spetsialistidega roh-
kem teada saada oma lapsest, samuti an-

da vanemapoolne hinnang spetsialisti-
dele, sest kes ikka paremini teab oma 
last kui mitte vanem ise. 

Isiklik rehabilitatsiooniplaan toob 
ära kõik vajalikud tegevused lapse aren-
damiseks, toetamiseks ja keskkonna ko-
handamiseks. Kõik eelnev on aluseks re-
habilitatsiooniteenuse ja puudega lapse 
sotsiaaltoetuse saamisel.

Nüüd aga lähemalt sellest pikast tee-
konnast, mille laps ja tema pere peavad 
läbima puude raskusastme ja rehabilitat-
siooni taotlemisel. 

Kõigepealt, kui on märgatud prob-
leemi spetsialistide või vanema enda 
poolt, pöörduge  perearsti või eriarsti 
poole, kes siis soovitab algatada puude 
raskusastme taotlemist, või algatab sel-
le protsessi pere ise. Arstliku ekspertiisi 
taotluse täidab  arst või lapsevanem 
(eestkostja). Seda võib teha nii 
pensoniametis kohapeal kui ka kodus, 
taotluseblankette saab pensioniametist. 
Taotluse võib saata posti teel elukoha-
järgsesse pensoniametisse või otse sot-
siaalkindlustusametisse. 

Taotlusele tuleb kindlasti lisada lap-
se ja vanema isikut tõendavate doku-
mentide koopiad. Arstliku ekspertiisi ko-
misjon (AEK) teeb otsuse kuni 25 päeva 
jooksul, andes sellest teada posti teel. 
Soovitan algatada puude taotlust eriars-
ti (või perearsti) poolt, kuna AEK-l ei ole 
siis tarvidust üle küsida lapse tervisliku 
seisundi kohta last raviva eriarsti (või 
perearsti) käest.

Kodusele aadressile tuleb posti teel 
koos komisjoni otsusega ka suunamiski-
ri rehabilitatsiooniteenusele (sh rehabi-
litatsiooniplaani koostamisele). Asutus-
te loetelu, kuhu pöörduda võib, on lisa-
tud suunamiskirjale, ning seaduse järgi 
on lapsevanemal õigus ise see asutus va-
lida (ekspertide soovitatav asutus on 
märgitud ristikesega). Pöörake tähele-
panu asjaolule, et suunamiskiri tuleb va-
litud rehabilitatsiooniasutuses registree-
rida 21 päeva jooksul. 

Vajadusel on rehabilitatsiooniplaani 
võimalik koostada ka nii, et rehabilitat-
sioonimeeskond tuleb lapse juurde ko-
ju. Vajalik on see info eelkõige neile, kel-
le lapsed on kas tugeva liikumis- või vai-

mupuudega ning liikumine seetõttu ras-
kendatud.

Rehabilitatsioonimeekond koosneb 
sotsiaaltöötajast, arstist või eriarstist, te-
rapeudist, psühholoogist, logopeedist 
või eripedagoogist, füsioterapeudist, me-
ditsiiniõest ja vastavalt vajadusele teis-
test spetsialistidest. Plaani koostamine 
toimub alati lapsevanema ja lapse aktiiv-
sel osalemisel, kuna mõlemad on väga 
tähtsad lülid selles protsessis ja koostöö 
spetsialistidega tagab parima tulemuse 
teie lapsele.

Rehabilitatsiooniplaan peab lähtuma 
inimesest kui tervikust ja seetõttu peab 
see arvestama lapse tervislikke, sotsiaal-
seid ja hariduslikke vajadusi. See oma-
korda eeldab aga kõigi eri  sfääride koos-
tööd (ministeeriumid, kohalikud oma-
valitsused, lapsevanemad).  

Kutsun kõiki erivajadustega laste va-
nemaid julgesti pöörduma oma murede 
ja probleemidega Viimsi invaühingu poo-
le, kust saate alati abi ja tuge – jagame 
teile infot ja toetame moraalselt, õpime 
ja puhkame koos. Teame ju omast koge-
musest, et puudega lapse kasvatamine 
on pikk ja pidev protsess ning sellisel ju-
hul ei piisa vaid meditsiinilisest abist. 
Kindlasti vajab abi ja tuge terve perekond 
või kaasatud inimesed, sest tähtis on ka 
kohanemisprotsess, millest omakorda 
sõltub puudega lapse edasine käekäik. 

Öeldakse, et terves kehas terve vaim 
–, mille olen sobilikult kohandanud oma 
tõekspidamiste järgi – tublil vanemal 
tubli laps! 

Sellise motoga julgustan lapsevane-
maid olema ise aktiivsed ja mis kõige 
tähtsam – olles saanud abi, ulatada abis-
tav käsi ka järgmisele. Invaühingu juha-
tuses on kõik erivajadustega laste emad 
ja olgem ausad, ei koosne ju meiegi päe-
vad puudega last kasvatades ainult mu-
rest ja valust, vaid suuresti ka rõõmust 
ja tänutundest, et meie kätesse on usal-
datud midagi nii hinnalist ja püsivat.

Kairi Tozen-Pütsepp,
erivajadusega lapse ema,

MTÜ Viimsi Invaühing juhatuse liige,
Harju PIN tegevjuht

Tel 56 649 571
e-post kairito@hot.ee

Armastuse aeg Viimsi 
koduloomuuseumis
Sõbrapäevakontsert «Armastuse aeg» 
tõi jahedal veebruariõhtul Viimsi ko-
duloomuuseumi kammerlikku saali 
üle saja sõbraliku ja heatujulise külas-
taja. Toimus tuntud muusikalilauljan-
na ja armastatud lauluõpetaja Anneli 
Pilpaki esimene  soolokontsert, mis 
kujutas andast segu džässist, rockist 
ja r’n’b-st. 

Loominguliselt ja suhtluslaadilt 
avatud lauljanna ja laulukirjutaja võ-
lus publikut oma südamest tuleva esi-
tusega. Ta on artist, kellele meeldib 
publikuga suhelda: «Armastan inime-
si kohutavalt – mida rohkem eri ini-
mesi, seda toredam. Kus on inimesed, 
seal on mul hea olla.» Lauljanna li-
sas, et vaim toitub armastusest! «Kui 
ei ole armastust, siis ei ole midagi. Sa 
võid kogu maailma rikkuse endale 
saada või annetada oma raha mõneks 
heategevuslikuks ürituseks, aga kui sa 
teed seda ilma armastuseta, on see 
vaid kõlisev kelluke,» ütles ta. 

Sõbrapäeva õhtul jagus soojust ja 
armastust kõigile kokkutulnutele ja kül-
lap võttis igaüks seda ka koju kaasa. 

Elisabeth Kremenetski

TEATED

Laste rehabilitatsioonist



9Viimsi TeatajaViimsi TeatajaVeebruar 2007

«Noortekeskus on koht, kuhu on ooda-
tud 7–26-aastased noored, et oma vaba 
aega mõnusalt sisustada. Keskuses saab 
aega sisustada oma huvidest lähtuvalt – 
sõpradega suhelda, kuulata muusikat, 
mängida lauamänge, piljardit, lauajalg-
palli, lauatennist, surfata piiramatus in-
terneti maailmas, mängida arvutimän-
ge. Kindlasti on noortekeskus ka koht, 
kus saab mõnusalt õppida, sest alati on 
olemas noorsootöötajad, kelle käest saab 
nõu ning abi küsida. Oma küsimuste, 
murede ja rõõmudega võib julgelt noor-
sootöötajate poole pöörduda, sest jaga-
tud mure on pool muret. Alati on tere-
tulnud ka noorte oma initsiatiiv eri üri-
tuste ja tegevuste väljamõtlemiseks ning 
korraldamiseks, sest noored ju ise tea-
vad kõige paremini, mida tahavad, et 
oleks fan.»

See on vaid lühike tutvustus Viimsi 
noortekeskuse kohta. Tegelikult aga toi-
mub seal veel palju muud peale selle, et 
see on «koht». 

Noortekeskust külastab iga päev 
keskmiselt 24 noort. Eelmisel aastal oli 
keskuses kokku 3500 külastust. 137 
ruutmeetri kohta on seda päris palju, ar-
vestades seda, et noored mängivad laua-
tennist või piljardit ning suhtlevad oma-
vahel. Lisaks tahavad nad ka oma lem-
mikmuusikat üsna valjusti kuulata. Kor-
raga on tööl üks noorsootöötaja, kes 
suhtleb noortega, mängib nendega, lae-
nutab asju ning jälgib, et kõik vahendid 
terveks jääks. 

Kõik keskuses käivad noored on üli-
vahvad ja positiivsed. Sellest annab tun-
nistust noortekeskuse aktiiv, mille esi-
mene koosolek oli väga asjalik ja idee-
derohke. Aktiivi kuulub viis noort ning 
juba esimesel koosolekul tehti suuri 
plaane, mida kõike ise teha võiks. Koo-
livaheajal toimuvad piljardi- ning laua-
tennisevõistlused ongi juba nende kor-
raldada. 

Noortekeskus korraldab ka suure-
maid ja väiksemaid üritusi – SUUR PÄEV, 
maastikumäng, Bänd Zoo Fest (koos hu-
vikeskusega), lastediskod; tähistatakse 
rahvusvahelist noortepäeva, lisaks koo-
livaheaja programmid jne. Loetelule li-
sandub alates sellest aastast lumelinna 
ehitamine, mida tehakse koos kunstikoo-
li ja noortevolikoguga. Aeg näitab, kas 
ka see üritus saab traditsiooniks. Viima-
sel ajal on väga populaarseks muutunud 
lastediskod – viimasel osales kokku 55 
last, kes kõik üritust nautisid ja küsisid, 
millal tuleb järgmine disko.

Eelmisel aastal alustasime lisaks tal-
vise ja kevadise koolivaheaja üritustele 
ka suvise metsalaagriga. Osalejaid pol-
nud küll nii palju kui ootasime, aga esi-
mese korra kohta siiski piisavalt – 24 
last. Sel suvel proovime uuesti ja kind-

lasti ootame juba tuttavaid laagrilisi taas 
koos meiega puhkama. 

Igapäevase vaba aja sisustamise, üri-
tuste korraldamise ja projektide juhtimi-
se kõrval tegeleme ja suhtleme iga päev 
laste ja noortega, kes noortekeskust kü-
lastavad. 

Noorsootöötajad on võitnud paljude 
laste ja noorte usalduse ning tänu selle-
le neid paljuski aidanud. Noorsootööta-
ja on lapse jaoks erapooletu isik, kellele 
saab muredest rääkida ja kellega rõõme 
jagada. On hea teada, et paljud lapsed 

on meilt abi saanud või murele lahendu-
se leidnud. 

Rõõm on tõdeda, et sellest aastast li-
sandus meie kollektiivi meesterahvas – 
näitab ju külastatavuse statistika, et 73 
protsenti keskuses käijatest on poisid ja 
noormehed. 

Sügisel avab Viimsis uksed ka Rand-
vere noortekeskus, millest ootame sama-
väärset kohta noortele. 

Annika Orgus, 
Viimsi noortekeskus 

Projekt «Iseseisev Viimsi 
noor» läks edukalt
Septembrist jaanuarini said 28 Viim-
si ja Püünsi koolide noormeest või-
maluse osaleda Viimsi noortekeskuse 
seiklus-kasvatuslikus projektis «Ise-
seisev Viimsi noor», mille käigus tut-
vustati noortele vaba aja veetmise 
võimalusi vallas ja selle ümbruses. 
Muu hulgas külastati Megazone’i ja 
kardikeskust, mängiti paintball’i, ro-
niti Astangu kaljuseinal, mängiti saa-
lihokit jpm.

Taevaskoja puhke- ja turismikes-
kuses pandi ennast proovile kõrg-
seiklusrajal. Tegemist polnud aga 
lihtsalt lõbutsemisega, vaid iga tege-
vuse lõpetas põhjalik analüüs. Arut-
leti grupiprotsesside üle ning vaagiti, 
kuidas tundsid noored ennast tegevu-
se ajal nii grupi liikmena kui ka indi-
viidina. 

Paljud tegevused nõudsid noortelt 
enese ületamist ja proovile panemist, 
ning tänu sellele said nad ennast pa-
remini tundma õppida. Projekti lõpe-
tas nädalavahetuse väljasõit Ukuaru 
tallu, kus öise peitusemängu ja lume-
sõja kõrval ise süüa valmistati ja ko-
gu projekti analüüsiti.

Kogu projekti tegevus toimus ka-
hes grupis, kummaski 14 liiget. Gru-
pijuhtideks olid Tallinna Pedagoogili-
se Seminari noorsootöö eriala III 
kursuse tudengid Veiko Lints ja Priit 
Parro, kes noortele kustumatu mulje 
jätsid. Pärast projektis osalemist tea-
vad poisid rohkem oma vaba aja si-
sustamise võimalustest ning osal, kes 
varem millegagi ei tegelenud, on tek-
kinud huvi spordi vastu. Mitmel 
noormehel on aga paranenud nii õp-
peedukus kui ka läbisaamine kaas-
lastega.  

Täname projekti rahastajaid 
Harju maavalitsust ja Viimsi vallava-
litsust. Tuhat tänu ka meie suurtele 
toetajatele Lemme Randmale, Merle 
Ameljushenkole Viimsi Koolist ning 
Katrin Kaljulale Püünsi põhikoolist.

Elge Aas ja Annika Orgus, 
Viimsi noortekeskus    

Püünsi koolis räägiti 
kunstist ja jahiti lõvisid
Mis on kunst? Kes on kunstnik? Mil-
lest räägivad kuulsad maalid? Kas 
keskajal ei osanud inimesed joonista-
da? Kas Rembrandti ateljees leidus 
tõesti vaid tumedaid värve? Nendele 
ja paljudele teistele küsimustele otsiti 
vastuseid ühel lumisel pärastlõunal 
Püünsi põhikoolis. 

Vabatahtlikuna Portugalis tööta-
tud aasta jätkuprojektina tegi Eesti 
Kunstiakadeemia tudeng Karin Nugis 
kaasakiskuva ja hariva kunstiprojekti 
ka Eesti lastele. «Lõvihüpe – lõvi hü-
pe läbi Euroopa kunstiajaloo» on põ-
nev ja hariv töötuba 1.-3. klassi las-
tele. Projekt, milles saab osaleda 
vaid kümme väiksemat maakooli, 
toimus ka Püünsi põhikooli 3. klas-
sis. 

Esimese tunni ajal arutleti, miks 
ei saanud «Väikese printsi» autorist 
Antonie de-Saint-Exupery’st kunagi 
kunstnikku; mis see kunst üldse on ja 
kuidas seda süüakse; kas mustkunst-
nik ja arhitekt, pottsepp ja rätsep 
teevad ka kunsti. 

Pärast väikest arutelu leiti, et 
kõik võib olla kunst. Vaadati maale 
ja skulptuure kivi- ja keskajast, re-
nessansist ja modernismist, ning püü-
ti mõistatada, mida on neil kujuta-
tud. Veidi lähemal uurimisel hakka-
sidki maalid lastega rääkima ja ju-
tustasid neile põnevaid lugusid erisu-
gustest lõvidest.

Kui teooria selge, sai igaüks ise 
oma kätt proovida ja päris kunstnik 
olla. Savitükist   vormusid välja uh-
ked lõvid, omanäolised ja kahtlemata 
kaunid kunstiteosed. Lõvisid saab nä-
ha ka vabariigi aastapäeva näitusel 
Püünsi koolis.

Järgnevate kuude jooksul jahi-
takse lõvisid ka Saaremaa, Võru-
maa, Ida-Virumaa jt väiksemates 
maakoolides üle Eesti. Projekti toe-
tab Euroopa Ühenduse  programm 
Euroopa Noored. (VT)

Noortekeskus 
pole lihtsalt koht

Üle poole noortekeskuse külastajatest on poisid ja noormehed.

2007. aasta algus on Viimsi 
Koolis lisaks igapäevasele 
koolitööle osutunud oota-
matult teatri- ja välisküla-
liste rohkeks.

Jaanuari keskel külastas Viimsi Kooli 
kauaaegse sõpruskooli, Soome Ylivieska 
kolmeliikmeline delegatsioon. Koos arut-
leti tulevikuplaanide üle ning peeti aju-
rünnakuid, kuidas kahe sõpruskooli ühi-
seid huvisid ning võimalusi paremini ära 
kasutada. Külalised külastasid ka Viimsi 
noorte korraldatud moeshow’d.

Veebruari alguses viibis koolis rah-
vusvaheline haridusametnike delegat-
sioon, kuhu kuulusid Suurbritannia, 
Saksa, Prantsuse Hollandi, Hispaania, 
Türgi ja Itaalia õppekavade arendajad, 
koolide inspektorid, ministeeriumide 

esindajad ning rahvusvaheliste projekti-
de koordinaatorid. Nad tutvusid Viimsi 
Kooli uue hoonega ning tundsid huvi 
kooli  arendustegevuse ja e-kooli vastu.

See, et Viimsi Kooli õpetajad ja õpi-
lased on väga teatrilembesed, pole min-
gi uudis. Seda tõestasid väga veenvalt ka 
aasta alguse sündmused.

Jaanuari lõpus käisid Viimsi Koolis 
rahvusvahelise keskkonnateatrite pro-
jektiga seotud koolide õpetajad. Viimsi 
Kooli partneriks on Loviisa gümnaasium 
Soomest.

Väga usinalt käidi teatris.  Õpetajad 
ja gümnasistid vaatasid üheskoos Eesti 
Draamateatri etendust «Küpsuskirjand 
2005», milles tegi väga hea rolli kooli vi-
listlane Lauri Lagle. Etenduse lavastas 
Viimsi Kooli kauaaegne meediaõpetaja 
Toomas Lõhmuste koos Merle Karusoo-
ga. Pärast etendust toimus vaatajate ja 
näitlejate ühine vestlusring.

Veebruari alguses külastas Viimsi 
Kooli Kinobuss, tuues meie õpilastele ja 

õpetajatele vaatamiseks äsjavalminud 
filmi «Laulev revolutsioon». Film sai vä-
ga sooja vastuvõtu osaliseks. Huvitavaid 
ja põnevaid filme on kavas näidata koo-
lis ka edaspidi, on ju tingimused selleks 
väga sobilikud. 

Ka järelkasvuga pole koolil muret. 
Viimsi Kooli 10. klassi õpilane Ingmar 
Jõela võitis VII õpilasetlejate Harjumaa 
vooru konkursil 10.-12. klasside vanuse-
astmes peapreemia ning esindas  Harju-
maad Eesti VII õpilasetlejate riigikonkur-
sil Põlvamaal, saavutades    tihedas kon-
kurentsis gümnaasiumi vanuseastmes 3. 
koha. 

Viimsi kooliteater on asunud usinalt 
proove tegema. Sel aastal näeb ilmaval-
gust suurepärane muusikal «Džässis ai-
nult tüdrukud». Esietendus toimub 16. 
märtsil kell 19  Viimsi Kooli aulas. Kõik 
teatrihuvilised on oodatud! 

Annika Remmel,
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Sel aastal tähistasid kodutüt-
red oma 75. aastapäeva.

Kodutütred on 19. jaa-
nuaril 1932. aastal loo-
dud tütarlaste vabataht-
lik isamaaline skautlik 
Kaitseliidu eriorganisat-
sioon, kellel on oma põ-
hikiri ja kodukord. Ko-
dutütarde (KT) hulka 
kuuluvad 8-18-aastased 
tütarlapsed.

Kodutütarde tegevuse eesmärgiks 
on olla toeks kodusele kasvatusele 
läbi Eesti ühe vanema noorteorga-
nisatsiooni. Kodutütarde juures 
omandavad tüdrukud palju kasulik-
ke oskusi ja teadmisi. 

Igal aastal 19. jaanuaril tähista-
vad kodutütred oma organisatsioo-
ni aastapäeva. Seekord oli see eriti 
suur pidupäev, sest organisatsioon 
tähistas oma 75. sünnipäeva. Juba 
aegsasti koostasime tegevusplaani, 
saatsime külalistele kutsed, pidasi-
me nõu kooli juhtkonna ja õpetaja-
tega. 

Meie pidulik üritus algas hümni 
ja küünalde süütamise tseremoonia-
ga. Kotkaste juht Leho Rohtla õnnit-
les külalisi ja kogu kooliperet suure 
pidupäeva puhul. Sõna võttis Viim-
si abivallavanem Endel Lepik, kes 
rääkis noorte tegemistest vallas. Sõ-
navõtud vaheldusid kooli noorima-
te õpilaste ettekannetega. Kooli di-
rektor Birgit Tammjõe-Tulp tänas 
kõiki kodutütreid ja noorkotkaid 
tehtud töö eest. 

Pidulikule üritusele järgnes õp-
petegevus välitingimustes, mille 
eestvedajateks olid Meeri Lembinen 
ja Ingvar Arst. 

Meeldejäävaks ürituseks kujunes 
ka 9.-11.veebruarini noorkotkaste 
juhi Leho Rohtla poolt organiseeri-
tud talvine välimatk «Loodus ja ini-
mene». Esialgu oli laager planeeri-
tud ühe öise telkimisega Rohunee-
me metsas, aga külma ilma tõttu tu-
li piirduda ööbimisega Püünsi koo-
limajas. Kuna ilm oli siiski mõnusalt 
päikesepaisteline, siis oli kõigil tuju 
hea ja lõbu laialt. Matk metsa, maas-
tikumäng, köielt laskumine, metsas 
tee keetmine ja vorstikeste grillimi-
ne tõi palju elevust ning pakkus ko-
gemusi ja palju õpetlikku nii kodu-
tütardele kui ka noorkotkastele. Ka 
ühistest tegevustest (sõbrakaardi 
valmistamine, mängud, laulud) võe-
ti agaralt ja suure huviga osa. 

Täname kõiki juhte ja Viimsi val-
lavalitsust kaasabi eest toreda laag-
ri korraldamisel.

Uute kohtumisteni!
Viivi Jõgisu,
kodutütarde juht

Püünsi 
kodutütarde ja 
noorkotkaste 
tegemistest

Viimsi Kooli teatrikunsti ja 
väliskülaliste rohke aasta algus
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VIIMSI VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED

15. detsember 2006 nr 81
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006.a määruse nr 27 “Veevarustuse 
ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Viimsi val-
las” muutmine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõi-
ke 1, “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse” paragrahvi 14 lõike 
2 ja Viimsi Vallavolikogu 09.04.2002.a määrusega nr 13 kinnitatud 
ja 14.11.2006.a määrusega nr 40 muudetud “Viimsi valla veevarus-
tuse ja reovee ärajuhtimise teenuste hindade reguleerimise korra” 
punkti 3 ja punkti 7 ning Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001.a. määru-
sega nr 5 kinnitatud ja 14.05.2002.a määrusega nr 18, 12.09.2006.a 
määrusega nr 33 ja 14.11.2006.a määrusega nr 39 muudetud “Viim-
si valla ühisveevärgi ja – kanalisatsiooni kasutamise eeskirja” parag-
rahvi 15 lõike 1 ning arvestades AS Viimsi Vesi taotlust veevarustu-
se ja reovee ärajuhtimise hindade korrigeerimiseks ja ülereostustasu 
kehtestamiseks:
§ 1.  Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006.a määruses nr 27 “Veevarustu-

se ja heitvee ärajuhtimise teenuse hinna kehtestamine Viimsi val-
las” tehakse järgmised muudatused:

1)  pealkiri sõnastatakse järgmiselt: “Veevarustuse ja reovee ärajuh-
timise teenuse hinna kehtestamine Viimsi vallas.”

2)  määrust täiendatakse paragrahviga 21 järgmises sõnastuses: 
“§ 21 Kehtestada alates 15.03.2007.a. juriidilistele isikutele ja füüsi-
listest isikutest ettevõtjatele ülernormatiivse reostuse tasu määrad 
vastavalt lisale 3.“ 
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Lisa 3
Viimsi Vallavalitsuse 28.04.2006 määrusele nr 27, muudetud 
15.12.2006 määrusega nr 81
Juriidilistele isikutele ja füüsilisest isikutest ettevõtjatele kehtestatud 
ülenormatiivse reostuse tasu määrad
1. Hinnaregulatsioon
Kanalisatsiooniteenuse 1 m³ tariif kroonides juriidilisele isikule:
Tariif kehtib alates: Tariif käibemaksuta Tariif käibemaksuga
01.08.2006 28.35 33.45
01.08.2007 42.53 50.20
01.08.2008 48.90 57.70
01.08.2009 48.90 57.70

2. Ülereostustasu:
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja Li-
sas 1 (lisa Viimsi Vallavalitsuse 14.11.2006.a määrusele nr 39) too-
dud saasteainete piirkontsentratsioonide ületamisel ärajuhitavas reo-
vees rakendatakse lisaks punktis 1 toodud kanalisatsiooniteenuse hin-
nale ülereostustasu määrasid alljärgnevalt:

REOVEE SAASTE-
GRUPID

Ülereostustasu 2007.
a krooni/m³ käibe-
maksuta

Ülereostustasu 
2007.a krooni/m³ 
käibemaksuga

SG-1 0.00 0.00
SG-2 0.00 0.00
SG-3 0.00 0.00
SG-4 2.72 3.20
SG-5 4.44 5.23
SG-6 7.63 9.00
SG-7 13.39 15.80
SG-8 23.49 27.71

Ülereostustasu määrasid korrigeeritakse iga-aastaselt vastavalt tarbi-
jahinnaindeksi muutusele. Tarbijahinnaindeksi muutuseks on Statis-
tikaameti poolt kuukirjas Eesti Statistika avaldatud 12 kuu tarbija-
hinnaindeksi muutus. 
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

15. detsember 2006 nr 82
Maaüksustele nimetuste ja koha-aadresside määramine Lepp-
neeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise 
korra» ja Viimsi Vallavolikogu 12.09.2006.a. otsusega nr 87 kehtes-
tatud «Mäeotsa maaüksus» detailplaneeringu ning Priit Voit poolt 
22.11.2006.a. esitatud avaldust:
§ 1.  Määrata Mäeotsa maaüksusest moodustatavatele maaüksustele 

alljärgnevad nimetused ja koha-aadressid vastavalt juurdelisatud 
plaanile:

1)  detailplaneeringu järgsele krundile nr 1 nimetuseks Pilli-
roo ja  koha-aadressiks Leppneeme sadama tee 4;

2)  detailplaneeringu järgsele krundile nr 2  nimetuseks Nida 
ja koha-aadressiks Leppneeme sadama tee 2;

3)  detailplaneeringu järgsele krundile nr 3 nimetuseks Kõrk-
ja ja koha-aadressiks Leppneeme tee 93;

4)  detailplaneeringu järgsele krundile nr 4 nimetuseks Mäe-
otsa ja koha-aadressiks Leppneeme tee 95.

§ 2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.12.2007.
aastaks.

§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-
litsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

22. detsember 2006 nr 83
Viimsi Keskkooli renditeenuste hindade kehtestamine
Määrus kehtestatakse Viimsi valla põhimääruse § 64 lõike 4, MA 
Viimsi Keskkooli põhimääruse punkti 71.3 alusel ning arvestades Vi-
imsi Keskkooli direktori Leelo Tiisvelti 19.10.2006.a taotluse nr 7-
1/3187 .
§ 1.  Kehtestada Viimsi Keskkooli rendi- ja teenuste hinnad vastavalt 

käesoleva määruse Lisale 1.
§ 2.  Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodus-

tusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.
§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja. 
§ 4.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

LISA 1
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määrusele nr 83 
Viimsi Keskkooli ruumide rendi hinnad 2006/2007 õppeaastal

Ruum Tunnihind Päeva hind
(üle 4 tunni)

Aula või aatrium 1350 kr 4050 kr
Aula + aatrium 1550 kr 4650 kr
Õppeklass (sisaldab TV ja DVD) 550 kr 1650 kr
Ateljee 650 kr 1950 kr
Õppeköök 750 kr 2250 kr
Käsitööklass 750 kr 2250 kr
Töökoda 850 kr 2550 kr
Arvutiklass (36 kohta) 1550 kr 4650 kr

Viimsi Keskkooli ruumide rendi hinnad Viimsi valla asutustele 
ja organisatsioonidele 2006/2007 õppeaastal

Ruum Tunnihind Päeva hind 
(üle 4 tunni)

Aula või aatrium 135 kr 405 kr

Aula + aatrium 155 kr 465 kr
Õppeklass (sisaldab TV ja 
DVD) 55 kr 165 kr
Ateljee 65 kr 195 kr
Õppeköök 75 kr 225 kr
Käsitööklass 75 kr 225 kr
Töökoda 85 kr 255 kr
Arvutiklass (36 kohta) 155 kr 465 kr

Viimsi Keskkooli poolt pakutavate teenuste hinnakiri 2006/2007 
õppeaastal
Teenus
Videoprojektori kasutamine 100 kr 1 tund
Helitehniku teenus 150 kr 1 tund
Valgustehniku teenus 150 kr 1 tund
Garderoobi valve 100 kr 1 tund
Ööbimine klassiruumis (1 inimene) 25 kr 1 öö
Märkused
Aatriumi rendihinna sisse ei kuulu kooli köögi kasutamine

22. detsember 2006 nr 84
MLA Viimsi Lasteaiad rendi- ja teenuste hinnakirja kehtestami-
ne 
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 64 lõike 4, MLA 
Viimsi Lasteaiad põhimääruse punkti 2.6.9 alusel ning arvestades 
MLA Viimsi Lasteaiad juhataja Aina Alunurme 23.11.2006 taotlust 
reg. nr 7-1/3641.
§ 1.  Kehtestada MA Viimsi Lasteaiad teenuste hinnakirjad vastavalt 

käesoleva määruse Lisale1.
§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 12.08.2003.a. kor-

raldus nr 532 «MLA Viimsi Lasteaiad allüksuse Pargi lasteaed 
teenuste hinna kehtestamine» ja 11.08.2001 korraldus nr 881 
«Lasteaed Piilupesa hoone osalushindade kinnitamine» ning 
26.11.2004 määrus nr.53 «MLA Viimsi Lasteaiad Leppneeme 
Lasteaia siseruumide rendihindade kehtestamine».

§ 3.  Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodus-
tusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.

§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja. 
§ 5.  Määrus jõustub jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-

lavalitsuse Kantseleis.
§ 6.  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2007.a. 
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Lisa 1 
kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006.a määrusega nr 84
MLA Viimsi Lasteaiad teenuste hinnakiri (tunnihinnad)
LASTEAED PIILUPESA SAAL 
saali rendihind ringide juhendajatele ja ürituste korraldamisel 100 
kr
saali rendihind majasiseste ringide juhendajatele 40 kr
PARGI LASTEAED SAAL 
saali rendihind ringide juhendajatele ja ürituste korraldamisel 200 
kr
saali rendihind majasiseste ringide juhendajatele 40 kr
LEPPNEEME LASTEAED SAAL
saali rendihind ringide juhendajatele ja ürituste korraldamisel 150 
kr
saali rendihind majasiseste ringide juhendajatele 40 kr
Kehtestada Lasteaed Piilupesa koolilaste pikapäevarühma tunnihin-
naks 2,50 kr.

22. detsember 2006 nr 85
MA Viimsi Muuseumid rendi- ja teenuste hinnakirja kinnitami-
ne
Määrus kehtestatakse “Viimsi valla põhimääruse” § 64 lõike 4, MA 
Viimsi Muuseumid põhimääruse punkti 3.2.9 ning MA Viimsi Muu-
seumid direktori Enna Sirkeli ettepaneku 22.11.06 nr / 1-10/23 alu-
sel.
§ 1.  Kinnitada juurdelisatud MA Viimsi Muuseumid teenuste hinna-

kirjad vastavalt käesoleva määruse Lisadele 1, 2 ja 3.
§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 22.03.2005.a korral-

dus nr 152 «MA Viimsi Muuseumid Vabaõhumuuseumi teenus-
te hinnakirja kinnitamine» ja 28.05.1999.a korraldus nr 1056. 

§ 3.  Viimsi Vallavalitsusel on õigus oma korraldusega teha soodus-
tusi käesoleva määrusega kehtestatud hinnakirjast.

§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja. 
§ 5.  Määrus jõustub 3.päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalit-

suse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Lisa 1
kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006.a korraldusega nr 
85
VIIMSI KODULOOMUUSEUM TEENUSTE HINNAKIRI 
Konverentsisaali (kuni 40 inimest) kasutamine
Tunnitasu 300.- 
Päevatasu (üle 4 tunni) 1000.- 
Suure saali (kuni 100 inimest) kasutamine
Tunnitasu400.- 
Päevatasu (üle 4 tunni) 1200.- 
Suure saali ja konverentsisaali (kuni 140 inimest) kasutamine
Tunnitasu 500.- 
Päevatasu (üle 4 tunni) 1400.- 
Tehnika
Tunnitasu 100.- 
Päevatasu (üle 4 tunni) 400.- 
Fotografeerimine
Museaalide ja näituste fotografeerimine (fotografeerimise ühepäeva-
ne luba) 100.-
Museaalide laenutamine
Laenutamise eesmärgil 1 päev 500.- 
Kopeerimise eesmärgil 1 päev 600.- 
Täiendavad teenused
1. Üritusel giidi tasu iga jooksva tunni eest 200 kr
2. Ürituse koristamise tasu 300 kr
3. Kui üritus kestab üle kokkulepitud aja, siis kehtestatakse kahekord-
ne tasu vastavalt hinnakirjale iga üleläinud tunni eest.
Märkused
Viimsi valla lasteaedade lastel ja Viimsi valla koolide õpilastel on õi-
gus muuseumi külastada tasuta.
*Tehnika – TV, videomakk, DVD/CD mängija, videoprojektor, või-
malik kasutada arvutit infopunktis.

Lisa 2
kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006.a korraldusega nr 
85
VIIMSI KODULOOMUUSEUM TEENUSTE HINNAKIRI 
VIIMSI VALLA ASUTUSTELE JA ORGANISATSIOONIDE-
LE
Konverentsisaali (kuni 40 inimest) kasutamine
Tunnitasu 60 kr
Päevatasu (üle 4 tunni) 240 kr
Suure saali (kuni 100 inimest) kasutamine
Tunnitasu 120 kr
Päevatasu (üle 4 tunni) 400 kr
Suure saali ja konverentsisaali (kuni 140 inimest) kasutamine
Tunnitasu 150 kr
Päevatasu (üle 4 tunni) 500 kr
Tehnika
Tunnitasu 100 kr
Päevatasu (üle 4 tunni) 400 kr
Fotografeerimine
Museaalide ja näituste fotografeerimine (fotografeerimise ühepäeva-

ne luba) 100 kr
Museaalide laenutamine
Laenutamise eesmärgil 1 päev 500 kr
Kopeerimise eesmärgil 1 päev 600 kr
Täiendavad teenused
1. Üritusel giidi tasu iga jooksva tunni eest 200 kr
2. Ürituse koristamise tasu 300 kr
3. Kui üritus kestab üle kokkulepitud aja, siis kehtestatakse kahekord-
ne tasu vastavalt hinnakirjale iga üleläinud tunni eest.
Märkused
Viimsi valla lasteaedade lastel ja Viimsi valla koolide õpilastel on õi-
gus muuseumi külastada tasuta.
*Tehnika – TV, videomakk, DVD/CD mängija, videoprojektor, või-
malik kasutada arvutit infopunktis.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
13.02.2007 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

13.02.2007 ISTUNGI OTSUSED
nr 11  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-

ne: Haabneeme alevikus, Randvere tee 9 ja 9B
nr 12  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-

ne: Prangli saarel, Kelnase külas, Kelnase sadam ja lähi-
ala

nr 13  Kelnase Vaatetorni maaüksuse omandamine
nr 14  Kelnase sadam ja Leppneeme sadam kinnistutele hoones-

tusõiguse seadmine OÜ Viimsi Haldus kasuks
nr 15  Rahvakohtunikukandidaatide valimine

13. veebruar 2007 nr 11
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: Haab-
neeme alevikus, Randvere tee 9 ja 9B
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a 
määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, 
§ 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ning Val-
lavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni seisukohta, Viimsi Valla-
volikogu
o t s u s t a b :
1.  Algatada detailplaneering Viimsi vallas Haabneeme alevikus, maa-

üksustel Randvere tee 9 ja 9B, üldplaneeringujärgse maakasutuse 
sihtotstarbe muutmiseks osaliselt sotsiaalmaast ärimaaks ning ehi-
tusõiguse määramiseks kaubanduskeskuse laiendamiseks, vasta-
valt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 218 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vas-

tuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesan-
de kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjenda-
tud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtae-
ga. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tu-
leb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise täht-
aja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kao-
tab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebile-
hel.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 

Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul ar-
vates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 12
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Prangli saarel, Kelnase külas, Kelnase sadam ja lähiala
«Planeerimisseaduse» § 10 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a 
määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 2, 
§ 9 lg 7 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut, Valla-
volikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni 
seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .   Algatada detailplaneering Viimsi vallas Prangli saarel, Kelnase 

külas Kelnase sadamas ja lähialal, üldplaneeringu järgsete maa-
kasutuse sihtotstarvete korrigeerimiseks, eesmärgiga ehitusõi-
guse määramine uue sadama rajamiseks, asukoha ja ehitusõigu-
se määramine biopuhastile ning diisel elektrijaamale, ühistule 
vajalike hoonete teenindamiseks piiride määramine, Kanguri 
maaüksusele ehitusõiguse määramine ning teedevõrgu lahenda-
mine, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 234 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule vas-

tuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesan-
de kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib põhjenda-
tud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtae-
ga. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks tu-
leb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise täht-
aja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kao-
tab detailplaneeringu algatamise otsus kehtivuse.

4.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebile-
hel.

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 

Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul ar-
vates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 13
Kelnase Vaatetorni maaüksuse omandamine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lõi-
ke 1, Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr. 38 kehtesta-
tud ja 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhi-
määruse» § 53 lõike 1 ja 3, § 58 lõike 1 punkti 1, Siseministeeriumi 
22.12.2006.a kirja nr.7.2-9-5/12080, milles ei peeta Prangli saarel 
Kelnase külas asuvat Kelnase vaatetorni piirivalvele teenistuslikult 
vajalikuks ning ollakse nõus kinnistu võõrandamisega munitsipaal-
omandisse tuginedes Viimsi Vallavalitsuse ettepanekule rekonstruee-
rida ning võtta taaskasutusse Kelnase vaatetorn linnuvaatlus- ja tu-
rismiobjektina, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1.   Omandada tasuta Eesti Vabariigilt Prangli saarel Kelnase külas 

asuv Kelnase Vaatetorni kinnistu registriosa nr. 7016302 (Riigiva-
ra valitseja on Siseministeerium), katastritunnusega 89001:002:0099, 
pindalaga 100 m², sihtotstarbega riigikaitsemaa.

2.  Anda volitused Vallavanemale (edasivolitamise õigusega) punk-
tis 1 nimetatud kinnistu omandamise lepingu sõlmimiseks.

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 päeva jooksul ar-
vates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 14
Kelnase sadam ja Leppneeme sadam kinnistutele hoonestusõi-
guse seadmine OÜ Viimsi Haldus kasuks
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 34 lõi-
ke 2 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a. määrusega nr. 38 keh-
testatud ja 09.05.2006.a. määrusega nr. 17 muudetud «Viimsi valla 
põhimääruse» § 65 lõike 1 punktid 1-3, § 66 lõike 1 punkti 2 ja § 69 
lõike 1 punkti 3 ning võttes arvesse Viimsi Vallavalitsuse seisukoh-
ta selle kohta, et Prangli saare Kelnase sadama ja Leppneeme sada-
ma ehitiste ehitamise ja nende hilisema haldamise korraldamiseks on 
otstarbekas seada nende sadamate kinnistutele hoonestusõiguse OÜ 
Viimsi Haldus kasuks ning OÜ Viimsi Haldus nõusolekut, Viimsi 

Vallavolikogu 
o t s u s t a b :
1.  Seada Viimsi valla omandis olevale kinnistule Kelnase sadam, (reg.

osa nr. 184202, sihtotstarbed tootmismaa ja ärimaa, pindala 7643 
m², maksustamishind 152860.- krooni) ja kinnistule Leppneeme 
sadam (reg.osa nr. 10437902, sihtotstarve tootmismaa, pindala 
2967 m², maksustamishind 385710.- krooni) hoonestusõigus osa-
ühingu Viimsi Haldus, reg.kood 10618178, kasuks järgmistel tin-
gimustel:

1)  hoonestusõiguse tasu - tasuta;
2)  hoonestusõiguse tähtaeg - 50 aastat;
3)  hoonestusõiguse eesmärk - sadamate ehitiste ehitamine ja avali-

kes huvides haldamise korraldamine;
4)  ehitiste ehitamise tähtaeg - 5 aastat.
2.  Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise õigusega) kinnis-

tutele Kelnase sadam ja Leppneeme sadam OÜ Viimsi Haldus ka-
suks tasuta hoonestusõiguse seadmise lepingute sõlmimiseks ja al-
lakirjutamiseks valla nimel ning teiste selleks vajalike tehingute 
ja toimingute sooritamiseks.

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 päeva jook-
sul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 14
Rahvakohtunikukandidaatide valimine 
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lõike 1 punkti 26 
ning «Kohtute seaduse» § 106 lõike 2 alusel, arvestades Harju Maa-
kohtu 21. detsembri 2006.a kirja nr. 8-16-129 ja salajase hääletami-
se tulemusi, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Valida Viimsi vallas järgmised rahvakohtunikukandidaadid:
1.1.  Juhan Konks;
1.2.  Kairi Uuk;
1.3.  Harri Lugu;
1.4.  Ruth Prigoda;
2.  Esitada punktis 1 nimetatud Viimsi valla rahvakohtunikekandidaa-

tide nimekiri avaldamiseks väljaandes Ametlikud Teadaanded ja 
ajalehes Viimsi Teataja hiljemalt 1. märtsiks 2007.a.

3.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.
4.  Igaühel on õigus rahvakohtunikukandidaadi rahvakohtunikuks ni-

metamine vaidlustada Harju Maakohtu rahvakohtunike nimetami-
se komisjonis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Otsustes nimetatud lisadega on võimalik tutvuda Viimsi val-
la veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kant-
seleis, Nelgi tee 1.

13.02.2007 ISTUNGI MÄÄRUSED

13. veebruar 2007 nr 10
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise 
kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1. Üldsätted
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseerimise kord 
(edaspidi - kord) sätestab Viimsi valla eelarvelistest vahenditest (edas-
pidi - vallaeelarvest) juhilubade omandamise korral kompensatsioo-
ni (edaspidi - kompensatsioon) maksmise tingimused ja kompensat-
siooni maksmiseks taotluste (edaspidi - taotlus) esitamise korra.
§ 2.  Kompensatsiooni maksmise tingimused
(1)  Kompensatsiooni makstakse juhul, kui on täidetud kõik järgmi-

sed tingimused: 
1)  õpilane omandab keskharidust üldhariduskoolis või kutsekeskha-

ridust kutseõppeasutuses (edaspidi - õppeasutus) või mootorsõi-
duki juhtimisõiguse koolituse alustamisel omandas haridust eel-
pool nimetatud õppeasutuses ning õppeasutuse lõpetamisest ei ole 
möödas rohkem kui 6 kuud; 

2)  õpilane ja vähemalt üks tema vanematest elavad Rahvastikuregist-
ri andmetel 01.09.2006.a. seisuga Viimsi vallas; 

3)  kulutused on tehtud Eesti Vabariigi Liiklusseaduse (edaspidi - Liik-
lusseadus) mõistes B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse 
või piiratud juhtimisõiguse saamiseks; 

4)  õpilane on Liiklusseaduses toodud nõuetele vastava koolitaja (edas-
pidi - koolitaja) juures lõpetanud B-kategooria mootorsõiduki ju-
hi õppekavakohase koolituskursuse ja omab selle kohta juhi koo-
lituskursuse tunnistust; 

(2)  Käesolev kord ei laiene nende isikute suhtes, kes omandavad kesk- 
või kutsekeskharidust õhtuses või kaugõppevormis.

§ 3. Kompensatsiooni taotlemine ja maksmine
(1)  Kompensatsiooni taotlemise aluseks on vormikohane taotlus, mis 

esitatakse Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi - Vallavalitsus). Kom-
pensatsiooni taotlemise vormi kinnitab Vallavalitsus.

(2)  Kompensatsiooni saamiseks on õigustatud taotlust esitama juhi-
loa saamiseks kulutusi teinud isik või isikud ühiselt (edaspidi - 
taotleja).

(3)  Taotlus tuleb esitada Vallavalitsusele 30 (kolmekümne) kalend-
ripäeva jooksul peale Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse (edaspi-
di ARK) poolt juhtimisõigust tõendava juhiloa väljastamist või 
30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul käesoleva korra kehtes-
tava määruse jõustumisest kui ARK poolt juhtimisõigust tõendav 
juhiluba on väljastatud enne käesoleva määruse jõustumist, kuid 
mitte varem kui 01.09.2006.a.

(4)  Taotlusele tuleb lisada alljärgnevad dokumendid:
1)  Koopia omandatud B-kategooria juhiloast, mis on ARK’i poolt 

väljastatud mitte varem kui 01.09.2006.a;
2)  Koolitaja poolt taotlejale esitatud teatis, millisega kinnitatakse koo-

lituskulude eest tasumist;
(5)  Vallavalitsus kontrollib 20 (kahekümne) päeva jooksul, arvates 

taotluse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust käes-
olevas määruses sätestatud nõuetele. Vallavalitsusel on õigus kont-
rollida koolitajalt esitatud dokumentide õigsust ja ehtsust. Puu-
duste esinemisel teatab Vallavalitsus sellest viivitamatult taotle-
jale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (küm-
me) päeva. Kui taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, 
tagastatakse talle esitatud dokumendid ning menetlus kompen-
satsiooni maksmiseks lõpetatakse.

(6)  Kompensatsiooni maksmisest või mittemaksmisest ning mitte-
maksmise põhjustest teavitab Vallavalitsus taotlejat kirjalikult 10 
(kümne) päeva jooksul, arvates vastavasisulise otsuse tegemise 
päevast.

(7)  Kompensatsiooni makstakse taotlejale Liiklusseaduse alusel Ma-
jandus- ja       kommunikatsiooniministri määrusega «B-kategoo-
ria ja B1-alamkategooria mootorsõiduki juhi ettevalmistamise 
riiklik õppekava» kehtestatud algastme koolituse kestvuse ulatu-
ses, kuid mitte rohkem kui 5000 (viis tuhat) krooni.

§ 4. Rakendussätted
(1)  Käesolevat määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. sep-

tember 2006.a.
(2)  Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi 

valla veebilehel.
(3)  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist 

Vallavolikogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 11
Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 6 lõike 3 punkt 2 ja § 22 lõike 1 punkti 5 ning «Sotsiaalhoolekan-
de seaduse» § 121 lõike 2, § 123, § 127 ja § 128 alusel.



1111Viimsi TeatajaViimsi TeatajaVeebruar 2007

§ 1.Reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib Viimsi valla eelarves selleks ettenähtud 
vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva eelkooliealise 
lapse lapsehoiuteenuse kulude kompenseerimise (edaspidi - toetus) 
korda.
§ 2. Üldsätted
(1)  Toetuse määra kehtestab Viimsi Vallavalitsus (edaspidi - vallava-

litsus). Toetuse määr kehtib ühe lapse kohta ühes kalendrikuus.
(2)  Toetuse maksmist korraldab ja makstud toetuse üle peab arves-

tust vallavalitsus.
§ 3. Toetuse subjekt
(1)  Toetus määratakse ja makstakse lapsevanemale, eestkostjale või 

lepingulisele hooldajale (edaspidi - lapsevanem): 
1)  kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Viimsi vallas;
2)  kui lapse, kelle jaoks toetust taotletakse, rahvastikuregistri järgne 

elukoht on Viimsi vallas;
3)  kui laps, kelle jaoks toetust taotletakse, ei ole kantud ühegi 

munitsipaal- või eralasteaia nimekirja.
(2)  Õigus toetust taotleda tekib pärast vanemahüvitise seaduse alu-

sel saadava hüvitise maksmise lõppemist ning lõpeb lapse mine-
kul koolieelsesse lasteasutusse või õppimaasumisel üldharidus-
koolis.

§ 4. Toetusega kompenseerimine
Toetusega kompenseeritakse lapsehoiu teenust, mida osutab lapse-
hoidja kutset omav füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kel-
le põhikirjaline tegevus on koolieelse lapsehoiu teenuse osutamine.
§ 5. Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded
(1)  Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib lapsehoidja hoida: 
1)  lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides korraga kuni viit (5) 

last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vaja-
vad isikud; 

2)  väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruume korraga kuni 
kümmet (10) last, kaasa arvatud lapsehoidja enda samal ajal hool-
damist vajavad isikud.

(2)  Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis (5) last, loe-
takse kõiki lapsehoiuteenusel viibivaid raske või sügava puude-
ga lapsi, alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja enda samal 
ajal hooldamist vajavaid raske või sügava puudega isikuid ja al-
la kolmeaastaseid lapsi kahe lapse eest.

(3)  Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse 
eluruumides või muudes lapsehoiuks sobivates ruumides. Kui lap-
sehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lap-
se eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vasta-
ma rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse ter-
visekaitsenõuetele.

(4)  Lapsehoiuteenuse osutaja tagab lapse toitlustamise vastavalt lap-
sehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja va-
helisele kokkuleppele. Lapsehoiuteenuse osutaja peab toitlusta-
misel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vasta-
valt toiduseaduses sätestatule.

(5)  Kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides, võimaldab lap-
sehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale 
ja vajadustele ning lapsehoiuteenusele õigustatud isiku ja lapse-
hoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele.

(6)  Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiuteenusele õigustatud isiku 
juhistest ning lapse huvidest. Lapsehoiuteenusele õigustatud isik 
ning lapsehoidja vahetavad teineteisega lapse hooldamisega seon-
duvat teavet.

(7)  Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud sotsiaalhoolekande sea-
duse § 6 punkti 81 alusel kehtestatud korras koostama statistilisi 
aruandeid lapsehoiuteenuse kohta ja esitama need vallavalitsuse-
le.

§ 6.  Lapsehoidjale ja temaga ühist eluruumi kasutavale isikule 
esitatavad nõuded

(1)  Lapsehoidja on füüsiline isik, kes lapsehoiuteenuse osutamise 
kestel last isiklikult hooldab ja arendab ning tagab tema turvali-
suse.

(2)  Lapsehoidja peab olema täieliku teovõimega ning lapsehoiutee-
nuse osutamiseks vajaliku füüsilise ja vaimse tervisega ning vas-
tama sotsiaalhoolekande seaduse § 252 lõike 1 punktides 1-6 sä-
testatud nõuetele.

(3)  Isikul peab lapsehoidjana tegutsemiseks olema kutseseaduse alu-
sel välja antud lapsehoidja kutsetunnistus.

(4)  Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis, peab muu 
seda eluruumi kasutav täieliku teovõimega isik olema lastega 
koosolemiseks vajaliku vaimse tervisega ning vastama sotsiaal-
hoolekande seaduse § 252 lõike 1 punktides 3-6 sätestatud nõue-
tele.

(5)  Kui lapsehoiuteenust osutatakse lapsehoidja eluruumis, peab muu 
seda eluruumi kasutav täisealine isik läbima korrapärase tervise-
kontrolli nakkushaiguste suhtes, sealhulgas iga kahe aasta järel 
kopsude röntgenuuringu, ja tal peab olema tervisetõend nakkus-
haiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta.

(6)  Perearst teeb nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli ja väljastab 
kirjaliku tervisetõendi.

§ 7. Toetuse taotlemine
(1)  Toetuse taotleja esitab vallavalitsusele:
1)  kirjaliku vormikohase taotluse;
2)  isikut ning eestkostjaks või hooldajaks olemist tõendava dokumen-

di (toetuse esmakordsel taotlemisel);
3)  lapse sünnitunnistuse koopia (toetuse esmakordsel taotlemisel);
4)  lapsehoiu teenuse osutaja kutsetunnistuse koopia ja alates maava-

nema poolt tegevuslubade väljastamise alustamist ühe (1) kuu jook-
sul - tegevusloa koopia. 

5)  lapsehoiu teenuse ostmist tõendava dokumendi.
(2)  Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt täiendavaid 

andmeid või dokumente, millest taotlejat informeeritakse taotlu-
se vastuvõtmisel või kirjalikult viie (5) tööpäeva jooksul pärast 
taotluse vastuvõtmist.

(3)  Taotlus jäetakse rahuldamata, kui kümne (10) tööpäeva jooksul 
taotluse esitamisest või kirjaliku teate saatmisest ei ole esitatud 
täiendavalt nõutud andmeid või dokumente.

(4)  Toetuse taotlejal on õigus esitada taotlus kolme (3) kuu jooksul 
pärast tegelike kulutuste tegemist.

§ 8. Toetuse määramine ja maksmine
(1)  Otsuse toetuse andmise või sellest keeldumise kohta teeb valla-

valitsus kümne (10) tööpäeva jooksul, arvates toetuse taotlemi-
seks viimase vajaliku dokumendi saamise päevast.

(2)  Kui vallavalitsusel tekib põhjendatud kahtlus taotlusele lisatud 
dokumentide alusel teenuse tegeliku saamise kohta, on vallava-
litsusel õigus pikendada otsuse tegemise tähtaega kuni kolmküm-
mend (30) päeva, teatades sellest kirjalikult taotluse esitajale.

(3)  Kui taotlust ei rahuldata, saadab vallavalitsus taotlejale motivee-
ritud otsuse viie (5) tööpäeva jooksul otsuse tegemisest. 

(4)  Toetus määratakse kalendrikuu jooksul tehtud ja dokumentaalselt 
tõestatud kulutuste alusel vallavalitsuse poolt kehtestatud määra 
ulatuses.

(5)  Toetus kantakse üle taotluses märgitud arvelduskontole viie (5) 
päeva jooksul otsuse tegemisest.

§ 9. Lapsehoiu teenuse osutamise kontrollimine
(1)  Vallavalitsusel on õigus lapse õiguste kaitseks kontrollida lapse-

hoiu teenuse osutamise kohta teenuse osutamise ajal, kas teenust 
osutatakse lapsele kohastes tingimustes ning koostada vormiko-
hane akt.

(2)  Kontrollifunktsiooni täites ei võta vallavalitsus endale vastutust 
teenuse osutamise tagajärgede eest ega vabasta teenuse osutajat 
ega lapsevanemat või temaga võrdsustatud isikut vastutusest lap-
se heaolu eest.

(3)  Kontrolli tulemustest teavitatakse lapsevanemat.
§ 10. Vaidluste lahendamine
(1)  Kui toetus on taotleja poolt valeandmete esitamise tagajärjel maks-

tud välja alusetult, on vallavalitsusel õigus nõuda alusetult maks-
tud toetuse summa tagastamist, esitades toetuse saajale selleko-
hase nõudekirja.

(2)  Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud alusetult saadud toe-
tuse tagasi maksma viieteistkümne (15) päeva jooksul arvates val-
lavalitsuselt nõudekirja saamisest. Alusetult makstud toetusi, mi-
da pole ettenähtud viieteistkümne (15) päeva jooksul tagastatud, 
on vallavalitsusel õigus nõuda tagasi kohtu korras. Sel juhul on 
alusetu toetuse saanud isik kohustatud vallavalitsusele hüvitama 
ka sissenõudmisega seotud kulud.

§ 11. Rakendamine
(1)  Lapsehoiu toetuse määra kehtestab vallavalitsus igal aastal pea-

le eelarve kinnitamist.
(2)  Lapsehoiu toetuse taotluse vormi kinnitab vallavalitsus.
(3)  Lapsehoiu teenuse osutamise kontrollimise akti vormi kinnitab 

vallavalitsus.
(4)  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2007.a.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 12
Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 22 lõike 1 punkti 5 ning «Spordiseaduse» § 3 punkti 2 alusel.

§ 1. Üldsätted
(1)  Spordikoolidele ja spordiklubidele toetuse andmise kord (edas-

pidi - kord) sätestab Viimsi valla eelarvelistest vahenditest (edas-
pidi - vallaeelarvest) toetatavate spordialadega tegelemiseks toe-
tuse taotlemise, taotluste läbivaatamise ning toetuse andmise ja 
toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korra.

(2)  Toetust antakse spordikoolidele ja spordiklubidele (edaspidi - 
taotleja). 

(3)  Käesolev kord ei laiene nendele spordikoolidele ja spordiklubi-
dele, kes on tegutsenud taotluse esitamise momendiks vähem kui 
1 (üks) aasta. 

(4)  Toetus käesoleva korra mõistes on eraldis taotlejale vallaeelar-
vest sporditegevuse toetamiseks ettenähtud vahendite arvelt. 

(5)  Toetust antakse sporditegevuseks, mis toimub Viimsi valla hal-
dusterritooriumil või lähiümbruses ning on suunatud lastele ja 
noortele vanuses 7-19 aastat, kelle elukoht rahvastikuregistri and-
metel on Viimsi vallas.

(6)  Toetust antakse spordiklubidele ja spordikoolidele, kus kvalifit-
seeritud treenerite juhendamisel tagatakse lastele regulaarne ja 
tulemuslik treeningtegevus.

(7)  Toetuse taotluse- ja aruandluse vormid, toetuse määrad ja toeta-
tavate spordikoolide ning spordiklubide nimekirja kinnitab Viim-
si Vallavalitsus (edaspidi - Vallavalitsus).

§ 2. Toetuse taotlemine ja määramine
(1)  Toetuse saamiseks järgmisel aastal esitatakse taotlus koos lisade-

ga kuni jooksva aasta 1. novembrini Vallavalitsusele. 
(2)  Toetust eraldatakse üheks kalendriaastaks.
(3)  Taotlusele lisab taotleja alljärgnevad dokumendid:
1)  maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta;
2)  jooksva aasta tegevusaruanne 1. oktoobri seisuga; 
3)  järgneva aasta eelarve;
4)  treenerite ning laste ja noorte nimekirjad.
(4)  Vallavalitsus kontrollib 10 (kümne) päeva jooksul, arvates taot-

luse esitamise päevast esitatud dokumentide vastavust käesoleva 
korra paragrahvi 2 lõikes 3 sätestatud nõuetele. Puuduste esine-
misel teatab Vallavalitsus sellest viivitamatult taotlejale ning an-
nab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja kuni 10 (kümme) päeva. Kui 
taotleja nimetatud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, lõpetatakse me-
netlus toetuse andmiseks. 

(5)  Vallavalitsusele esitatud taotlused vaatab läbi Viimsi Vallavoli-
kogu noorsoo- ja spordikomisjon (edaspidi - komisjon).

(6)  Toetuste määramiseks ettepanekute tegemisel lähtub komisjon 
järgmistest kriteeriumitest:

1)  sporditegevus on suunatud lastele ja noortele vanuses 7-19 aastat, 
kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Viimsi vallas;

2)  sporditegevus, millele toetust taotletakse, toimub Viimsi valla hal-
dusterritooriumil või selle lähiümbruses; 

3)  sporditegevuseks toetust taotlev spordiklubi on taotluse esitamise 
momendiks tegutsenud vähemalt 1 (üks) aasta;

4)  treeningud toimuvad algkooliealistele vähemalt 2 (kaks) korda 
ning vanematele lastele ja noortele vähemalt 3 (kolm) korda nä-
dalas;

5)  toetuse suurus arvestatakse vastavalt laste ja noorte arvule, võttes 
aluseks vallaeelarves sporditegevuse toetamiseks ettenähtud va-
hendid;

6)  iga lapse ja noore kohta eraldatakse vallaeelarvest toetust vasta-
valt Vallavalitsuse poolt kinnitatud toetuse määrale;

7)  juhul, kui üks laps või noor osaleb mitme klubi tegevuses, jaga-
takse eraldatav summa võrdsetes osades kahele taotlejale; 

(7)  Komisjon vaatab läbi esitatud taotlused kuni 3 (kolme) kuu jook-
sul ning teeb Vallavalitsusele ettepaneku toetuse andmise kohta. 

(8)  Komisjoni ettepaneku alusel otsustab toetuse andmise Vallavalit-
sus. Kui komisjon ei ole toetuste määramisel arvestanud käesole-
vat korda, on Vallavalitsusel õigus saata materjalid komisjonile 
uuesti läbivaatamiseks. Komisjon peab materjalid uuesti läbi vaa-
tama 1 (ühe) kuu jooksul.

(9)  Toetuse andmisest või mitteandmisest teavitab Vallavalitsus vas-
tavat spordikooli või spordiklubi kirjalikult 10 (kümne) päeva 
jooksul, arvates vastava otsuse tegemise päevast. 

§ 3. Lepingu sõlmimine
(1)  Ühe (1) kuu jooksul arvates Vallavalitsuse toetuse andmise otsu-

se tegemise päevast sõlmib Vallavalitsuse esindaja taotlejaga vor-
mikohase lepingu, milles sätestatakse:

1)  toetuse saaja;
2)  toetuse sihtotstarve, sh tegevuse kirjeldus;
3)  toetatavate laste ja noorte arv;
4)  õppe-treeningtöö meetodid ja treeningmaht;
5)  toetuse üleandmise viis, tähtaeg või maksegraafik, eelistades seal-

juures kvartaalseid makseid;
6)  toetuse sihipärase kasutamise kontrollimise tingimused;
7)  sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
8)  toetuse kasutamise aruande esitamise aeg ja kord. 
(2)  Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, loetakse me-

netlus toetuse taotlemiseks lõppenuks ja toetust ei eraldata.
§ 4. Aruandlus ja kontroll
(1)  Toetuse saaja on kohustatud esitama Vallavalitsusele aruande toe-

tuse kasutamise kohta hiljemalt 1 (ühe) kuu jooksul pärast toe-
tusperioodi lõppu. Vallavalitsusel on õigus nõuda aruande juurde 
kuludokumente ning teostada toetuse kasutamise sihipärasuse 
kontrolli, nõuda seletusi ja vahearuandeid.

(2)  Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud 
dokumente või esitab valeandmeid toetuse kasutamise kohta, on 
Vallavalitsusel õigus toetuse saajaga leping lõpetada ning nõuda 
tagasi alusetult eraldatud toetus. 

(3)  Vallavalitsusel ja komisjoni liikmetel on õigus kogu toetusperioo-
di jooksul kontrollida toetuse sihipärast kasutamist ning lepingu 
tingimuste täitmist.

§ 5. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 08.02.2005 määrus 

nr 6 «Viimsi valla eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele 
toetuse andmise kord», Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006 määrus 
nr 7 «Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005. a määruse nr 6 
«Viimsi valla eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele toetu-
se andmise kord» muutmine» ja Viimsi Vallavolikogu 14.03.2006 
määrus nr 10 «Viimsi Vallavolikogu 08. veebruari 2005 määru-
sega nr 6 kinnitatud ja 28. veebruari 2006 määrusega nr 7 muu-
detud «Viimsi valla eelarvest spordikoolidele ja spordiklubidele 
toetuse andmise kord» muutmine».

(2)  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel.
(3)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavoli-

kogu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

13. veebruar 2007 nr 13
Viimsi Vallavalitsuse munitsipaalharidusasutuste töötajate töö 
tasustamise alused
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 35 lõike 2, Viimsi valla põhimääruse § 46 lõike 2 ja Vabariigi Va-
litsuse 04.02.2003. a määrusega nr 37 vastuvõetud ja 01.02.2007. a 
määrusega nr 28 muudetud «Munitsipaalkoolide õpetajate ametijär-
kude palga alammäärade kehtestamine» alusel.
§ 1.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töö 

tasustamise alused 2007. aastal vastavalt lisale 1.
§ 2.  Munitsipaalharidusasutuse juhil on õigus töötajale asutuse eel-

arves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata lisatasu-
sid täiendavate tööülesannete täitmise eest ühes kuus kokku ku-
ni 50% töötajale määratud kuupalgamäärast.

§ 3.  Munitsipaalharidusasutuse juhil on õigus töötajale asutuse eel-
arves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata toetusi ja 
preemiaid ja maksta lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest 
töötajaga läbiviidud tulemusvestluse põhjal.

§ 4.  Munitsipaalharidusasutuse juhile määratakse ühekordseid lisa-
tasusid ja preemiaid Viimsi Vallavalitsuse korralduse või Valla-
vanema käskkirja alusel.

§ 5.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 28. veebruari 2006.
a määrus nr 6 «Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koos-
seis ja munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustamise alu-
sed».

§ 6.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla vee-
bilehel.

§ 7.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Vallavo-
likogu Kantseleis.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

LISA 1
Viimsi Vallavolikogu 13. veeburari 2007 määrusele nr. 13
Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste töötajate töö tasustami-
se alused 2007. aastal
1.  Munitsipaalkooli direktori ning koolieelse lasteasutuse juhataja 

kuupalga alammäär lähtudes õpilaste arvust koolis on:
kuni 100 õpilast, last 10 000 krooni
101 kuni 500 õpilast, last 12 000 krooni
üle 500 õpilase, lapse 15 000 krooni

2.  Munitsipaalhuvialakooli direktori kuupalga alammäär lähtudes 
õpilaste arvust huvialakoolis on:
kuni 100 õpilast  9 000 krooni
üle 100 õpilase 10 000 krooni

3.  Haridusasutuse juhile määratud lisatasust informeerib vallavalit-
sus vastava haridusasutuse hoolekogu.

4.  Põhikooli ja gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalal ning alus- ja hu-
vihariduse õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute kuupalga alam-
määr, võttes arvesse pedagoogi vastavust kvalifikatsiooninõuete-
le ja talle atesteerimisel omistatud ametijärku, on:
noorempedagoog 7 800 krooni
pedagoog 8 260 krooni
vanempedagoog 9 440 krooni
pedagoog-metoodik  11 400 krooni

5.  Klassijuhataja ülesannete täitmise eest makstakse pedagoogidele 
tasu, mille alammäär on:

5.1. põhikooliastme klassis:
noorempedagoog 870 krooni
pedagoog 925 krooni
vanempedagoog 1 050 krooni
pedagoog-metoodik 1 275 krooni
5.2. gümnaasiumiastme klassis: 
noorempedagoog  290 krooni
pedagoog  310 krooni
vanempedagoog  350 krooni
pedagoog-metoodik  425 krooni
6.  Käesolevad kuupalga alammäärad on garanteeritud kõrghariduse-

ga haridusasutuste juhtidele ja pedagoogidele. Keskeriharidusega 
haridusasutuste juhtide ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate peda-
googide kuupalga alammäär võib olla kuni 15% madalam kõrgha-
ridusega asutuste juhtide ja pedagoogide kuupalga alammäärast.

7.  Haridusasutuse halduspersonali (v.a asutuste juht), muude alade 
spetsialistide, kantseleitöötajate, tööliste ja abipersonali töötasus-
tamise põhimõtted sätestatakse haridusasutuse palgajuhendis.

8.  Haridusasutuse juhil on õigus haridusasutuse eelarves töötasudeks 
ettenähtud vahendite piires ning lähtudes haridusasutuse palgaju-
hendist määrata pedagoogidele kehtestatud kuupalga alammäärast 
kõrgem kuupalgamäär ja kõrgem tasu klassijuhataja ülesannete 
täitmise eest.

Lisa 3
kinnitatud Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006.a korraldusega nr 
85
VIIMSI VABAÕHUMUUSEUM TEENUSTE HINNAKIRI
Pilet (giidiekskursioon hoonetes ja territooriumil)
Sooduspilet (lapsed, õpilased, üliõpilased, pensionärid) 5 kr
Täiskasvanupilet 15 kr
Perepilet 20 kr
Turismigrupipilet ettetellimisel 150 kr
Piknike ja ürituste korraldamine
Kuni 5 inimest 200 kr tund
Üle 5 inimese 400 kr tund
Siseruumide kasutamine 300 kr tund (kuni 10 inimest)
Siseruumide kasutamine 400 kr tund (üle 10 inimese)
Suurürituste korraldamine 2000 kr esimene tund, iga järgnev tund 
300 kr
Filmimine
Filmimine reklaami eesmärgil 2000 kr tund
Filmimine teistel eesmärkidel 150 kr tund
Fotografeerimine
Museaalide fotografeerimine (fotografeerimise ühekordne luba, era-
eesmärgil võib välisvaateid pildistada tasuta) 100 kr
Museaalide laenutamine
Museaalide laenutamine 1 päev 500 kr
Museaalide kopeerimine 1 päev 600 kr
Märkus:
1.  Suurürituste korraldaja on kohustatud taotlema avaliku ürituse kor-

raldamise loa vallavalitsuselt ettenähtud korras. 
2.  Üritusel giidi tasu iga jooksva tunni eest 200 kr
3.  Ürituse koristamise tasu 300 kr
4.  Kui üritus kestab üle kokkulepitud aja, siis kehtestatakse kahekord-

ne tasu vastavalt hinnakirjale iga üleläinud tunni eest.
Viimsi valla lasteaedade lastel ja Viimsi valla koolide õpilastel on õi-
gus muuseumi külastada tasuta.

22. detsember 2006 nr 86
Viimsi valla munitsipaalkoolide, huvialakoolide ja lasteaedade 
õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 
2007. aastaks 
Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi Haridusseaduse» § 7 lõike 2 
punkti 3, «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 44 lõike 3, «Huvi-
alakooli seaduse» § 12 lõike 4 punkti 1, «Koolieelsete lasteasutuse 
seaduse» § 27 lõike 7 ja Vabariigi Valitsuse 30.10.2001.a. määruse 
nr 330 «Munitsipaalkooli tegevuskulude katmises osalemise kord» 
§ 3 lõigete 1 ja 2 alusel. 
§ 1.  Viimsi valla eelarvest kaetava õpilaskoha tegevuskulu arvestus-

lik maksumus 2007. aastal.
(1)  Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaalkoolides:
 aastas  kuus
1) Viimsi Keskkool 32 112.- 2676.-
2) Püünsi Põhikool 34 080.- 2840.-
3) Prangli Põhikool 101 772.- 8481.-
(2)  Tegevuskulu arvestuslik maksumus munitsipaallasteaedades:
 aastas kuus
1) Piilupesa lasteaed 46 056.- 3838.-

2) Pargi lasteaed 42 936.- 3578.-
3) Püünsi lasteaed 30 588.- 2549.-
4) Leppneeme lasteaed 60 624.- 5052.-
(3) Tegevuskulu arvestuslik maksumus huvialakoolides:
 aastas kuus
1) Viimsi Muusikakool 25 356.- 2113.-
2) Viimsi Kunstikool  15 612.- 1301.-
§ 2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 24. märtsi 2006.a. 
määrus nr 15.
§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 4.  Määrus jõustub 1.jaanuaril 2007.a..
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

22. detsember 2006 nr 87
Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest tasumi-
se kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas
Määrus kehtestatakse Ühistranspordiseaduse § 5 ja Viimsi Vallavo-
likogu 14.06.2005 otsuse nr 41 alusel, Harju maavanema 05.12.2006 
korralduse nr 2283-k alusel ning vallavalitsuse 22. detsembri 2006 
istungi protokolli p.11 otsuse alusel:
§ 1. Üldsätted
(1)  Käesolev kord määrab kindlaks ühtse piletisüsteemi ühistrans-

pordis sõidu eest tasumise korra Viimsi valla haldusterritooriu-
mil ehk 2. tsoonis.

(2) Mõisted:
1)  Pilet on ühissõiduki juhi käest ostetud sõidudokument, mis kehtib 

ühe sõidu kohta ja kuulub kohesele märgistamisele ühissõidukis. 
Viimsi vallas kehtivad 2. tsooni üksikpiletid ning 1. ja 2. tsooni 
ühisüksikpiletid.

2)  Sõidukaart on sõidudokument, mis annab sõitjale õiguse sõita üht-
se piletisüsteemi ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil akti-
veeritud perioodi jooksul.

a)  Elektrooniline sõidukaart (ID-pilet) on isikustatud sõidudokument, 
mis on soetatud elektroonilist tasukogumissüsteemi kasutades ning 
mille olemasolu saab tõestada isikutunnistuse (ID-kaardi) abil ning 
alla 15-aastaste õpilaste puhul isikukoodiga varustatud õpilaspile-
ti abil.

3)  Piletid ja sõidukaardid on kas täishinnaga piletid ja kaardid, mis 
kehtivad kõigile sõitjatele või soodushinnaga piletid ja kaardid, 
mis kehtivad vaid sõidusoodustusi saavatele sõitjatele.

4)  Elektrooniline tasukogumissüsteem on vahend elektroonilise sõi-
dukaardi (ID-pileti) soetamiseks ning koosneb sõitja poolt kas su-
larahas, pangaülekandega või muul viisil maksete tegemisest sõi-
duõiguse saamiseks ja nende andmete fikseerimisest infosüstee-
mis, samuti sõiduõiguse kontrollist ühissõidukis kontrolöride 
poolt.

5)  Tallinna - Viimsi ühispilet ja ühiskaart on sõidudokumendid, mis 
annavad sõitjale õiguse sõita kõigis 1. ja 2. tsooni ühtse piletisüs-
teemi liinide ühissõidukites piiramatu arv kordi kaardil aktiveeri-
tud perioodi jooksul.

§ 2. Piletisüsteem ja sõidu eest tasumine
(1)  Sõidu õigust Viimsi vallas ühtse piletisüsteemi ühissõidukites 

tõendavad järgmised sõiduõigust tõendavad dokumendid:
1) üksikpiletid:
a) 2. tsooni üksikpilet;
b) 2. tsooni soodusüksikpilet;
2) sõidukaardid:
a) 2. tsooni 30 päeva kaart;
b) 2. tsooni 30 päeva sooduskaart;
c) 2. tsooni 90 päeva kaart;
d) 2. tsooni 90 päeva sooduskaart.
3) Tallinna–Viimsi ühisüksikpiletid:
a) 1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet;
b) 1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet.
4) Tallinna - Viimsi ühiskaardid:
a) 1. ja 2. tsooni 30 päeva ühiskaart;
b) 1. ja 2. tsooni 30 päeva soodusühiskaart;
c) 1. ja 2. tsooni 90 päeva ühiskaart;
d) 1. ja 2. tsooni 90 päeva soodusühiskaart.
(2)  Kehtestada piletite ja kaartide hinnad Harjumaa ühtse piletisüs-

teemi ühistranspordi liinidel Viimsi vallas vastavalt käesoleva 
määruse lisale.

(3)  Piletid on paberkandjal ning neid saab osta ühissõiduki juhi 
käest.

1)  Pileti ostmiseks ühissõidukist peab sõitja sisenema sõidukisse esi-
uksest.

2)  Sõidu õiguse annab ühissõidukis märgistatud (komposteeritud) pi-
let. Pileti peab märgistama vahetult peale sisenemist. Märgistatud 
2. tsooni pilet annab sõitjale õiguse kasutada ühtse piletisüsteemi 
ühistransporti 60 minuti jooksul ja märgistatud 1. ja 2. tsooni pi-
let 90 minuti jooksul alates pileti märgistamise momendist.

3)  Märgistatud pileti peab sõitja hoidma alal sõidu lõpuni.
(4)  Sõidukaardid ja ühiskaardid on ainult elektroonilised 30 või 90 

päeva kaardid. Nende eelmüük toimub müügipunktide, samuti 
elektroonilise tasukogumissüsteemi kaudu.

1)   Elektroonilise tasukogumissüsteemi puhul ostab ühistranspordi 
kasutaja endale ettemaksu teostades perioodilise sõiduõiguse, ta-
sudes selle eest kas pangaülekandega (võimalik kasutada ka otse- 
või püsikorraldust) või telefoni teel. Müügipunktides saab tasuda 
sularahas või pangakaardiga. Tasumise järel aktiveerub sõiduõi-
gus kohe, kui perioodi alguseks pole määratud hilisemat aega.

(5)  Kõik sõidukaarti või ühiskaarti omavad sõitjad peavad ühistrans-
porti sisenemisel fikseerima enda sõiduõiguse olemasolu ühissõi-
duki juhi juures (v.a liinidel 1A ja 38). Selleks tuleb asetada isi-
kutunnistus (ID kaart) ühissõiduki juhi juures olevasse vastavas-
se seadmesse. Kui seadmes süttib roheline tuli, on sõiduõigus ole-
mas, kui punane tuli, peab sõitja ostma pileti.

(6)  Ühissõiduki rikke korral liinil või muul vedajast oleneval põhju-
sel kehtib ühtsesse piletisüsteemi kuuluval liinil selleks sõiduks 
märgistatud pilet sama teed sõitvas ühissõidukis sõidu lõpuni.

§ 3. Sõidusoodustused
(1)  Vastavalt Ühistranspordiseaduse §-le 27 on kehtestatud tasuta sõi-

du õigus:
1)  eelkooliealistele lastele;
2)  puudega lastele;
3)  sügava puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
(2)  Kehtestada tasuta sõidu õigus 65-aastastele ning vanematele isi-

kutele.
(3)  Kehtestada sõidusoodustused ehk sooduspileti, soodushinnaga 

sõidu- või ühiskaardi kasutamise õigus:
1)  põhikooli, gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele ning üliõpilaste-

le;
2)  raske- või keskmise puudega 16-aastastele ja vanematele isikutele;
3)  pensionäridele.
§ 4. Sõidusoodustuste õigust tõendavad dokumendid
(1)  Tasuta sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on: 
1)  puudega lastel vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos 

isikutunnistuse, sünnitunnistuse või õpilaspiletiga;
2)  sügava puudega 16-aastastel ja vanematel isikutel VEK otsus koos 

isikut tõendava dokumendiga.
3)  65-aastastel ja vanematel isikutel isikut tõendav dokument.
4)  Eelkooliealistelt lastelt tasuta sõiduõigust tõendavat dokumenti ei 

nõuta.
(2)  Soodustusega sõidu õigust tõendavaks dokumendiks on:
1)  õpilaspilet või üliõpilaspilet;
2)  vaegurluse ekspertiisi komisjoni (VEK) otsus koos isikutunnistu-

sega;
3)  pensionitunnistus.
§ 5. Sõidu eest tasumise kontrollimine
(1)   Sõidu eest tasumist kontrollivad selleks õigust omavad ametiisi-

kud või eraõiguslik juriidiline isik halduslepingu alusel.
(2)   Sõidudokumentide kontrollimisel on sõitja sõidusoodustuse ka-

sutamisel kohustatud kontrollimiseks esitama ka sõidusoodustu-
se kasutamise õigust tõendava dokumendi.
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§ 6. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 30. detsembri 2005 määrus 

nr 84 «Harjumaa ühistranspordi ühtse piletisüsteemi sõidu eest 
tasumise kord ja sõiduõiguse hind Viimsi vallas».

(2)  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
(3)  Määrus jõustub 1. jaanuarist 2007.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

LISA
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määrusele nr 87
Sõidupiletite hinnad Harjumaa ühtse piletisüsteemi ühistrans-
pordi liinidel Viimsi vallas
Alates 01. jaanuarist 2007 kehtivad Viimsi vallas järgmised pileti-
tooted:
Nimetus, kehtivus, maksumus (ilma kanalitasuta)
2. tsooni üksikpilet (ainult paberkandjal) 60 minutit 10 kr
2. tsooni soodusüksikpilet 
(ainult paberkandjal) 60 minutit 5 kr

2. tsooni 30 päeva elektrooniline kaart (ID-
pilet) 30 päeva 180 kr

2. tsooni 30 päeva elektrooniline soodus-
kaart (ID-pilet) 30 päeva 65 kr

2. tsooni 90 päeva elektrooniline kaart (ID-
pilet) 90 päeva 500 kr

2. tsooni 90 päeva elektrooniline 
soodusühiskaart (ID-pilet) 90 päeva 180 kr

1. ja 2. tsooni ühisüksikpilet (ainult paber-
kandjal) 90 minutit 20 kr

1. ja 2. tsooni soodus-ühisüksikpilet (ainult 
paberkandjal) 90 minutit 10 kr

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline ühis-
kaart (ID-pilet) 30 päeva 300 kr

1. ja 2. tsooni 30 päeva elektrooniline 
soodusühiskaart (ID-pilet) 30 päeva 110 kr

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline ühis-
kaart (ID-pilet) 90 päeva 860 kr

1. ja 2. tsooni 90 päeva elektrooniline 
soodusühiskaart (ID-pilet) 90 päeva 315 kr

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

12. jaanuar 2007.a. nr 3
Viimsi valla valimisjaoskondade moodustamine  
Määrus kehtestatakse «Riigikogu valimise seaduse» § 8 lõike 2 alusel. 
§ 1.  Riigikogu valimiste korraldamiseks moodustada Viimsi valla ter-

ritooriumil 3 valimisjaoskonda järgmiselt: 
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 val-
lamajas Nelgi tee 1.

2)  Valimisjaoskond nr 2 (Haabneeme alevik, Tammneeme küla, 
Leppneeme küla, Rohuneeme küla, Püünsi küla, Pringi küla, 
Kelvingi küla, Naissaar). Valimisjaoskond asub Viimsi Keskkoo-
lis, Randvere tee 8. 

3)  Valimisjaoskond nr 3 (Kelnase küla, Lääneotsa küla, Idaotsa kü-
la). Valimisjaoskond asub Prangli Põhikoolis Prangli saarel Kelnase 
külas. 

§ 2.  Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine toi-
mub valimisjaoskonnas nr. 1. 

§ 3.  Valijal, kelle elukoha andmed Viimsi vallas on rahvastikuregist-
risse kantud valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskon-
nas nr. 1.

§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebilehel. 
§ 5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis. 
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

12. jaanuar 2007 nr 4
Munitsipaallasteasutuse «Viimsi Lasteaiad» lasteaedades laste 
vastuvõtmise, lasteaia kasutamise ja lasteaiast väljaarvamise 
kord 
Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 
§ 6 lõike 2, «Koolieelse lasteasutuse seaduse» § 15 lõike 4 alusel. 
§ 1. Üldsätted
(1)  Käesolev kord reguleerib laste vastuvõtmist lasteaeda, lasteaia-

koha kasutamist ja lasteaiast väljaarvamist Munitsipaallasteasu-
tuse Viimsi Lasteaiad (edaspidi: MLA Viimsi Lasteaiad) allük-
susteks olevates Viimsi Lasteaias Piilupesa, Pargi Lasteaias, Püünsi 
Lasteaias, Leppneeme Lasteaias ja Randvere Lasteaias (edaspi-
di: igaüks eraldi- Lasteaed, kõik koos- Lasteaiad)

§ 2. Lasteaeda vastuvõtmine 
(1)  MLA Viimsi Lasteaiad teeninduspiirkonnad kinnitab Viimsi Val-

lavolikogu.
(2)  Lasteaiakoha eraldamisel on aluseks üldjärjekord.
(3)  Pärast allüksustele määratletud teeninduspiirkonnas alaliselt ela-

vate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul laste-
asutusse lapsi väljastpoolt Volikogu poolt kehtestatud teenindus-
piirkonnas elavaid lapsi.

(4)  Vanematele on lapse jaoks lasteasutuse valik vaba, kui soovitud 
lasteasutuses on vabu kohti.

(5)  Sobitusrühm teenindab kogu Viimsi valla lapsi.
(6)  Laps võetakse lasteaiakoha saamise järjekorda vormikohase aval-

duse alusel, mis registreeritakse. 
(7)  Lasteaia järjekord on ühine kõigile allüksustele, kuid järjekorra 

avaldusel võib lapsevanem märkida, kas kohta soovitakse Piilu-
pesa, Pargi, Püünsi, Leppneeme või Randvere Lasteaias. Võima-
lusel lapsevanema soov rahuldatakse.

(8)  Järjekorra avaldusel on vanemal õigus märkida ära rühma eelis-
tus (st kas sõime-, vanuse-, liit- või sobitusrühm), mida võimalu-
sel arvestatakse.

(9)  1,5 kuni 3-aastaseid lapsi võetakse lasteasutuse sõimerühma.
(10)  Lasteaiarühma võetakse lapsi alates kolmandast eluaastast (laps 

on 3 aastane hiljemalt 30. septembri seisuga).
(11)  Laps, kes saab 3 aastaseks ajavahemikul 01. oktoober kuni 31. 

detsember, saab lasteaiarühma koha vaid vabade kohtade ole-
masolul.

(12)  Liitrühma võetakse ühe pere lapsi alates 2-aastast juhul kui üks 
pere laps juba kasutab kohta või on lasteaiakoha saaja. 

(13)  Lasteaeda võetakse lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe lapsevane-
ma või hooldaja elukoht on rahvastikuregistri järgi Viimsi val-
las.

(14)  Erandolukorras võetakse lapsi lasteaeda kooskõlastatult Viimsi 
Vallavalitsusega.

(15)  Eelisõigus on:
1)  ühe pere lastel saada koht ühte lasteaeda;
2)  ühe pere lastel saada koht liitrühma;
(16)  Eelisjärjekorras võetakse lasteaeda:
1)  lapsed, kellel on jäänud üks aasta kooliminekuni, et realiseerida 

koolivalmiduse nõuded;
2)  paljulapselise pere laps (peres on 3 ja enam last), kellest lapseva-

nem on kohustatud lasteaeda teavitama;
3)  asutuse töötaja laps;
4)  laps, kes sellekohase dokumendi kohaselt on erivajadusega ja/või 

vajab eripedagoogi (logopeed, psühholoog) abi või on suunatud 
lasteaeda nõustamiskomisjoni otsusega. 

(17)  Lasteaia rühmade eelkomplekteerimine algab märtsikuus, mil 
vallavalitsuse ametnik kontrollib lasteaia järjekorras oleva lap-
se ja vähemalt ühe lapsevanema olemasolu Viimsi valla rahvas-
tikuregistris ning selle järgselt vormistab lasteaia juhataja esi-
algsed rühmade nimekirjad.

(18)  Kui laps ja vähemalt üks lapsevanem hiljemalt märtsikuu seisu-

ga ei ole registreeritud Viimsi valla haldusterritooriumi elani-
kuks lükkub avaldus antud vanusegrupi järjekorra lõppu.

(19)  Lapsevanem, kes soovib lapse ümber tõsta ühest allüksuse las-
teaiast teise või vahetada rühma, peab lasteaia juhatajale esita-
ma kirjaliku avalduse (v.a juhul, kui lasteaed ise küsitluse kor-
raldab) hiljemalt 1.märtsiks.

(20)  Lapsevanem, kes taotleb lapsele koolipikendust, peab lasteaia 
juhatajat kirjalikult teavitama hiljemalt 1.märtsiks.

(21)  Lasteaia koha saamisest teavitatakse lapsevanemat või hoolda-
jat hiljemalt 15.aprilliks kirjalikult.

(22)  Lasteaia teate alusel on lapsevanem omakorda kohustatud tea-
vitama lasteaeda koha soovist hiljemalt 15.maiks.

(23)  Laps, kellel lapsevanemad loobuvad pakutud lasteaia kohast, ar-
vatakse järjekorrast välja. 

(24)  Laps, kell lapsevanemad ei teavita lasteaeda koha soovist või 
lükkavad lasteaeda tuleku edasi, arvatakse avaldus antud vanu-
segrupi järjekorra lõppu.

(25)  Eelkomplekteerimine lõpeb 1.juuniks ja komplekteerimine 5.sep-
tembriks, mil juhataja kinnitab käskkirjaga rühmade koossei-
su.

(26)  Lasteaiakoha saanud lapsed, kelle vanemad ei ole sõlminud le-
pingut lasteaiakoha kasutamise osas 1.septembriks ja selle põh-
jusest lasteaeda ei ole teavitatud, arvatakse rühma nimekirjast 
ja järjekorrast välja ning vabanenud kohale võetakse järgmine 
laps antud vanusegrupi järjekorrast.

(27)  Uued lapsed võetakse lasteaeda rühma avamisel, so uue õppe-
aasta alguses sügisel.

(28)  Vabade kohtade tekkimisel või ajutiselt äraoleva lapse asemele 
lasteaia-aasta sees võetakse uusi lapsi lasteaeda vastavalt antud 
vanusegruppi kuuluvate laste järjekorrale.

§ 3. Lasteaia koha kasutamine
(1)  Lasteaia juhataja moodustab vastavalt vajadusele ja võimalusele 

sõime- ja aiarühmad:
1)  sõimerühmas – kuni kolmeaastased lapsed;
2)  lasteaiarühmas – kolme- kuni seitsmeaastased lapsed;
3)  liitrühmas – kahe- kuni seitsmeaastased ühe pere lapsed;
4)  sobitusrühmas – erivajadusega lapsed koos teiste lastega.
(2)  Rühma registreeritavate laste arvu kinnitab vallavalitsus lasteaia 

hoolekogu ettepanekul.
(3)  Lasteaia juhataja või allüksuse tegevjuht sõlmib lapsevanemaga 

või hooldajaga lasteaia koha kasutamise lepingu.
(4)  Lepingu sõlmimiseks tuleb esitada:
1)  lapse sünnitunnistuse koopia või ärakiri;
2)  lapse tervisekaart;
3)  erivajadust kinnitav dokument (sobitusrühma võtmisel). 
(5)  Lepingu sõlmimisel tutvustab lasteaia juhataja või allüksuse te-

gevjuht lapsevanemale või hooldajale:
1)  käesoleva korra pt 3 ja 4,
2)  MLA Viimsi Lasteaiad lasteaiatasu määrad ja tasumise juhist 

ning
3)  MLA Viimsi Lasteaiad kodukorda.
(6)  Lepingu sõlmimisel lepitakse kokku ka lasteaiakoha kasutamise 

tähtaja osas- määratud või määramata ajaks.
(7)  Lasteaed on avatud kella 7.00 kuni 19.00, kuid soovitav on, et 

lapse päev lasteaias ei ületaks 10 tundi; sõimerühm töötab kella 
8.00 kuni 18.00.

(8)  Vahetult pärast lapse lasteaeda vastuvõtmist on lapsele ette näh-
tud kohanemisperiood, mille pikkuse otsustavad õpetaja koostöös 
lapsevanemaga arvestades lapse kohanemisvõimet ja -vajadust; 
kohanemisperioodi ajal tuleb laps lasteaiast ära viia hiljemalt en-
ne lõunauinakut.

(9)  Suvel on soovitav võimaldada lapsele puhkus vähemalt 2 näda-
laks kuni üks kuu (maksuvaba kuu). Erivajadusega lapsed saavad 
suvel kohta kasutada sobitusrühma töötamise ajal.

(10)  Lasteasutuse aastaringse või hooajalise tegutsemise otsustab val-
lavalitsus hoolekogu ettepanekul.

(11)  Suvisel puhkeperioodil töötab vastavalt vajadusele MLA Viim-
si Lasteaiad üks allüksus või allüksustes valverühmad. Jõulupü-
hade ja aastavahetuse perioodil töötavad allüksustes valverüh-
mad.

§ 4. Lasteaiast väljaarvamine
(1)  Lapse lasteaiast väljaarvamine ja lepingu lõpetamine toimub:
1)  lapsevanema avalduse alusel või
2)  meditsiinilise otsuse alusel, kui laps ei saa tervisliku seisundi hal-

venemise tõttu viibida lasteaias või
3)  lapse kooliminekul või
4) juhataja ühepoolse otsuse alusel, kui:
a)  lapsevanem või hooldaja rikub korduvalt lasteaia kodukorda või 

lepingut, mis ta on sõlminud lasteaiaga või
b)  on maksmata enam kui 2 kuu lasteaiatasu (juhataja on eelnevalt 

lapsevanemat teavitanud võlast) või
c)  on maksmata 1 kuu lasteaiatasu väljastpoolt Viimsi valda erand-

korras lasteaeda võetud lapse eest või
d)  laps on lasteaiast puudunud kaks või enam kalendrikuud ja/või 

lasteaeda ei ole pikaajalise puudumise põhjustest informeeritud 
või

e)  kui lapsevanem ja laps on jooksval aastal välja registreeritud Viim-
si valla haldusterritooriumilt.

(2)  Lapse lasteaiast väljaarvamisel juhataja ühepoolse otsuse alusel 
kustutatakse laps nimekirjast järgneva kuu 01. kuupäeval, millest 
juhataja teavitab lapsevanemat või hooldajat kirjalikult vähemalt 
viisteist (15) päeva ette.

(3)  Ajutiselt, enam kui neljaks kuuks, lasteaiakohast loobumisel sõl-
mitakse lapsevanema ja lasteaia esindaja vahel sellekohane kok-
kulepe, mis on lepingu lisaks ning mille alusel on lapsevanem va-
bastatud lasteaia maksust, kuid säilitatakse lasteaia koht.

§ 5. Rakendussätted
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 07. märtsi 2006. a 

määrus nr 12.
(2)  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-

hel. 
(3)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalit-

suse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

12. jaanuar 2007 nr 5
Aadressi määramine Leppneeme külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise 
korra» ning arvestades Kristiina Heinmets-Aigro poolt 27.12.2006.
a. esitatud avaldust
§ 1.  Määrata maaüksusele Niidi-II (katastritunnusega 89001:003:0037) 

aadressiks LEPATRIINU TEE 13
§ 2.  Maaomanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.12.2007.aas-

taks.
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

12. jaanuar 2007 nr 6
Aadressi määramine Randvere külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise 
korra»
§ 1.  Määrata maaüksusele Oja I (katastritunnusega 89001:010:2381) 

aadressiks KIBUVITSA TEE 1.
§ 2.  Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega 01.01.2008.

aastaks.
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

19. jaanuar 2007 nr 7

Aadresside määramine Randvere külas 
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määramise 
korra» ja Viimsi Vallavalitsuse 27.10.2006.a. korraldusega nr 640 
kehtestatud «Randvere küla, Veeringu tee 7» detailplaneeringu ning 
arvestades OÜ Spika Vara poolt 09.01.2007.a. esitatud avaldust:
§ 1.  Määrata Veeringu tee 7 maaüksusest moodustatavatele elamu-

kruntidele alljärgnevad aadressid vastavalt juurdelisatud plaani-
le:

1)  Veeringu tee 7 detailplaneeringu järgne krunt nr 2
2) Veeringu tee 7a detailplaneeringu järgne krunt nr 1
§ 2.  Maaomanikel tähistada aadressid vastava tähisega 01.02.2008.

aastaks.
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallava-

litsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

02. veebruar 2007 nr 8
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suuruste määramine 

Aluseks võttes Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006 määrusega nr. 1 kin-
nitatud ja 09.05.2006 määrusega nr 16 muudetud “Viimsi valla eel-
arveliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra” punkti 22 ja 
arvestades Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 08.01.2007 protokolli nr 
1 (p.p.2) ettepanekut: 
§ 1.  Kehtestada Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste suurused 

järgmiselt:
1)  sünnitoetus 5000.-
2)  põhikooli I klassi mineva lapse toetus 1000.-
3)  lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus  kuni 600.-
4)  ravimitoetus kuni 1800.-
5)  eakate tähtpäeva toetus 300.-
6)  matusetoetus 1000.-
7)  Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus 2400.- aas-

tas
8)  maamaksu toetus kuni 1500.-
9)  suurperetoetus 2000.- aastas
10)  erakorraline toetus kuni 2000.-
§ 2.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 13.01.2006 määrus 

nr 1.
§ 3.  Määrus kolmandal päeval pärast avalikustamist vallakantse-

leis.
§ 2.  Määrus kolmandal päeval pärast avalikustamist vallakantse-

leis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

DETAILPLANEERINGUD

“27.02.07 - 13.03.07 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 18.00-ni 
ja reedeti kella 16.00-ni) toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) 
Püünsi küla, Suur-Eigi maaüksuse detailplaneeringu avalik välja-
panek. Planeeritava ala suurus on ca 0,9 ha ja paikneb Pääsukese tee 
ja Merikotka tee ääres ning piirneb Kuldnoka tee elamukruntidega. 
Planeeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine seitsmeks 
üksikelamukrundiks ning ehitusõiguse määramine üksikelamutele. 
Üksikelamute maksimaalne kõrgus olemasolevast maapinnast on 8,5 
m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 250 m² .

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplanee-
ringute algatamise korraldused: Leppneeme küla, maaüksus Lau-
ri (planeeritava ala suurus on ca 0,58 ha ja piirneb Lännemäe tee 16/
Kopli I, Lännemäe tee 12/Niidi, Kivimäe tee 2A/Raja ja Männiku 
maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks 
elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks); 
Pringi küla, Sarapuu tee 5 ja 6 (planeeritava ala suurus on ca 0,72 ha 
ja piirneb Sarapu tee 4 ja Jalaka tee 5 kinnistutega ning jätkuvalt rii-
gi omandis oleva maaga, planeeringuga kavandatakse kinnistute ja-
gamist kaheks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikela-
mute ehitamiseks); Rohuneeme küla, maaüksused Otti IX ja X (pla-
neeritava ala suurus on ca 0,32 ha ja piirneb Valli VIII ja Otti XI maa-
üksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistute liitmist üheks ela-
mukrundiks ja ehitusõiguse määramist ühe üksikelamu ehitamiseks); 
Randvere küla, Koralli tee 4 (planeeritava ala suurus on ca 0,25 ha 
ja piirneb Koralli tee 6 kinnistuga ning Hansu I maaüksusega, pla-
neeringuga kavandatakse kinnistu jagamist kaheks elamukrundiks ja 
ehitusõiguse määramist üksikelamute ehitamiseks); Tammneeme kü-
la, maaüksus Lutika VIII (planeeritava ala suurus on ca 1,06 ha ja 
asub Tammneeme tee ääres ning piirneb Tammneeme tee 44/Pällu 
VI, Tammneeme tee 48/Praksi, Tammneeme tee 56/Lutika IX, Tamm-
neeme tee 54/Lutika II, Lutika VII maaüksustega, planeeringuga ka-
vandatakse ehitusõiguse määramist ühe üksikelamu ehitamiseks); 
Randvere küla, Kaevuaia tee 17 (planeeritava ala suurus on ca 0,52 
ha ja asub Kaevuaia tee ääres ning piirneb Kaevuaia tee 15/Laura ja 
Poe maaüksustega, planeeringuga kavandatakse kinnistu jagamist 
kolmeks elamukrundiks ja ehitusõiguse määramist üksikelamute ehi-
tamiseks), Haabneeme alevik, maaüksus Keskuse ja lähiala (planee-
ritava ala suurus on ca 3,5 ha ja asub Randvere tee ja Rohuneeme tee 
nurgal ning piirneb Sõpruse tee ja Linnaku VI maaüksustega, planee-
ringuga kavandatakse kinnistu sihtotstarbe määramist ärimaaks ja 
ehitusõiguse määramist polüfunktsionaalse ärihoone ehitamiseks ning 
liikluskorralduse lahendamiseks); Naissaare küla, Männiku tee 11 
(planeeritava ala suurus on ca 0,15 ha ja asub Männiku tee ääres ning 
piirneb Männiku tee 9 ja Männiku tee 13 kruntidega ning jätkuvalt 
riigi omandis oleva maaga, planeeringuga kavandatakse kinnistu siht-
otstarbe määramist ärimaaks ja ehitusõiguse määramist majutus- ja 
toidlustusasutuse ehitamiseks).
Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplanee-
ringute kehtestamise korraldused: Pärnamäe küla, Kraavi tee 1»

Viimsist 
Riigikokku kandideerivad 

Isamaa ja Res Publica Liidu 
kandidaadid

Mari-Ann Kelam, Marko Mihkelson, 
Rein Madissoon ja Urmas Arumäe

kutsuvad viimsilasi 
3. märtsil kella 11 – 14 

Ravi tänava bussipeatuse lähedale 
püstitatavasse erakonna telki 

valimisjuttu ajama ja 
kuuma jooki jooma. 

KUI SINA EI VALI, 
VALIVAD TEISED SINU EEST!

2. märts kell 18
Muusikafestival Bänd Zoo Fest 2007 
Viimsi huvikeskuses
3. märts

Viimsilaste tervisetund – IV presidendi suusamatk 
Aegviidus
3. märts kell 11 

Viimsi kultuuriloo seltsi koduloolaste ring. Teema – 
Harju Jaani kihelkond.  Viimsi koduloomuuseumis
4. märts kell 11

Lumelinna ehitamine vana Viimsi kooli kõrval
4. märts kell 11.30

Jumalateenistus armulauaga. Leeritund kell 
13.30. EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
7.-12 .märts  

Raamatunäitus naistepäeva tähistamiseks Viimsi 
raamatukogus 
8. märts  

Naistepäeva tähistamine. Kohvilaud. Prangli rah-
vamajas
9. märts kell 15

Kontsert eakatele «Tallinna Baroque» koos kohvi-
lauaga Viimsi päevakeskuse saalis
10. märts kell 12

Valla meistrivõistlused suusatamises. Kell 13 
viimsilaste tervisetund suuskadel Rohuneemes
11. märts kell 11.30

Jumalateenistus armulauaga. Leeritund kell 
13.30 EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
11. märts kell 11 

Valla meistrivõistlused lauatennises Viimsi spordihallis 
14. märts  

Emakeelepäeva tähistamine Prangli koolilastega 
Prangli rahvamajas
15.-31. märts 

Raamatunäitus «Eesti näitlejad läbi aegade» 
Prangli raamatukogus
16. märts kell 19 

Muusikali «Džässis ainult tüdrukud» esietendus 
Viimsi keskkoolis 
18. märts kell 11.30

Jumalateenistus armulauaga. Leeritund kell 
13.30. EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
18. märts kell 18 

Muusikal «Džässis ainult tüdrukud» Viimsi keskkoolis
19. märts kell 14

Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses – T-särkide kau-
nistamine. Osavõtutasu 10 kr, eelregistreerimisega 
20. märts kell 16

Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses – lauatennise 
võistlused. Eelregistreerimisega
20. märts kell 19 

Muusikal «Džässis ainult tüdrukud» Viimsi keskkoolis
21. märts kell 16

Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses – piljardi-
võistlused. Eelregistreerimisega 
22. märts kell 12

Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses – snowtubing 
lauluväljakul. Osavõtumaks 10 krooni. Eelregist-
reerimisega
22. märts kel l13

Eakate kohtumine VENÜ juhatuse liikme, psühho-
loog Lea Viiresega. Teema: Toeks iseendale. Viimsi 
päevakeskuse saalis. 
22.-24. märts  

Harjumaa kooliteatrite festival Viimsi keskkoolis
23. märts  

Muusikal «Džässis ainult tüdrukud». 
Maakondliku teatrifestivali raames Viimsi keskkoolis. 
23. märts kell 14

Koolivaheaeg Viimsi noortekeskuses – energiakes-
kuse külastus ja teadusteatri etendus «Elekter ini-
meses ja tema ümber» Osavõtumaks 50 krooni. 
Eelregistreerimisega 
24. märts kell 12

Lauluvõistlus «Viimsi Laululaps 2007» Viimsi hu-
vikeskuses
25. märts kell 11.30

Jumalateenistus armulauaga. Leeritund kell 
13.30 EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
25. märts kell13.30

Kontsert «Itaalia päikese all» – heliloojad Giovanni, 
Vivaldi jt. Esinevad Iren Lill ja Marju Riisikamp 
klavessiinil. Kohapeal visandab pilte Raivo Järvi. 
Sissepääs tasuline. Viimsi koduloomuuseumis
28. märts kell 19 

Muusikal «Džässis ainult tüdrukud» Viimsi keskkoolis
29. märts  

Nukuteater. Prangli koolilaste esituses Prangli 
rahvamajas
30. märts kell 16 

SPA Viimsi auhinnavõistlused ujumises lastele. 
Viimsi valla meitrivõistlused ujumises kell 17 SPA 
Viimsi ujulas 
30. märts kell 19

Piiblitund EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
31. märts kell 18 

Muusikal «Džässis ainult tüdrukud» (reserveeri-
tud) Viimsi kskkoolis 

Info: Marje Plaan, Viimsi valla kultuuritöö koordi-
naator. Tel 6066 866, e-post: marje@viimsivv.ee

VALLA KULTUURIKALENDER 
MÄRTS 2007



1313Viimsi TeatajaViimsi TeatajaVeebruar 2007

Kauaoodatud  tõeline 
talv on segi löönud suu-
satajate võistluskalend-
ri, mistõttu on veebrua-
ri ja märtsi nädalavahe-
tused kõik lumeüritu-
si täis.
Veebruari esimesel nädalavahetusel 
peeti Kõrvemaal HARJUMAA 
MEISTRIVÕISTLUSED SUUSATA-
MISES. Lumepõuasest Viimsist jul-
ges numbrisärgi selga tõmmata 23 
sportlast ja ega medalidki tulemata 
jäänud. Naisveteranide N35 vanuse-
klassis tuli teisele kohale Viivi Toom-
la, läbides 3 km ajaga 15.08. Samal 
distantsil N45 vanuseklassis oli Riin 
Õng kolmas, ajaga 11.40. Meeste 
5 km sõidu võitis Urmo Al ling ajaga 
12.39. Meesveteranide 5 km võitjaks 
tuli M50 klassis Aleksander 
Tistsenkov ajaga 13.46 ning M60 
klassis tuli kolmandaks Jaan Viir-
maa ajaga 15.51. Teiste tulemustega 
saab tutvuda www.harjusport.ee/
spordialad/suusatamine/protokollid.

UUDISED

27. jaanuaril Võru uues 
spordikeskuses toimunud 
Eesti meistrivõistlustel ju-
dos A-klassile saavutas 
viimsilane Mihkel Jõemägi 
kehakaalus kuni 81 kg esi-
koha.

A-vanuseklassi kuuluvad 1991.-1992. 
aastal sündinud judokad. Meistrivõist-
lustel osales kokku 105 sportlast 14-st 
Eesti judoklubist. 

«Mihkel maadles kokku kolm matši, 
neist kaks viimast olid väga rasked,» rää-
kis noormehe treener Eero Praks. «Pool-
finaalis oli ta 40 sekundit enne lõppu 
veel taga. Finaalis alistas Mihkel ammu-
se vastase tartlase Dimitri Lepa. Võiduks 
oli vaja Wazari väärilist heidet, mis an-
dis pool võidust, ja 20 sekundilist vasta-
se kinnihoidmist, mis andis teise poole 
vajalikust edust.»

Jõemägi treenib Tallinnas Spordiklu-
bis Condor. (VT)

Kuldmedali saab kaela vanema-
te veteranide klassis 5 km läbi-
nud Aleksander Tistsenkov, kel-
le võiduaeg oli 13.10,4.

Viimsi poiss Mihkel 
Jõemägi tuli Eesti meistriks

 MÄRTSIKUUS TULEMAS

3. märts VIIMSILASTE TERVISETUND – IV presidendi suusamatk Aegviidu 

5.-11.märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused VÕRKPALLIS,7.-9.kl. tüd-
rukud

Aruküla

10. märts kl 12
                kl 13 

Valla meistrivõistlused SUUSATAMISES 
TERVISETUND SUUSKADEL

Rohuneeme

11. märts kl 11 Valla meistrivõistlused LAUATENNISES Viimsi spordihall

15. märts Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused SISEKERGEJÕUSTIKUS Tallinn

17. märts Harjumaa meistrivõistlused LAUATENNISES Tallinn

24. märts Viimsi noorte vaheajaturniir JALGPALLIS Viimsi Keskkool

30. märts kl 16
                kl 17 

SPA Viimsi  auhinnavõistlused lastele ja 
valla meistrivõistlused  UJUMISES

SPA Viimsi ujula

31. märts–1. aprill Harjumaa meistrivõistlused VÕRKPALLIS, meeste ja naiste alagrupid ja 
finaal

Veebruari teisel nädalavahetusel pee-
ti Tartumaal, Lähtes EESTI VALDA-
DE XV TALIMÄNGUD. Viimsi vald 
pääses läbi edukate eelvoorude fi-
naalvõistlustele lauatennises ja ma-
les, kaasas oli veel suusakoondis. Põ-
hialal – suusatamises – õnnestus krõ-
bedast pakasest (-17 kraadi) hooli-
mata sõit meie tublidel meestel Raivo 
Pärnpuul ning Aleksander 
Tistsenkovil, nii et oli põhjust tõusta 
autasustamispjedestaali kõrgeimale 
astmele. 

Raivo Pärnpuu võitis 10 km noo-
remate veteranide klassis ajaga 
23.15,6. Vanemate veteranide klas-
sis 5 km läbinud Aleksander 
Tistsenkovi võiduaeg oli 13.10,4. 
Pronksmedali sai nendelt mängudelt 
kaela Urmo Alling, kes sõitis meeste 
põhiklassis 10 km ajaga 24.29,6. 
Teise päeva teatesuusatamised olid 
Viimsi nais-ja meeskonnal tagasi-
hoidlikud, mistõttu kahe päeva kok-
kuvõttes saavutati 11. koht. Eriti 
tubli oli sel aastal lauatennisevõist-
kond – Johannes Kant, Toomas Pa-
kane, Gea Gross ning Diana Halla 
(finaali aitasid välja jõuda ka Sirje 
Väravas ja Mart Kraut), kes saavu-
tasid sel aastal  6. koha. Nagu eelmi-
selgi aastal, saavutas 8. koha Viimsi 
malevõistkond koosseisus Ain-Valdo 
Müütnik, Kalev Tõnts, Kristiina 
Ehala, Georgi Mahmurov ja Danielle 
Luks. 

Lisaks Lähtes saavutatud kohta-
dele ja punktidele, läks arvesse ka 
Viimsis koduseinte toel peetud mees-
te korvpallivõistkonna eelvoorus või-
detud 11.-14. koht. Nelja arvesse 
läinud ala kokkuvõttes saavutas 
Viimsi valla koondis 7. koha, korra-
tes seega oma eelmise aasta tule-
must. Võitjaks tuli  59 osalenud valla 
seas taas Tartu.

Kes tunneb sügavamat huvi valdade 
mängude tulemuste vastu,saab tutvu-
da protokollidega Eesti Maaspordi 
Liidu «Jõud» kodulehel www.joud.ee/
protokollid.

Harjumaa omavalitsuste 
spordipäevalt
Et ametnikud oma toolides endale 
liiga ei teeks,on Harjumaa Spordilii-
du läbiviimisel korraldatud kaks kor-
da aastas Harjumaa kohalike omava-
litsusüksuste töötajate ja nende voli-
kogude liikmete spordipäevi. Tänavu 
oli talvine spordipäev Saue vallas, 
Laagris. 

Viimsi valla lipu alla olid koon-
dunud Urmas Arumäe, Jan Trei, En-
no Selirand, Ott Kask, Kadi Bruus, 
Terje Sander, Katrin Jalast ja Tiia 
Tamm. Pidulikule avamisele järgnes 
traditsiooniline jalgsimatk. Kärekül-
mas talveilmas peeti kohalikul 
kunstmuruga jalgpalliväljakul jalg-
palli-teatevõistlus, mille Viimsi lõpe-
tas 9. kohaga. Peale kõhtusoojenda-
vat hernesuppi suunduti spordisaali, 
kus  peeti veel kaks lõbusat teate-
võistlust, milles Viimsi jäi 13. ja 16. 
kohale.

Kui vallajuhid asusid malelaua 
taga lahingusse, siis tuli ka meile 
kõrgeim koht – 6. kohale maletas 
end Urmas Arumäe. Viimases võist-
luses, viktoriinis, oli Viimsi 12. ko-
hal. Soovijad said võistluste vahepeal 
sukelduda basseini. 

Sportlik päev päädis Koit Toome 
ansambli  meeleoluka esinemisega  
ja siis tuli autasustamine. Võitjaks 
kuulutati Kose vald. 

Viimsi kutsuti välja 14., et vastu 
võtta kõigil võistlustel osalenud, kuid 
viimase koha saavutanud võistkonna 
auhind – juustukera koos sinna juur-
de kuuluvaga. Kuldsel diplomil oli tä-
hendusrikas tekst: mida väiksem on 
rõõm, seda suurem on tema jõud! 
Aga päris viimased kohad said sel 
korral  ilma juhtkonnata võistelnud  
Rae ja Saku. Lohutus seegi.

Tänan kõiki koduse Viimsi eest 
võistelnud sportlasi!

Tiia Tamm,
spordimetoodik

UUDISED

Viimsilane Mihkel Jõemägi (vasakul) tuli oma kaalukategoorias Eesti 
meistriks judos. 

Haldame Viimsi uusi korterelamuid!
Oleme haldamise alal edukad tänu pika-
ajalistele kogemustele ja kliendisuhetele.
Seoses uute korterelamute valmimisega 
veebruaris-märtsis 

otsime MAJAHOIDJAID
kes teeksid head tööd. Selle eest on kea hea tasu. Iga maja nõuab tööpäevas 
umbes 2-3 tundi pühendumist hommikupoolikuti.  
Kõik, kes tunnevad, et vajavad palga- või pensionilisa ja oleksid 
huvitatud majahoidja tööst, helistage meile tööpäeviti telefonil 
602 2621 või otse haldurile – Peedu Alas, telefonil  516 3403.  

Viimsi Valduste OÜ, Heki tee 16-25, Haabneeme, ero@viimsivalduste.ee

kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks:

• ÕPETAJA 
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
• ERISPETSIALISTID, sh logopeed/ defektoloog/ psühholoog
• ÕPETAJA ABI
• MAJAPERENAINE

Avaldus koos cv-ga ning pedagoogidel lühiülevaade 
õppe-kasvatustöö põhimõtetest  palume esitada 9.märtsiks 2007.a.

MLA Viimsi Lasteaiad. Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald. Info 606 6930.

kuulutab välja konkursi ametikohtade täitmiseks:

• ÕPETAJA ABI
Ei vaja pedagoogilist haridust, töökohustused seotud koristamisega, laste abistamise ja 
õpetaja toetamisega tegeluste ajal; teretulnud on ka noor pensionär

Avaldus koos cv-ga palume esitada: MLA Viimsi Lasteaiad
Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 Viimsi vald
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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 vana-
ema
• on tubli oma valitud elukutses
• on aktiivne ühiskondliku elu pinnal
•  omab seotust Viimsi vallaga (töö, elukoha 

või ühiskondliku tegevuse kaudu)
• on nõus kandideerima antud tiitlile 

VIIMSI AASTA NAINE 2006 on kaunis, tark 
ja tegus hing nii kodus kui väljaspool,  kelle 
oskust toime tulla eluga ja soovi jagada har-
moonilist maailmavaadet ka kodust välja, ta-
sub tunnustada.

Ettepanekuid tiitli omistamiseks võivad teha 
nii lapsed, täiskasvanud kui ka ühingud, selt-
sid, 
organisatsioonid.

Valiku teeb Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsioon.

Pidulik VIIMSI AASTA NAISE väljakuuluta-
mine toimub 9. märtsil 2007.a.

Viimsi Aasta Naise tiitlile kandideerimise toe-
tuskirju ja ettepanekuid koos nominendi aad-
ressiga 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

Viimsi Kool võtab tööle

ABIÕPETAJA
Kelle töö eesmärkideks on:
•  erivajadustega laste abistamine 

õppetunnis
•  klassiõpetajate abistamine rüh-

matööde läbiviimisel

Edukal kandidaadil on:
•  pedagoogiline kõrgharidus (võib 

olla omandamisel)
•  väga hea suhtlemisoskus
•  meeskonnatöö oskus
•  arvuti kasutamise oskus

Konkursist osavõtuks esitada:
•  avaldus direktori nimele 
•  elulookirjeldus 
•  haridust tõendava dokumendi 

koopia 

Dokumentide esitamise tähtaeg 
on 26.02.2007 e-posti aadressil 
kadri@viimsi.edu.ee või aadressil 
Randvere tee 8, Haabneeme 
74001, Harjumaa

Tööle asumine võimalikult kiiresti

Info telefonil 623 5107

Viimsi Kool võtab tööle

ALGKOOLI ÕPPETOOLI 
JUHATAJA

Kelle töö eesmärkideks on:
•  algkooli arendamine ning õppe- 

ja huvitegevuse koordineerimine
•  algkooli õpetajate toetamine ja 

nõustamine
•  töötava meeskonna loomine ja 

arendamine

Edukal kandidaadil on:
•  pedagoogiline kõrgharidus
•  klassiõpetaja töökogemus (vähe-

malt 3 aastat)
•  väga hea suhtlemisoskus
•  meeskonnatöö oskus
•  arvuti kasutamise oskus

Konkursist osavõtuks esitada:
•  avaldus direktori nimele 
•  elulookirjeldus 
•  kirjalik mõtteavaldus teemal 

«Algkooli õppetooli juhataja töö-
ülesanded» 

•  haridust tõendava dokumendi 
koopia 

Dokumentide esitamise tähtaeg on 
26.02.2007 e-posti aadressil 
kadri@viimsi.edu.ee või aadressil 
Randvere tee 8, Haabneeme 
74001, Harjumaa.

Tööle asumise aeg hiljemalt 
01. august 2007

Info telefonil 623 5107

Annan järelaitamistunde 1.–4. 
klassi õpilastele. Täiendav info 
telefonil 5624 0460.

Soovin võtta algaja eratunde ki-
tarrimängus laupäeviti Viimsis. 
Telefon 510 6135; e-post: 
IEA@apilv.ee.  

Paigaldan kangas- ja geelküüsi, 
teen ka maniküüri ja pediküüri, 
võimalik koju kutsuda. Asukoht 
Meriväljal, telefon 516 1694 

Otsin kaltsuvaiba kudujat. Palun 
teatada telefonil 5382 5362 

Pakun tööd juhuvedudeks bussiju-
hile asendusjuhina, raha kohe kät-
te. Aanel-Reisid OÜ 503 7963 

Teen lükandustega garderoobe. 
Hinnad soodsad. Garantii. 
Tel 502 9075

Üürile anda 2-toaline möbleeri-
tud korter Viimsis alates märtsi 
algusest, 5500 krooni/kuu. 
Tel 507 7114. 

Kõhutantsu tunnid esmaspäeviti 
ja kolmapäeviti Viimsi kooli ae-
roobikasaalis algusega kell 20.  
Kuutasu 450 krooni. Lisainfo: 
5621 5579

Müün kitsepiima ja kitsepiima 
tooteid. Hetkel saadaval ka ter-
nespiim. Telefon 5397 3264. 
(Ants Tamm, Vesiroosi tee 24, 
Püünsi küla pk 797)

Noor Eesti pere otsib LAPSE-
HOIDJAT oma peatselt 1-aasta-
seks saavale pojale. Elame Soo-
sepa elurajoonis, Viimsis. Hoidjat 
vajame vaid mõnel päeval näda-
las ehk töö on paindliku graafi-
kuga. Kontakt: 501 5239 (ema 
mobiil), 613 3421 (isa tööl)

Kennel otsib hoolivaid kodusid 
tõupaberitega šveitsi valge lamba-
koera kutsikatele. Info: http://val-
gelambakoer.googlepages.com ja 
valgelambakoer@gmail.com.

Aianduse lühikursus 5.–30. märts. 
Suure kogemusega spetsialist, õh-
tuti, kolm korda nädalas. 5567 
3216, 603 0944,
larissa@companion.ee, 
www.companion.ee

Restoran «Savoy» vajab meeskonda:

ETTEKANDJAT
KORISTAJAT/NÕUDEPESIJAT

KOKKA

CV saata: info@peokeskus.ee
Viimsi Mõis OÜ

Pargi tee 12, 74001 Viimsi
tel 56 55 312

www.peokeskus.ee www.savoy.ee
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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

Rannapubi ja restoran Paat
vajab oma töökasse kollektiivi suveperioodiks
KELNEREID, ETTEKANDJAID, BAARIABILISI 

KOKKASID JA ABIKOKKASID
Pakume konkurentsivõimelist kuupalka, lisaks boonus vastavalt töötulemustele.

Informatsioon telefonil 609 0839; 529 2912
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

Coats Eesti on 
rahvusvahelisse kontserni 
kuuluv firma, mis toodab 
Viimsi tehases 
tõmbelukke ja tegeleb 
õmblustarvikute 
hulgimüügiga juba üle 
10 aasta.

Otsime oma kollektiivi uut valmis-
toodangu pakkijat. Kasuks tulevad 
varasemad kogemused laos töötamisel 
ja arvuti kasutamisoskus.
Tööülesanneteks valmistoodangu kontroll, 
pakkimine ja  komplekteerimine.

Töötingimused vastavad kaasaja nõuetele.
Töö toimub kahes vahetuses.
Sobivat tööd leiab energiline naisterahvas.
Nõutav eesti keele oskus suhtluse tasemel.

Palun võtta ühendust tööpäeviti 
kella 08–16 telefonil 630 6250 
Coats Eesti AS

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

VIIMSI MARKET VÕTAB TÖÖLE 
kulinaariakoka ja abitöölise. 

Kontakttelefon 5561 7661 või 605 1376.

VIIMSI MARKET VÕTAB TÖÖLE 
müüja – kassapidajaid ja 

saalitöölisi. 
Võimalik ka osalise tööajaga 

töötamine. 
Kontakttelefon 502 0442 või 605 1379.

Restoran Meritäht
(asub Viimsi SPA-s, Randvere tee 11)

•  pakub maitsvat ja soodsat lõuna täisbuffet 
kella 12-15 iga päev, hind 90 krooni

• restoran avatud 12-22 iga päev
• Lobby-baar avatud  9-23 iga päev
Tule ja tutvu kogu perega!
Kontakt:ylle.tiimus@eine.ee. Tel 504 6284

Viimsi 
Loomakliinik 
võtab tööle 

loomi armastava ja 
kohusetundliku 

loomaarsti abilise. 
Tel 600 6675, 
Ranna tee 5, 
Viimsi 74001

Kõrgema kategooria 
kirurg,

meditsiinikandidaat,
Tallinna Kirurgide 

Seltsi auliige

HUBERT POOLA 
KONSULTATSIOONID

tel 5645 5251
Rannakaare tee 12, 

Pringi
(Vabaõhumuuseumi vastas)

Erahaigla Fertilitas 
pakub täis-

koormusega tööd 
amb. medõele. 
Pakume huvitavat 

tööd arenevas 
ettevõttes, konkurent-

sivõimelist palka. 
CV palume saata: 

fertilitas@fertilitas.ee. 

RANNAPERE 
PANSIONAADI 

TEENUSED:
•  ööpäevringne hooldus
•  õendus
•  saun
•  ühesed toad koos duširuumi ja wc-ga
•  kahesed toad koos duširuumi ja wc-

ga. 
•  omaette telefoni saamise võimalus.
•  teenindavad Viimsi Haigla perearstid
•  tv, internet
•  vaba aja sisustamine päevakeskuses

Info telefonidel 
518 9838, 609 1396 Peeter Saar
609 0248 Tiina Nurk

Vähekindlustatutele Viimsi valla registris 
olevatele inimestele kaasfinantseerimise 
võimalus. 
Info telefonil 606 6824 Reet Järv.
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• 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

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

Tellimine 

6 508 521 
www.alexela.ee

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 

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


