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Algklasside näitering 
võitis peaauhinna
22.- 24. märtsini Viimsi Koolis toi-
munud Harjumaa kooliteatrite festi-
valil võitis algklasside kategoorias 
peaauhinna Viimsi Kooli algklasside 
näitering etendusega «Hunt ja seitse 
kitsetalle». 

Lisaks peaauhinnale sai näite-
ring parima muusikalise kujunduse 
ning parima meespeaosatäitmise 
preemia. Meespeaosatäitja auhind 
läks  Viimsi Kooli õpilasele Karl-
Hendrik Muugale, kes mängis eten-
duses kurja hunti.

Laulud, tantsud ja näidendi õpe-
tasid lastele selgeks Elle Toper, Mai-
do Saar, Age Toomsalu ja Eha Pajus. 
Lisaks suurele võidukarikale saadi 
preemiaks hiigelsuur sinine vaal.

Annika Remmel,
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Õpilased meisterdavad 
lindudele pesakaste
Kommunaal- ja heakorraameti alga-
tusel meisterdatakse Viimsi Kooli 
poiste käsitöötundides õpetaja Sulev 
Ennomäe juhendamisel 40 uut lindu-
de pesakasti. 

20 pesakasti läheb mõisaparki, 
ülejäänud paigaldatakse  Rohuneeme 
ja Randvere kalmistule ning  Haab-
neeme ranna lepikusse.

Poistel on võimalus teha kastid 
endinimelised ja osaleda ka nende 
paigaldamisel. Hiljem saavad nad 
jälgida, kuidas linnud uute pesakasti-
dega kohanevad. (VT)

500-kroonine 
toetus 
pensionäridele 

Toetust on õigus saada 
kõigil Viimsi valla elanike 
registris olevatel vana-
dus- ja töövõimetuspen-
sioni saajatel ning täisea-
listel rahva- ja toitjakao-
tuspensioni saajatel. NB! 
Toetus makstakse välja 
1. juunist 31. detsembrini 
2007.

Pensionäridele, kes 
said 2006. aastal toetuse 
arveldusarvele, kantakse 
see sel aastal olemasole-
vate andmete alusel üle 
pärast 1. juunit. Kui  and-
med on muutunud, tuleb 
sellest vallavalitsusele 
teatada hiljemalt 31. 
maiks. Esmakordsel taot-
lemisel tuleb esitada 
avaldus, siis laekub toe-
tus arvele pärast 1. juu-
nit. Kes soovib saada toe-
tust sularahas, sel tuleb 
alates 1. juunist tuua val-
lavalitsuse kassasse vas-
tav avaldus. 

Info telefonil 606 
6825.

Reet Järv,
sotsiaalameti juhataja

Viimsi ettevõtlike daamide 
assotsiatsioon (VEDA) valis 
tänavu aasta naiseks Viimsi 
Kooli kauaaegse logopeedi 
Merike Ennomäe.             

«Merike Ennomäe elujaatav hoiak ja 
rõõmus olek on imetlusväärsed. Temas 
olev positiivne jõud  tõukab teda osale-
ma või olema eestvedajaks paljudes pro-
jektides,» kirjutasid Viimsi Kool ja Viim-
si invaühing oma kandidaadi iseloomus-
tamiseks. 

Kuue nominendi seast välja valitud 
Ennomäele anti tiitel üle 9. märtsil Viim-
si koduloomuuseumis peetud austamis-
tseremoonial, kus naistele pühendas sü-
damliku kontserdi Estonia ooperiteatri  
tenor Lembit Tolga. 

VEDA väärtustab naisi
Ettevõtlike daamide ühenduse pre-

sident Merike Immato ütles oma sõna-
võtus, et iga päev ringi liikudes ning ees-
ti naiste sarmi,  väge ning andmisrõõmu 
kogedes tuli VEDA mõttele valida aasta 
naine ka Viimsi vallas. 

«See valimine on eelkõige naise kui 
kauni ja tegusa hinge tunnustamine, see 
on  käsikäes pehmuse ja sitkuse hinda-
mine, see on  hoolivuse ja armastuse 
austamine, see on  töö ja puhkuse mõ-
testamine, see on  mõistuse, hinge ja ke-
ha tasakaalus hoidmise väärtustamine,» 
ütles Merike Immato.  

Tiitli pälvinud Merike Ennomäe on 
Viimsi invaühingu juhatuse liikmena 
korraldanud  meisterdamispäevi,  ko-
kandusõhtuid emadele, perepäevi, ol-
nud jõulupidude korraldamise eestve-
dajaks. Ta oli eelmisel septembril Viim-
si Koolis toimunud heategevuskontser-
di «Lootus ja armastus» üks põhikorral-
dajaid ning löönud kaasa pikaajalise 
projekti juures, mis tegeleb delfiiniravi 
võimaldamisega Viimsi erivajadustega 
lastele.

Merike Ennomäe on osalenud ka 
Viimsi kooliteatri tegemistes etenduste 
juhina ja osatäitjana. Eelmisel aastal 
loodi tema eestvedamisel õpetajate rah-

vatantsurühm, kellega minnakse suvel 
kindlasti ka tantsupeole.

Peale kõige muu on tubli naine osa-
lenud Rohuneeme kabeli ülesehitami-
sel, kogu kalmistu korrastamise ja hool-
damise juures  on suur hulk tema käte-
tööd.

Tehes oma tööd suure hoole ja ar-
mastusega, pole Merike Ennomäe jät-
nud hooleta ka kodu ja peret. Koos abi-
kaasaga on üles kasvatatud kolm last, 
kellest kaks on praeguseks juba oman-
danud kõrghariduse. 

Kuus kandidaati 
Kandidaate Viimsi Aasta Naise tiitli-

le kogunes kuus. Lisaks Merike 
Ennomäele olid üles seatud valla pensio-
näride ühenduse esinaine, päevakesku-
se juhatuse liige ning  vallavolikogu sot-
siaalkomisjoni liige Viiu Nurmela ja 
Viimsi huvikeskuse direktor Ita-Riina 
Pedanik. Pargi lasteaed esitas oma kan-
didaadiks aktiivse ja heategevuslikus 
korras lasteaeda abistanud lapsevanema 

Häli Veskaru.  Linnamäe Vene Lütseumi 
algklasside õpetaja Favzia Hadiullina esi-
tas kandidaadiks tema enda pere ning 
Helina Schmidti tema pojad.

Kõik nominendid said mälestuseks 
kaunid õhulised õlasallid, lillekimbud, 
harmoonilise elu klubi lõõgastuspaketid 
ning raamatupoe kinkekaardid.

Aasta Naine 2006 tiitli saajale andis 
aukirja üle mullu aasta naiseks valitud 
Viimsi Kooli direktor Leelo Tiisvelt, eh-
tekunstnik Anneli Tammiku valmistatud 
rinnanõela VEDA president.

Nagu eelmisel aastal, lõppes austa-
mistseremoonia ka seekord šampuse ja 
tordiga.  Sära kõigi silmis kinnitas taas, 
et hea sõna, hoolivus, kaaslase märka-
mine ja tunnustamine  on vajalik.

Kogu ürituse ja õhtu õnnestumise 
juures olid abiks ja toetajaks ettevõtted 
Bottega, Harmoonikum, Lumen Eraklii-
nik, I.D.Kangas, ATC Konsultatsioonid, 
Elmiire, kõik VEDA liikmed ning Viimsi 
vallavalitsus.

Merike Taal

Aasta naise nominendid Merike Ennomäe (vasakult), Ita-Riina Pedanik, Viiu Nurmela, Häli Veskaru, Helina 
Schmidt ning Favzia Hadiullina.

Viimsi Aasta Naine 2006 on 
Merike Ennomäe

19. märtsil andis Esmar Viimsi 
vallavalitsusele kuni 1. mai-
ni ehk siis ligi poolteist 

kuud aega, et kolida kunstikool nn vanast 
koolimajast välja ja maksta 2,79 miljonit 
krooni kompensatsiooni. Esmari soovi ei 
saa aga nii kiiresti täita, sest pole ruume, 
kuhu kunstikool üle kolida, samuti ei ole 
rahaline nõue sellisena põhjendatud.

Neile, kes veel ei tea, tasub üle kor-
rata, et AS Esmar on endise Kirovi kalu-
rikolhoosi õigusjärglane. Varad, mis 
Esmar Kirovilt üle võttis, on mööda val-
da laiali. Kõige rohkem riivavad silma 
monstrumid Haabneemes (endine kala-
tööstus Muuli tee ääres, endine kolhoo-
sikeskus ja eriti selle juurdeehitus Ravi 
tee ja Sõpruse tee ristumiskohas, Viimsi 
SPA ja Ravi tee vahel asuv parkla jne), 

aga seda nimekirja võiks jätkata, ja mit-
te ainult Haabneeme alevikus. 

Kui Kirovi kolhoosi tunti üle kogu tol-
lase nõukogudemaa ja ka mitmes välisrii-
gis kui kõige edukamat ja eesrindlikumat 
majandit, siis Esmar on selgelt kõige hoo-
letum ja lohakam omanik vähemalt kogu 
Viimsis.  

Piinlik on, aga vallavalitsusel ei ole 
ligi 15 aasta jooksul õnnestunud Esmarit 
korrale kutsuda ja kokkuleppeid saavu-
tada. Tänane vallavalitsus jõudis asjale 
üsna lähedale, sõlmides eelmise aasta 
30. juunil Esmariga lihtkirjaliku kokku-
leppe, millega loodi eeldused, et mida-
gigi hakkab liikuma ja et vald saab vana 
koolimaja välja osta (ka hind 50 miljo-
nit krooni lepiti kokku), aga... Olime 
Esmari suhtes ilmselt liiga naiivsed ja si-

nisilmsed, sest nende meeste sõna ja all-
kiri ei maksa suurt midagi. 

Lihtkirjaliku kokkuleppe alusel tegi 
vald vanasse koolimajja eelmisel aastal 
0,7 miljoni krooni suuruse investeerin-
gu ja remontis ära 800 m2 hoone pinda, 
kus praegu tegutseb lastekunstikool. 
Oleme kandnud möödunud sügis-talvi-
se perioodi kütte- ja kommunaalkulud 
summas 175 741 krooni, aga nüüd ta-
hetakse lapsed tänavale tõsta. 

AS Esmari taga on ettevõtja Toomas 
Tool ja tema väidetavalt «tankistist» ju-
hatuse liige Rait Lukas. Esmaril on ka üle 
10% väikeaktsionäre, valdavalt viimsi-
lased, kes aga pole midagi ette võtnud 
oma õiguste ja teiste viimsilaste huvide 
kaitseks – kas või moraalses plaanis.  

Maa nende tondilosside ja prügimä-

gede all läheb aina kallimaks ja seetõttu 
on aktsionärid ilmselt ka vait ja vagusi. 
Raha paneb asjad paika ja Toomas Tool 
on väidetavalt ka ise öelnud, et ta on ri-
kas just seetõttu, et ei ole Viimsis mida-
gi oma vara ehk Esmari arendamiseks 
ette võtnud.

Viimsilased on olnud varmad loodu-
se säilitamise nimel allkirju koguma ja 
muid aktsioone ette võtma. Kas elanikud 
tulevad vallajuhtidele appi inimese kait-
seks ja annavad oma toetuse laste huvi-
hariduse andmise jätkamiseks? Antud 
juhul täpsemini küll selleks, et kunsti-
kool saaks vanas koolimajas jätkata ku-
ni  sobivamate ruumide leidmiseni. 

Urmas Arumäe,
vallavanem

AS Esmar viskab lapsed tänavale
Aasta naine Merike Ennomäe.

MTÜ Naabrivalve 
tegevjuht Tiina 
Ristmäe kirjutab 
naabrivalve 
toimimise 
põhimõtetest.
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Õigupoolest polegi Viimsi vallal 
maad, millega äritseda. Kõik, mis 
oli võimalik maha müüa või muul 

moel kantida, on endiste vallajuhtide ja 
nüüdseks ka endiste Reformierakonna 
liikmete Madis Saretoki, Enn Sau, Kaido 
Metsma, Jaan Alveri jt poolt enne 2005. 
aasta kohalikke valimisi ära korraldatud. 
Sellega on JOKK. 

Vaatamata sellele üritas 1. märtsi 
Äripäev maadega sahkerdamise eest vas-
tutama panna ka praegust Viimsi võimu 
(vt 1. märtsi 2007  Äripäeva artikkel 
«Sulev Seppik tegi Viimsis imet» ja juht-
kiri pealkirjaga «Viimsi võim jätkab libe-
dat maaäri»). Kuigi Äripäev avaldas mi-
nu vastuse sellele artiklile (vt 13. märts 
Äripäeva artikkel «Viimsi vallavanem: 
Viimsi võim ei tegele maaäriga»), tahan 
ka viimsilastele asjaolusid selgitada. 

Kahetsusväärne on see, et Äripäev 
asus Viimsi koalitsiooni alusetult musta-
ma vahetult enne riigikogu valimisi, mis 
ilmselt ei jätnud mõjutamata ka valimis-
tulemusi Viimsi vallas. Aga see selleks – 
pärast (valimis)lahingut rusikatega ei 
vehita ja suures plaanis läks Eestil vali-
mistel ju hästi.

Äripäev vabandas
Äripäeva peatoimetaja Igor Rõtov, 

toimetaja Raimo Ülavere ja viidatud ül-
litiste autor Ralf-Martin Soe on Viimsi 
vallavanema ees juhtunu pärast vaban-
danud ja võimaldanud sellele lisaks oma-
poolsete seisukohtade avaldamist lehes. 
Pigem saab viidatud artikli ja Äripäeva 
sama päeva juhtkirja, samuti  Äripäeva 
23. märtsi Viimsit puudutavate üllitiste 
taustal rääkida jälle kord sellest, kuidas 
ajakirjandus käituda ei tohiks, ja  õien-
dada Äripäevas esinenud vead.

Ajakirjandusel on suur võim – mõt-
tetust mehest võidakse teha staar ja kor-
ralikust kodanikust mõttetu mees. Kui 
artikli autor ja toimetaja väidavad, et 
nad ei teinud viga tahtlikult ja et artik-
kel sündis nagu ikka – tuginedes allika-
tele, paberitele ja inimeste kommentaa-
ridele – siis olen valmis seda uskuma. 
Küll aga olen ma enam kui kindel, et 
need «allikad», keda kõik ajakirjanikud 
kiivalt saladuses hoiavad (vaatamata sel-
lele on need nimed ka vallamajas teada), 
olid pahatahtlikud ja ajasid taga oma 
madalaid eesmärke kellelegi enne vali-
misi koht kätte näidata. 

Ei vasta tõele, et Seppik sai kaheksa 
päevaga detailplaneeringu kinnitatud. 
Ma ei eksi, kui väidan, et Antenniväljaku 
kinnistu detailplaneeringuga seonduv as-
jaajamine ja läbirääkimised kestsid um-
bes pool aastat, enne kui detailplaneerin-
gu algatamine ja lähteülesande kinnita-
mine volikogus otsustamisele tuli. 

Väidetavalt ajasid selle kinnistu oma-
nik AS Same Sport ja seejärel OÜ 
Prisoner pidevalt asja, et rajada 36 ha la-
gedaks raiutud endisele metsamaale 
suuremahuline elamukvartal. Sellega 
seoses üritati osa vallaametnike kaudu, 
kes tänaseks enam vallavalitsuses ei töö-
ta, kinnistule läbi suruda ka korrusela-
muid. Mingist 80 elamuühikust tollal 
juttu ei olnud. Nii otsustaski vallavalit-
sus mullu 14. märtsil formaalse otsuse-
na mitte pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega – sisu oli selles, et oli-
me vastu korrusmajadele. 

Siis müüdi nimetatud kinnistu edasi 
ja alustati ka uute ideede ja eskiiside 
pakkumist, läbirääkimisi ja konsultat-
sioone volikogu komisjonide tasandil 
eesmärgiga algatada uus detailplanee-
ring. Korrusmajade ideest olid uued 
omanikud loobunud ja see lõi üldse või-
maluse asja edasi arutada. Mingil hetkel 
jõuti nii kaugele, et volikogu oli valmis 
detailplaneeringu algatamise ja lähte-
ülesande kinnitamise küsimuse oma päe-
vakorda võtma. 

Selleks, et küsimus volikogu istungi 
päevakorda panna ja eelnõu ette valmis-
tada,  võis tõesti kuluda kaheksa päeva. 
Midagi imelikku selles ei ole, see on 
Viimsis normaalne töörütm ja rutiin. Me 
ei takista kunstlikult asju, kui on võima-
lik need   kiiresti ette valmistada. Kuna 
sisuline töö oli tehtud ja volikogu komis-
jonid oma seisukoha öelnud, tegi valla-
valitsus  volikogu istungi tehnilisel ette-
valmistamisel oma parima. Täna seda 
vallavalitsusele ette heita on lihtsalt ru-
mal ja asjatundmatu. Kui eeltöö on teh-
tud, käivadki Viimsi vallavalitsuses asjad 
kiiresti, ja nii peabki olema. 

Siinkohal on kindlasti huvitav edas-
tada volikogu liikmetelt saadud infor-
matsioon, et kui seda planeeringut alga-
tati, taandas opositsiooni kuuluv voliko-
gu liige Ants Savest (kes kuulunud otse-
selt või kaudselt AS Same Sport ja ka OÜ 
Prisoner omanike hulka) ennast hääle-
tamisest, kuigi oli väidetavalt kinnistu 
ammu ära müünud. Ning Madis Saretok, 
kes on tavaliselt tuliselt vaielnud vastu 
pea igale valitseva võimukoalitsiooni al-
gatusele, piirdus sel korral ühe tagasi-
hoidliku küsimusega. See viitab voliko-
gu liikmete sõnul asjaolule, et eelmistel 
valitsejatel olid ilmselt kohustused nen-
de ees, kellele nad olid maatüki edasi 
müünud. 

Ajakirjanikul kehv mälu
Detailplaneeringu algatamine ei tä-

henda, et detailplaneering oleks kehtes-
tatud (või kinnitatud, nagu väitis Äri-
päev). Algatamise ja lähteülesande kin-
nitamise otsus tähendab protsessi jurii-
dilist algust, selle lõpuni on aga veel tub-
listi aega. Arendaja peab koostama es-
kiise ja hiljem planeeringu, arvestades 
vallapoolseid soove, nii et tegu on pika-
ajalise protsessiga. Ja kui kõik on korras 
ja vallale vastuvõetav, saab volikogu te-
ha teise otsuse, milleks on detailplanee-
ringu vastuvõtmine ja avalikule väljapa-
nekule suunamine. 

Kui avalik väljapanek ei too kaasa 
vaidlusi, saab volikogu teha kolmanda ot-
suse ja detailplaneeringu kehtestada. 
Teadmiseks ehk sedagi, et märtsikuu al-
guses arutasid volikogu komisjonid järje-
kordseid Antenniväljaku detailplaneerin-
gu projekte ja esitasid omapoolseid ette-
panekuid muudatuste sisseviimiseks. Töö 
käib ja mitu elamuühikut sinna lõpuks tu-
leb, pole veel teada – viimastes projekti-
des on räägitud ligi 250 elamuühikust, 
mitte 320-st, nagu Äripäev väitis. 

Vallajuhtidel ei ole kehv mälu, nagu 

väitis Äripäev. Selgitasin vallavanemana 
ajakirjanik Ralf-Martin Soele samuti eel-
nimetatud protsessi. Tõsi, ma ei mäleta-
nud peast kõiki kuupäevi, aga kas peak-
sin, või kas volikogu esimees peaks. Val-
la juhtimine ei ole mälumäng, vaid vä-
gagi keeruline protsess. Sellest sündis 
aga Äripäeva järjekordne pealkiri, mis 
paneb vallajuhtidele diagnoosiks kehva 
mälu. Pigem on kehv mälu noorel aja-
kirjanikul, kes pärast telefonikõnet ei 
suutnud enam täpselt meenutada, mil-
lest rääkisime. Või ei tahtnud...

Aripäev ründas alusetult
Vaatamata eelkirjeldatu pärast va-

bandamisele jätkas Äripäev oma aluse-
tuid rünnakuid Viimsi vallavõimu vastu.   
Ajakirjanikega vaidlemine ei vii kuhugi, 
ikka jääb neile ja toimetusele viimase sõ-
na õigus ja seda oskavad nad meisterli-
kult oma huvides ära kasutada. Mundri-
au peab ju kaitsma! Seetõttu ei kavatse-
gi ma hakata vaidlustama (ei võta omaks 
ega lükka ümber) 23. märtsi Äripäevas 
Ralf-Martin Soe avaldatud üllitises peal-
kirjaga «Viimsi võtmeisikute tehinguil 
kahtlane maik» toodud väiteid, sest see 
ei vii nagunii mitte kuhugi. Iga analüü-
sivõimeline inimene saab aru, miks sel-
liseid artikleid kirjutatakse, miks just 
nüüd ja just sellises võtmes. Õnneks on 
Viimsis väga palju positiivset, millega me 
iga päev tegeleme, kevad on ka saabu-
nud ja seetõttu jätavad Äripäeva ja aja-
kirjanik Soe korruptsioonisüüdistused 
meid suhteliselt külmaks.

Tahan vaid ühe fakti taustal juhtida  
viimsilaste tähelepanu sellele, kuidas sel-
liseid artikleid Äripäevas kirjutatakse. 
Ehk siis ajakirjaniku Ralf-Martin Soe jär-
jekordne  stiilinäide, mis peaks tema 
poolt rünnatava subjekti (antud juhul 
vallavanem Arumäe) halba valgusesse 
seadma. Äripäev kirjutab: «Näiteks äri-
mees  Urmo Allingu pole saanud viie 
aasta jooksul oma sotsiaalmaale õigust 
eralasteaia rajamiseks, kuigi Viimsis on 
tõsine lasteaiakohtade kriis». Selle väite 
ette käis lause, et Arumäe planeerib 
Viimsisse lasteaeda. Lugeja peaks nüüd 
aru saama, et Arumäele on võrreldes äri-
mees Urmo Allinguga tehtud mingeid 
eeliseid või on Arumäe kuidagi takista-
nud ärimees Allingul lasteaeda ehitada 
või, mis veelgi hullem, üritanud võima-
likku konkurenti takistada (asjahuvilised 
võivad selle kohta lugeda ka 8. märtsi 
Postimehest). Kui lugeda pealkirju ja ala-
pealkirju («Korruptsiooni anatoomia», 
«Viimsi maa hukutav mõju aususele» jt), 

siis ei jää lehelugejale  kahtlustki, et Aru-
mäe on üks ebaaus isik ja korruptant.

Mis aga toimus Äripäevas viidatud 
lasteaedade teemal tegelikult? Esiteks – 
27.01.2005. a (Arumäe pidas siis veel 
advokaadi ametit ja sai vallavanemaks 
alles kümme kuud hiljem) taotlesid OÜ 
Concordia ja Toomas Proos detailplanee-
ringu algatamist, mille üheks tingimu-
seks oli ka lasteaia rajamine Tammnee-
me külla. See taotlus jõudis alles 
13.03.2007. a volikogu poolt algatami-
se otsuseni. Teiseks – ehitusfirma OÜ 
Levinson ostis kaeve- ja mullatöödega 
tegelevalt OÜ-lt Primaflex Käärti III, IV, 
V ja VI kinnistud 2005. a teisel poolel 
(kanne kinnistusraamatusse on tehtud 
14.10.2005). Kolmandaks – tegemist on 
transpordimaaga, mitte sotsiaalmaaga, 
nagu väidab Äripäev. Neljandaks – de-
tailplaneeringu algatamise taotluse tegi 
OÜ Levinson 29.12.2005. a, mitte aga 
viis aastat tagasi, nagu väidab Äripäev. 
Viiendaks – Viimsi vallavalitsus rahuldas 
taotluse 21. aprillil 2006 ja algatas de-
tailplaneeringu, mitte ei ole sellest keel-
dunud, nagu võib aru saada Äripäevast. 
Kuuendaks – 27. juunil 2007 tunnistas 
Viimsi vallavalitsus detailplaneeringu al-
gatamise kehtetuks, kuna sellele olid 
jõuliselt vastu Käärti tee elanikud 
(10.05.2006 kirjaga  pöördusid vallava-
litsuse poole Käärti elamurajooni elani-
kud, kes avaldasid vastuseisu kavanda-
tava lasteaia suhtes ja palusid tühistada 
detailplaneeringu algatamise korraldu-
se). Seitsmendaks – Käärti tee ja Tamm-
neeme küla (kuhu plaanib lasteaeda val-
lavanem) asuvad teineteisest kauguses, 
mis ei anna alust neid projekte konku-
reerivateks pidada. Üks on poolsaare 
ida-, teine läänekaldal, vahemaa mööda 
teed 5-6 km. Kaheksandaks – OÜ-st 
Levinson ja ärimees Urmo Allingust veel 
niipalju, et nimetatud äriühing ehitas 
Muuga külas Kordoni teel katuse alla mi-
tu üksikelamut selleks ehitusluba oma-
mata. Vald tegi 27.03.2006 ebaseadusli-
ku ehitamise suhtes ettekirjutuse nr 7  ja 
määras kiirmenetluse otsusega 
30.03.2006 rahatrahvi kinnistu omani-
kule Tõnis-Gert Trellile, kelle poeg Are 
Trell on juhtumisi koos Urmo Allinguga 
OÜ Levinson juhatuse liige.

Miks Äripäev ei kontrolli fakte, moo-
nutab neid või esitab (poliitiliselt) kallu-
tatult ja kelle huve Äripäev üldse kait-
seb, jääb ilmselt vastuseta. Eestis tundub 
olevat nii, et ajakirjanikul on alati õi-
gus... Selline see elu kord on – c’est La 
Vie!
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Viimsi võim ei tegele maaäriga

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

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

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

Peatoimetaja  Merike Taal
                       tel 606 6833.
Toimetuse kolleegium: 
Urmas Arumäe, Anne Velliste, 
Leelo Tiisvelt ja Kristo Kallas.
Trükki toimetanud AS Postimees.
Trükiarv 6940.

Väljaandja Viimsi vallavalitsus.

Õiglus võitis, aga 
hoonestusõigusega 

on veel tegemist

Vald sai SA Rohuneeme Puh-
kekeskus tagasi 120 ha maad. 
Selleks sõlmiti sihtasutuse lik-

videerija ja valla esindaja vahel 
19. märtsil notariaalne leping. 

Lehelugeja ehk mäletab veel, et  
vallavanemal ja vallavalitsusel tuli 
alustada oma tegemisi sellest, et kut-
suda tagasi sihtasutuse nõukogu liik-
med Jaan Alver, Olev Kuklase ja Ants 
Savest (Madis Saretok olid ettenä-
gelikult ja teisi kambajõmme «tanki 
pannes» selleks hetkeks juba ise ta-
gasi astunud), kuna nad oli koos ju-
hatuse liikme Hurmas Kleemanniga 
kantinud 120 ha metsamaad ligi 70 
aastaks läbi hoonestusõiguse otse-
selt või kaudselt iseendale. 

Leidus hulganisti neid, kes kaht-
lesid, kas vallavanema või vallavalit-
suse hammas selle pähkli ikka katki 
hammustab, aga tänaseks on õnn 
taas valla õuel ja õiglus selleks kor-
raks võitnud. Samas on see alles 
pool võitu, sest hoonestusõiguse le-
pingute lõpetamise vaidlused seisa-
vad veel ees, ehk siis õigusega on 
veel tükk tegemist. Vaatame, kas on 
võimalik nn jokk-tehinguid Eestis 
kui õigusriigis edukalt vaidlustada.

Kogu see maa kantimise lugu 
oli enne 2005. aasta kohalik-
ke valimisi looritatud põhjen-

duse ja retoorikaga, et hoonestusõi-
guse seadmine takistab tollast Isa-
maaliitu sellele maale elamurajooni 
rajamist. Sellist plaani Isamaaliidul 
ega ka teistel tänastel koalitsiooni-
partneritel loomulikult ei olnud. Tõ-
de on hoopis selles, et eelnimetatud 
tagasikutsutud või ise tagasiastunud 
sihtasutuse nõukogu liikmed on kas 
otse või  esindajate kaudu tegemas 
hoonestusõigusest endale kena sis-
setulekuallikat. 

Nüüd on 70-aastane hoonestus-
õigus juba mõnda aega müügis. Esi-
algu oli müügihind 50 miljonit kroo-
ni ja vallavanemal oli isegi üks koh-
tumine võimaliku ostja esindajaga. 
Kui võimalik ostja sai teada, et gol-
firada koos ulatusliku elamuehituse-
ga Rohuneeme metsa vallavalitsus 
ei luba, tänas ta ja kadus nelja tuu-
le poole. Nüüd on alghind väideta-
valt väiksem ja täiesti varjamatult te-
gelevad müügiga kaks tagasikutsu-
tud sihtasutuse nõukogu liiget (ni-
med on vallavalitsusele teada), kes 
nagu teisedki endised sihtasutuse 
nõukogu liikmed on silmakirjalikult 
väitnud, et neil pole hoonestusõigu-
sega ärilises mõttes midagi pist-
mist.

Urmas Arumäe,
vallavanem

Urmas 
Arumäe,

vallavanem

Detailplaneeringu algatamisest kinnitamiseni kulub palju aega ja asjaajamist.



Viimsi vallavalitsus on alustanud 
Haabneeme aleviku ja lähialade 
üldplaneeringu koostamist. Planee-

ring algatati vallavolikogu otsusega nr 5 
10. jaanuarist 2006. Üldplaneeringu prot-
sessi konsulteerib planeerimis- ja keskkon-
nakorraldusfirma  Hendrikson & Ko. Pla-
neeringuga üheaegselt viiakse läbi kesk-
konnamõju strateegiline hindamine.

Alevikule üldplaneeringu koostami-
se vajaduse tingis ühelt poolt aktiivse 
kinnisvaraarenduse alale jääva ning 
UNESCO kaitse alla võtmist taotletava 
klindi ja seda ümbritseva maastiku,  seal-
hulgas haruldase pangametsa kaitsmise 
vajadus. Valla kehtiv üldplaneering seda 
ei taga.

Planeeringu põhieesmärk on valla 
keskasula arengukontseptsiooni leidmi-
ne, teiseks tuleb leida vastus küsimuse-
le, milline on kogu poolsaare oma äri-
keskus, kus paiknevad spordi-, teenin-
dus- ja meelelahutusettevõtted jms. Kol-
mas oluline aspekt, millele üldplaneerin-
gus eraldi tähelepanu pööratakse, on 
Haabneeme ranna-ala piirkonnas oleva 
amortiseerunud ning kasutusest väljas 
oleva tootmismaa muutmine aleviku kui 
valla keskusele kohaseks alaks. Samuti 
on tarvis enam koordineerida uute ela-
mute ehitamist, mis seni on kerkinud 
fragmenteeritult. 

Need pole aga ainsad planeeringus 
käsitletavad valdkonnad. Üldplaneerin-
guga pannakse paika eri iseloomuga 
maa-alade paiknemine ja iseloom Haab-
neeme piirkonnas – kuhu jäävad elamu-
alad, kas seal asuvad väikeelamud või 
korruselamud, kus hakkavad paiknema 
tootmismaad ja äripinnad, kuhu jäävad 
haljasalad. Töö käigus täpsustatakse ka 

kaitsealuste alade paiknemine ja üldised 
kasutustingimused ning eri seadustest 
tulenevad maakasutuspiirangud. 

Samuti määratakse põhiliste tehno-
võrkude trasside ning  puhke- ja 
virgestusalade asukohad. Planeeringu 
koostamisega samal ajal hinnatakse mõ-
jusid, mis võivad tekkida planeeritud te-
gevuste elluviimisel, ning püütakse välja 
töötada leevendavaid meetmeid. Üldpla-
neeringu tulemusel töötatakse välja maa- 
ja veealade üldised kasutamis- ja ehita-
mistingimused, mis saavad detailplanee-
ringute koostamise konkreetseks aluseks.  
Üldplaneeringuga kavandatu on kohus-
tuslik igasugusel arendustegevusel.

Üldplaneeringust peab saama Haab-
neeme aleviku ning Viimsi valla elanike, 
ettevõtjate ja teiste huvirühmade ühine, 
aleviku maa-alade edasist kasutamist sä-
testav kokkulepe. Seetõttu on äärmiselt 
oluline eri huvirühmade panus üldpla-
neeringu koostamise protsessi. 

Koostamisel on hetkeolukorra ana-
lüüs, mille tulemusel selguvad Haabnee-
me praeguse maakasutuse ning elukesk-
konna üksikasjad. Asjakohasema infor-
matsiooni saamiseks korraldatakse Viim-
si valla elanike küsitlus. Küsitluslehed on 
saadetud viimsilaste kodudesse, ent neid 
on võimalik saada ka valla kodulehekül-
jelt ning täita paberkujul vallavalitsuses. 
Küsitluse tulemuse alusel täiendatakse 
üldplaneeringu lähteseisukohti ning 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi.

Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja 
KSH programmi avalik arutelu toimub 
aprilli lõpus, täpsem informatsioon aja 
ja koha kohta ilmub järgmises lehes ning 
Viimsi valla kodulehel.

Lähteseisukohtades kokkuleppimi-
se järel toimub planeeringu põhilahen-
duse väljatöötamine. Üldplaneeringu 
põhilahendus töötatakse välja vallava-
litsuse spetsialistidest ning huvigruppi-
de esindajatest moodustatud  teema-
rühmades. Põhilahendus arutatakse lä-
bi avalikult väljakuulutatud aruteludel. 
Haabneeme aleviku ruumilised arengu-
suunad peaksid olema välja töötatud 
augustiks, üldplaneeringu ettepaneku 
valmimine on kavandatud selle aasta 
lõppu. 

Täpsemat informatsiooni üldplanee-
ringu kulgemise kohta saab  vallavalitsu-
sest (Anne Siitan, tel 6 066 822) ning 
Hendrikson & Ko konsultantidelt (Pille 
Metspalu ja Sander Tint sander@ 
hendrikson.ee, tel 6 444 503). 

Kõik ettepanekud ja arvamused on 
teretulnud!

Sander Tint, 
konsultant
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Koostamisel on Haabneeme 
aleviku üldplaneering

Viimsi ettevõtjad 
hakkavad kohtuma 
regulaarselt
20. märtsil toimus Viimsi peokeskuse 
Tähesaalis ettevõtlike inimeste kokku-
saamine, kus vahetati mõtteid valla 
arenguperspektiividest ja ettevõtja rol-
list selle arengu kavandamisel. 

Tõsteti esile tööportaali loomist ja 
koguti ideid edaspidiste kokkusaamiste 
sisustamiseks. Otsustati, et kooskäimi-
si jätkatakse kord kuus, igal kolman-
dal teisipäeval kell 17. 

Järgmine kord toimub üritus 17. 
aprillil algusega kl 17 Viimsi peokes-
kuse suures saalis. Kavas on vallavalit-
suse ülevaatlik ettekanne Viimsi aren-
guperspektiividest ning ettekanne tee-
mal «Milles seisneb tsirkusebisness?». 

Soovijatel palume kindlasti eelne-
valt registreeruda tel 50 88 959. 

Aare Ets,
volikogu liige

Algab registreerimine 
suvisesse õpilasmalevasse
Tänavu suvel töötab Viimsi Õpilasma-
lev traditsiooniliselt kahes vahetuses. 
Kuna varasemate aastate kogemus 
näitab, et osa noori soovib osaleda 
maleva vaba aja üritustes ja osa mitte, 
tekkis mõte teha seekord kaks eri rüh-
ma. Üks nö malevarühm veedab ühi-
selt ka osa töövälisest ajast, teise  rüh-
ma noored on pärast tööd vabad.

Et jagada noortele malevlastele in-
fot ja kuulata nende mõtteid, korral-
dame 9. aprillil kell 18 Viimsi huvi-
keskuse saalis maleva infopäeva, kus 
saab kohe ka malevasse registreeruda. 

Registreerimine kestab 9.-12. april-
lini kella 14-20 Viimsi noortekeskuses. 

Maleva esimene vahetus tegutseb 
4.-22. juunini, teine vahetus 9.-27. 
juulini.

Ootame aktiivset osavõttu!
Viimsi noortekeskus

Algas valla teede kevadine 
hooldus ja remont
Märkamatult on kätte jõudnud kevad, 
millest muu hulgas annavad märku 
valla teedele tekkinud löökaugud. Ole-
me kaardistanud Viimsi vallas hool-
dusremonti vajavad teed, mida talv on 
lõhkunud.

Kommunaal- ja heakorraameti 
kevadise teede hooldus- ja remonttöö-
de kava kohaselt on kõigepealt plaa-
nis siluda löökauke ja hööveldada 
(koos freesasfaldipuru pealeveoga) 
Haabneemes Heki, Kesk, Nurme, Nu-
gise ja Karulaugu teel, Viimsis  Nelgi 
ja  Pargi teel, Pärnamäe külas 
Vehema ja Pärnamäe teel, Muuga kü-
las Koduranna ja Puhkuse teel, Pringi 
külas Reinu teel, Lubja külas  Hundi 
ja Paenurme 
teel, Leppneeme 
külas Kiigemäe 
teel, Tammnee-
mes Luhaääre  
ja Mereääre 
teel, Püünsi kü-
las Vanapere 
teel ning Laia-
külas Vana-Nar-
va maanteel. 

Hooldusre-
mondi korras 
freesitakse välja 
teedesse tekki-
nud löökaugud, 
tehakse pinda-
mist ning tee-
pind kaetakse 
freesasfaldiga.

Olulisema-
teks objektideks on Lubja, Muuli, 
Tammneeme, Kiigemäe  ja Luhaääre 
tee, Nurme tee asfalteeritud osas, 
Püünsi tee Lagle ja Tormilinnu tee va-
helisel lõigul ning Rannakaare, Ran-
nakalda, Hõbepaju, Remmelga, Lu-
memarja ja Pihlaka tee.

Samuti teeme hooldusremonti 
paljudel väiksematel teedelõikudel 
vastavalt tekkivale vajadusele.

Teede hooldus- ja remonttöödega 
alustasime juba märtsi keskpaigas. 

Jan Trei,
abivallavanem

 

Randvere teele tuleb 
Audi autosalong
AS Haltron Grupp on alustanud 
Randvere teele uue Audi autosalongi 
ja sinna juurde kuuluva teenindus-
kompleksi rajamist. 

Praegu tehakse krundil korrastus-
töid, mille käigus raiutakse võsa ning 
puhastatakse krunt murdunud ja vi-
gastatud puudest. Samuti lammuta-
takse endised vene sõjaväe  barakid ja 
sinna aegade jooksul kerkinud kuurid. 
Krundi korrastustööd on plaanis lõpe-
tada mai lõpuks. 

Audi uut sõiduautode müügi- ja 
teeninduskeskust hakkab opereerima 
AS Reval Auto, kelle salongid tegut-
sevad praegu Tallinnas Rocca al Ma-
res ning Kuressaares. Sel sügisel ava-
takse salong ka Pärnus. 

Nii AS Haltron Grupp kui AS Re-
val Auto kuuluvad AS Ühendatud Ka-
pital kontserni.

Autosalongi detailplaneering on 
menetluses. (VT)

Austatud viimsilased! Tänan kõiki 
teid, kes te suhtusite tõsiselt riigi-
kogu valimistesse. Valima kutsu-

vad üleskutsed jõudsid meie inimesteni 
ja mure Eesti tuleviku pärast tõi valimis-
kastide juurde ligi 70% viimsilastest. 

Tegu on ühe suurema riigikogu vali-
mistel ülesnäidatud aktiivsusega üle pi-
ka aja, sest vaid 1992. aastal oli see osa-
lusprotsent 76,4 ja 1995. aaastal 76,7. 
Hääletamisest osavõtt Viimsi vallas oli 
täpsemalt 69,9%, mis oli Harjumaal suu-
rim ja Eestis 3. kohal. 

Eespool olid vaid Saue linn (70,3%) 
ja Piirissaare vald (71,9%). Harju maa-
konnas oli osavõtt 65% ja Eestis keskmi-
selt 61%. 2005. aasta kohalikel valimis-
tel oli valimisaktiivsus Viimsis 61%. Jul-
gen kindlalt väita, et Viimsis elavad Ees-
ti Kodanikud (just nimelt suure algustä-
hega).

Tänan ka kõiki, kes valimiste korral-
damisel ja valimisjaoskonna töös kaasa 
lõid. Viimsi kolmes valimisjaoskonnas 
sujus kõik probleemideta.

Minul endal läks ka väga hästi ja tä-
nan kõiki, kes mulle hääle andsid. 2005. 
aaasta kohalikel valimistel usaldas mind 

91 viimsilast. Nüüd sain hääli Viimsist 
217 (ilma 30 e-hääleta, mille päritolu 
täpselt ei tea) ehk siis ligi 2,5 korda roh-
kem kui poolteist aastat tagasi. Tänan 
usalduse eest! Kokku kogusin Harju- ja 
Raplamaalt 409 häält. 

Tänan ka neid, kes mulle häält ei 
andnud, kuid avaldasid oma toetust sil-
mast silma kohtumistel, oma kirjades või 
e-kirjades. Need on inimesed, kes ei taht-
nud mulle häält andes riskida sellega, et 
vallavanem jätab Viimsi ja kolib Toom-
peale riigikokku. Teisalt seda, et keegi 
andis mulle hääle põhjusel, et “saaks 
praegusest vallavanemast lahti”, ei taha 
hästi uskuda – vähemalt ekspertide ar-
vates selliselt Eesti valija mõelda ega käi-
tuda ei oska.

Eks need valimised üks puhastustuli 
ole. Saad teada, mida poliitilised vasta-
sed sinust arvavad, ja kui see kadalipp 
läbi, on sul selge, mis sinu renomeest al-
les jäi, elik kuidas aktsiate kurss on. Kui 
minu aktsiad on pooleteise aastaga 
viimsilaste hinnangul tõusnud liga 2,5 
korda, võin ma vallavanemana ainult 
heameelt tunda. 

Võtan seda kui tunnustust senisele 

tööle vallavanemana ja jätkan samas vai-
mus. 

Mõneti on nende valimiste tulemus 
Viimsis hinnang ka koalitsiooni tegemis-
tele, kuna vallavolikogus esindatud po-
liitiliste erakondade, kelle esindajad on 
kas volikogu või valitsuse liikmed, maa-
võistluse võitis Isamaa ja Res Publica Liit 
(Mari-Ann Kelam, Rein Madissoon ja Ur-
mas Arumäe) 897 häälega Reformiera-
konna (Jaak Salumets ja Aare Ets) 229 
vastu.

Rahvas on oma sõna öelnud, nüüd 
vaatame, kuidas uus koalitsioon oma lu-
badusi täitma hakkab. Vallavanemana 
olen ma kõige rohkem huvitatud sellest, 
kuidas uus võimuliit hakkab kohaliku 
omavalitsuse üksuste muredest aru saa-
ma ja kuidas neid hakatakse lahendama. 
Üks suur teema on jätkuvalt valla oman-
disse valla ülesannete täitmiseks maade 
andmine, mida eelmine valitsus kuidagi 
ei tahtnud anda. Aga ei taha siinkohal se-
da vana ja inetut asja enam meenutada. 
Lootused uuele koalitsioonile on suured. 

Urmas Arumäe,
vallavanem

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 et-
tevõtja registreeringu, mille and-
meid ei ole kinnitatud.

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

Viimsi vallavalitsus

Valimised Viimsis oli hea näide 
kodanike suhtumisest oma riiki

Viimsi vallavalitsus paigaldab koostöös 
AS-ga Cleanaway heakorrakuu raames 
alates 20. aprillist kuni mai lõpuni nä-
dalavahetustel valla territooriumile 
suured prügikonteinerid.

20.-23. aprillini (reede õhtust esmaspäe-
va hommikuni) paigaldatatakse konteine-
rid alljärgnevalt:
•  Pringi külla Saare teele Kaubahoovi 

juurde
•  Pringi külla Rummu tee 4
•  Metsakasti külla Raudrohu tee 28
•  Haabneeme alevikku Pihlaka/Õuna 

ristmikule

27.-30. aprillini
•  Kelvingi külla Meresihi tee 4 keskuse 

hoone juurde
•  Leppneeme külla Leppneeme/

Lännemäe tee ristmikule
•  Viimsi alevikku Roosi tee 2, 8 ja 10 

õuealale
•  Püünsi külla Ülase/Pääsusilma tee staa-

dionile  (täiendav konteiner 1.-2. mai)

Mais paigutatavate konteinerite asuko-
had avaldame aprilli Viimsi Teatajas

Ohtlike jäätmete kogumisring koostöös 
Ekoservis Teenused OÜ-ga toimub all-
järgneva kava kohaselt:

28. aprillil 
•  10-10.30 vallamaja juures Nelgi tee 1, 

Viimsi alevik
•  10.50-11.20 Ravi tee, Haabneeme ale-

vik
•  11.40-12.10 Vabaõhumuuseumi park-

la, Pringi küla
•  12.30-13.00 Rohuneeme kauplus, Ro-

huneeme tee 96
•  13.20-13.50 Rohuneeme lõpp
•  14.10-14.40 Kelvingi küla, keskuse 

hoone juures
•  15.00.–15.30 Leppneeme lasteaed
5. mail 
•  10-10.30  Tammneeme tee/Luhaääre 

tee ristmik

•  10.50-11.20  Tammneeme tee/Halliki-
vi tee ristmik

•  11.40-12.10  Randvere aedlinn
•  12.30-13.00  Hansunõmme
•  13.20-13.50  Metsakasti küla, raudtee 

ülesõidu juures platsil
•  14.10-14.40  Muuga küla, 38 bussi 

lõpp-peatus 
•  15.00-15.30  Muuga küla, Randoja 

tee/Ojakääru tee ristmik
Ekoservis Teenused OÜ poolt vastuvõeta-
vate ohtlike jäätmete nimekiri: pliiakud, 
patareid, värvi-ja lakijäätmed, õlijäät-
med, õlifiltrid, päevavalguslambid, elav-
hõbe, kemikaalid, ravimijäätmed, vana-
rehvid ja suuregabariidiline kodutehnika. 

Koerte vaktsineerimine
28. aprillil  
•  kella 12 -14  Viimsi alevikus Nelgi tee 

1, vallamaja juures
•  kella 14.15-16.00 Haabneeme alevikus 

Ravi tee bussipeatuses
29. aprillil 
•  kella 12-14  Haabneeme alevikus, 

Metskonna bussipeatuses
•  kella  14.15-16  Pringi külas, Ranna 

busipeatuses
Koerte vaktsineerimine jätkub mais, 
sellest anname teada järgmises lehes.

Anne Talvari,
heakorraspetsialist

HEAKORRAKUU KESTAB 20. APRILLIST MAI LÕPUNI

Arhitekt Hillar Rink näitab detail-
planeeringu ala.
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Viimsis loodi esimene naabrivalve-
sektor 2001. aastal ja praegu te-
gutseb neid kaheksa. Umbes aas-

ta tagasi otsustasime tööle võtta eraldi 
Harjumaa projektijuhi, kelle tööpiirkon-
naks on ka Viimsi vald, ja see otsus on 
ennast igati õigustanud. Eelmisel aastal 
liitus Viimsis naabrivalvega kolm piir-
konda suuresti just meie esindaja aktiiv-
se töö tulemusena. 

Samas oleme veendunud, et naabri-
valve saab toimida vaid elanike endi init-
siatiivil. Meil võib olla ka kümme inimest 
naabrivalve ideed propageerimas, aga 
kui elanikud ei näe naabrivalve liikumi-
se järele vajadust, siis on ka meie töö tu-
lemus tagasihoidlik. 

Väga tihti küsitakse naabrivalve 
koosolekutel, et mis kasu ma sellest 
naabrivalvest saan. Vahel juhtub, et ju-
ba loodud naabrivalvesektorite liikmed 
kurdavad, et neil naabrivalve ei toimi. 
Tihtipeale loodetakse, et keegi (naabri-
valve näiteks) tuleb ja teeb piirkonna 
turvaliseks. 

Meil sellist võluvitsakest elanikele 
siiski pakkuda pole, küll aga   saame rää-
kida, mida elanikud koos ise ära teha 
saavad. Ja see ongi naabrivalve – elani-
ke endi reageerimine ja sekkumine prob-
leemide lahendamisse. Meie organisat-
siooni ülesanne on elanikke toetada, 
nõustada, hoida korras sektorite kon-
taktandmed, et elanikel oleks vajadusel 
võimalus reageerida. 

Koolitused elanikele
Samuti on meie ülesanne varustada 

naabrivalvesektor vastavate plakatite ja 
kleebistega. Nii et kasu naabrivalvest 
ilmnebki selles, mida elanikud ise ühi-
selt teevad ja kuidas oma kodu ning va-
ra hoida oskavad. Nende oskuste aren-
damiseks pakume sektorite liikmetele ka 
tasuta koolitusi. Näiteks üldturvalisus on 
teema, mida selgitame tavaliselt koos-
töös politseiga juba sektori loomise koos-
olekul, aga huvitavaid valdkondi on tei-
sigi – tuleohutus, käitumine kriisiolukor-
ras, esmaabi, lukustusturvalisus jne. 
Koolituste korraldamisel oleme arvamu-
sel, et kui algatus tuleb elanikelt, siis on 
ka osalejaid rohkem.

Kindlasti tekib lugejal küsimus: kui 
koolitused on tasuta ning   naabrivalve 
liitumistasu ja aastamaks kogu sektori 
peale 200 krooni, siis kuidas meie ühing 
ennast majandab? Tõepoolest, elanike 
makstav liikmemaks meie kulutusi täie-
likult ei kata, näiteks ühe naabrivalve 
suure plakati hind on juba 180 krooni. 

Naabrivalveühingu tegevust Viimsi val-
las on juba teist aastat toetanud vallava-
litsus, käesoleva aasta toetuslepingu ole-
me selle artikli ilmumise ajaks juba ka 
alla kirjutanud. 

Valla toetus võimaldabki meil tööl 
hoida piirkondlikku projektijuhti, lisaks 
toetatakse plakatite jm materjalide telli-
mist. Lisaks rahalisele toetusele hinda-
me väga ka vallaametnike huvi ja panust 
naabrivalve edendamisel. Niisiis – vald 
on huvitatud elanike kaasamisest ja meie 
ühingu kaudu on leitud võimalus naab-
rivalvet toetada. 

Koostöö politseiga on samuti hea. 
Politseinikud osalevad meie koosole-
kutel, olgu siis käsil alles naabrivalve 
tutvustamine või juba loodud sektori 
arendamine. Koos tutvustame abipolit-
sei ideed ja hoiame elanikke kursis tur-
valisuse parandadamise võimaluste-
ga.

Naabrivalve liikumine sai alguse 
Ameerikas juba aastakümneid tagasi. 
Tänases Eestis, sealhulgas Viimsi vallas, 
on naabrivalve põhiülesanne vähenda-
da piirkonnas anonüümsust ja olla abiks 
oma naabritele. Toon näiteks hiljutise 

vahejuhtumi, mis ilmestab ühe naabri-
valvesektori tegevust Viimsis. Tavaliselt 
rahulikus piirkonnas oli päise päeva ajal 
katki löödud ühe auto esituli. Omanik 
nägi vaid tagajärgi, aga kuna parkla on 
majade vahel, siis võis olla inimesi, kes 
nägid, mis juhtus. Kasutades naabrival-
ve oluliste numbrite tabelit, edastasime 
info naabritele, palusime abi ning manit-
sesime kõiki ka ettevaatusele. Õige pea 
saimegi juhtunu kohta tagasisidet, mil-
lega edasi tegeleb juba politsei. Öeldak-
se, et kus tegijaid, seal nägijaid, aga nen-
de nägijateni jõudmine ei olegi alati nii 
lihtne. 

Seitse tegutsemise aastat
Kui naabrid üksteist tunnevad, neil 

on olemas vajalikud kontaktid, nad os-
kavad ja tahavad reageerida ning neil on 
tugivõrgustik naabrivalveühingu, oma-
valitsuse ja politsei näol, siis see ongi 
naabrivalve ja piirkonna turvalisuse pa-
randamise võti. 

Naabrivalve raames on algatatud 
mitmesuguseid tegevusi – mõnes sekto-
ris toimub regulaarne patrull, teises 
korraldatakse suvel noortele vaba aja 
tegevusi, kolmandas koristustalguid. 
Toetame alati sektoritest tulnud initsia-
tiive ja aitame kaasa nõuga, vahel ka 
jõuga. Naabrivalvesektori probleem on 
ka meie ühingu probleem, ja meie asi 
on leida koos sektoriga võimalikke la-
hendusi.

Pea seitsme tegutsemisaasta jooksul 
on meil tekkinud head    koostöösuhted 
ka mitmete eraettevõtetega, kes soovi-
vad oma teenuste või toodete abil samu-
ti elanike turvalisust suurendada ja pa-
kuvad naabrivalvesektorite liikmetele 
hinnasoodustust. Usume, et tehnika ja 
muud võimalused ei asenda ega välista 
naabrivalve liikumist, vaid annavad lisa-
väärtust elanike tegevusele oma kodu-
koha turvalisuse parandamisel. Infot 
koostööpartnerite kohta leiate meie ko-
dulehelt www.naabrivalve.ee

Head sektorite liikmed, hoidke meid 
kursis oma murede ja rõõmudega, uued 
naabrivalve huvilised on aga oodatud 
ühendust võtma siinkohal ära toodud te-
lefonidel.

Tiina Ristmäe,
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht

652 2522, 513 6630

Erik Niinemaa,
MTÜ Eesti Naabrivalve Harjumaa projektijuht

527 6965

KEVADMÕTISKLUS

Lossis elades pole inimesed mitte ala-
ti õnnelikud. Nii oli see ka printsess 
Renildaga, kes tujutses, igavles ja oli 
väga õnnetu. 

Ühel järjekordsel meeleolutul päe-
val, kui neiu jalutama läks, märkas 
ta oma üllatusena midagi täiesti ime-
tabast – veel külmetanud maapõuest 
oli tärganud lumivalge lilleke, lumi-
kelluke. Renilda seisis ja vaatas lumi-
kellukest suure imestusega ning mõt-
les: Mis murelaps mina küll olen. 
Peaksin olema hoopis vapper nii na-
gu see lumikelluke, kes õitseb meie 
rõõmuks trotsides külma...

Sellest päevast peale oskas neiu 
iga päeva üle rõõmu tunda ja õnnelik 
olla.

/C. Vogi Lumikellukesehaldjas 
ainetel/ 

Iga loodetud plusskraadidega 
päev, linnulaul veel tärkamata päe-
vas, päikesekiir hommikuses sängis 
viib meid lähemale oodatud kevade-
le. Või nii tundis viieaastane Maria: 
Kevad hakkas tulema eile öösel!

Mäletan jalu-
tuskäiku laste-
rühmaga varake-
vadisse parki, 
mis oli värske ja 
kevadhõngune, 
säravvalge tärga-
nud ülastest, elav 
putukatest ja lau-
lulindudest, ning 
laste siiraid ja avastamisrõõmsaid 
nägusid seda kõike kogedes. Meile, 
täiskasvanutele ehk tavapärasem, 
kuigi ka kevadel härdust südamesse 
toov, lapsele aga täiesti uus avastus-
te maa ja justkui imede laegas on 
see kevad. 

Uus algus looduses on ka inimes-
teilmas värskete mõtete ja sihtide 
seadmiseks. Seejuures võiksime 
meeles pidada ja eeskuju võtta sel-
lelt väikeselt lumikellukeselt, kes 
raskusi trotsides ometi õitseb, naka-
tades teisi oma elujõulisusega. Pisi-
asjad meie ümber ja elus osutuvad 
nii mõnelgi korral olulisemaks kui 
me arvatagi oskame. Ammutagem 
siis kevade värskust ja looduse tär-
kamise jõudu, ning julgelt edasi.   

Jäägem ootama kevadekuuluta-
jaid, sest teatakse rääkida: Rändlind 
lendab igale poole. Ameerikasse, 
Prantsusmaale, Hiinasse, Koreasse, 
Argentiinasse, Inglismaale ka. Eestis-
se tulevad kahe nädala pärast. /Hans, 
5 a, kevade alguse päeval/

Aina Alunurm

Naabrivalve abil saab kodupaik 
turvalisemaks

Harmoonikum koondab looduslähedase mõtteviisiga inimesi
Viimsis juba paar kuud te-
gutsev harmoonilise elu 
klubi Harmoonikum pole 
pelgalt teetuba ning ilu- ja 
massaažisalong, vaid ka 
koht, mis koondab loodusli-
ku mõtteviisiga inimesi. 

«Meie eesmärk on, et inimese mõte ja 
keha areneksid ühtmoodi, sest paraku 
on tänapäeval põhiprobleemiks oma si-
semaailmast võõrdumine,» ütles 
Harmoonikumi üks asutajatest Ene Lill. 

Looduslähedast mõtteviisi järgib 
Harmoonikum igal sammul – muu hul-
gas on teetoa lauakatted linasest riidest 
ning iluprotseduuridel mähitakse klien-
di keha mitte kilesse, vaid   flanelli sisse. 
Keha- ja näohooldusteks kasutatakse 
ökokosmeetikat – enamus iluprotseduu-
rideks vajaminevaid vahendeid segatak-
se sealsamas köögis jogurtist ja kohupii-
mast, millele lisatakse vastavalt vajadu-
sele puu- ja köögivilju ning mett.  

Klubi teine looja Riina Quak põhjen-
das selle asutamist asjaoluga, et nad on 
Enega ise nõudlikud kliendid ning otsisid 

sellist teenust, kuid ei leidnud. «Siis tuli 
ise teha,» naeravad naised. «Kui mujal ilu-
salongides on rohkem anonüümne teenin-
dus, siis siin on meil kodune õhkkond,» 
tõi Riina välja ühe suurema erinevuse teis-
te salongide ja Harmoonikumi vahel. 

Näiteks on pärast iluprotseduure et-
te nähtud teejoomine, millega ühineb 
teid teenindanud kosmeetik. Kohal on 
ka administraator ning tihtipeale teevad 
Riina ja Enegi kõike, mida parasjagu va-
ja teha. Kui kokk küsib vaba päeva, seo-
vad Ene ja Riina põlle ette ning keeda-
vad ja küpsetavad söögid ise valmis.  

Teetoa menüüs on ainult tervislikud 
toidud, mis aga ei tähenda, et need po-
leks maitsvad. Vahe on ainult selles, et 
kogu tooraine on naturaalne, tootjateks 
eelistatavalt Eesti mahepõllundus- ning 
ökotalud. Harmoonikumi täidetud om-
letti süües tasub teada, et munad on pä-
rit õnnelikelt kanadelt, keda klubi pere-
naised isiklikult tunnevad. Neid kanu 
toidetakse ökotoiduga, mis on teetoa 
päevasest toidust üle jäänud. 

Iga päev küpsetatakse teetoas erinev 
kook, aga ikka ökojahust.  Riina sõnul 
ootaks Harmoonikum ka Viimsiga seo-
tud talunikelt nii piima- kui ka aiasaadu-
si. Praegu tuuakse kogu tooraine   koha-
le Eesti eri paigust.

Teetoa eripäraks on suur valik taime-

teesid. Taimed on pärit Kubja ürditalust 
ja Karepa ravimtaimeaiast. Taimede puh-
tuse tagab see, et kõik õied ja lehed no-
pitakse käsitsi. 

Harmoonikumi päeva-spaast on või-
malik saada traditsioonilisi iluteenuseid, 
eri massaaže ning kehahooldusi. Lisaks 
looduslähedastele iluhooldustele pakutak-
se rahvusvaheliselt tuntud brändi Darphin 
luksuslikku ihuhooldusprogrammi. 

Harmoonikumi klubi ei piirdu vaid 
teetoa ja spaaga, nimelt tahavad Ene ja 
Riina käivitada ka koolituste sarja. Pea-
gi on plaanis korraldada lastevanemate-
le infopäev kasulikest ja kahjulikest 
maiustustest, jäätistest ja limonaadidest. 
Toiduainete keemiat õppinud Ene teab, 
et paljudes jäätistes ei kasutata naturaal-
set piima, vaid hüdrogeenitud taimeras-
va. Samuti saab sünteetiliselt värvitud li-
monaadi asendada jahutatud ja gaseeri-
tud meeteega. 

Ene ütles, et tervisliku toidu tarbimi-
ne sõltub inimese  teadlikkusest – kui 
keegi ei osta teatud toodet, pole tootjal 
mõtet seda pakkuda.

Lõpetuseks kutsub Ene Viimsi kunst-
nikke üles korraldama nende juures oma 
näitusi või näitusmüüke. Just sellepärast 
on kõik teetoa seinad puhtaks ja valgeks 
jäetud. 

Merike Taal

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuhi Tiina Ristmäe sõnul ilmneb   naabrival-
ve kasu selles, mida elanikud ise ühiselt teevad ja kuidas oma kodu ning 
vara hoida oskavad. Organisatsiooni ülesandeks on elanikke toetada, 
nõustada ja hoida korras sektorite kontaktandmed.

NÄOHELLITUS HARMOONIKUMIS

Aastaaegade vahetumisel, pärast pingelist perioodi või haigust sobib näonaha 
taastamiseks ning keha ja vaimu lõdvestuseks näohellituse protseduur. Hoolima-
ta sellest, et tegemist on vaid näo ja dekolteepiirkonna hooldusega, tuleb prot-
seduuriks varuda ligi kaks tundi. Aga see aeg on iseendale väärtuslik. 

Näohellitus algab sellega, et kosmeetik Pille küsib 
kliendi tähtkuju – sellest sõltub, milline poolvääriski-
vi valitakse kalliskivimassaažiks. 

Seejärel alustab kosmeetik naha puhastamist, 
milleks ta kasutab naturaalset jogurtit, kama ja sid-
runimahla. Järgneb punktimassaaž, kalliskivimas-
saaž ning näo, kaela ja dekoltee üldmassaaž viina-
marjaseemne- ja aroomiõliga. Pille punktimassaaž 
mõjub momentaalselt lõdvestavalt, pärast seda tun-
duvad kõik teised massaažid järelkajana. Huvitav oli 
kalliskivimassaaž, mida tehakse väikese ümmarguse, 
käepideme sees pöörleva poolvääriskiviga. 

Nüüd on nahk ette valmistatud maskiks, mille 
Pille teeb sealsamas köögis mahekohupiimast, jogurtist, meest, banaanidest ning 
vaarikatest. Kuna tegemist on naturaalsete toodetega, siis on vaja ka rohkem aega 
nende toimimiseks. Mask peab olema peal kuni pool tundi, sel ajal tehakse kliendile 
kätemassaaži ning külmal ajal soovitab Pille lisaks jalamassaaži koos kuuma mähi-
sega. 

Kui näomask on maha võetud, järgeb neroli ja ylang-ylang õliga tehtav lümfimas-
saaž. Protseduuri lõpetab näokreem ja silmaümbruse kreem. Kogu hellitusele paneb 
punkti tee koos mustsõstrakoogiga ning mõnus vestlus Pille ja Riinaga kamina ääres.  

Harmoonikumi klubi asub Viimsis Pargi tee 8. Avatud teisipäevast laupäevani 11–21.

Kosmeetik Pille käe all 
saab klient värskendava 
kurgimaski.
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Vabariigi aastapäeva pidulikul vas-
tuvõtul anti mulle üle Viimsi val-
la aukodaniku regaalid.  Sellega 

märgiti minu tagasihoidlikku elutööd  
Ja see oli kahtlemata üks minu elu tipp-
hetki.  Viimsi valla juhid, volikogu ja 
vallavalitsus, olge te veel kord tuhan-
dest tänatud!

Peale muude ettevõtmiste olen ma 
kirjutanud ka mõned raamatud,  neist 
ühes, «Kalurikolhoos Kirovist aktsiaselts 
Esmarini» kirjeldan  Viimsi poolsaare 
arengulugu. Tavatsesin sellesse raama-
tusse  pühenduseks kirjutada: «Tegime 
50 aastat tööd, et mitte tühjade kätega 
tänasesse päeva tulla!». Eks mingem siis 
koos, eriti nendega, kes seda raamatut 
lugenud ei ole, väga põgusalt möödani-
ku radadele rändama ja mõne episoo-
diga kohtuma. 

Kunagine ENSV peaminister Bruno 
Saul kirjutas raamatus «Meie elu», et 
Kirovi-nimeline kalurikolhoos oli Viim-
si poolsaarel sündinud sotsialismi ime. 
Tõsi ta ju oli, sest tol ajal kehtis kurb-
naljakas ütlemine: igasugune initsiatiiv 
altpoolt on karistatav! Siinjuures and-
ke andeks minu edevus, kui teatan, et 
kolhoosi esimehe Oskar Kuuli kõrval 
märgib ta tegijana  ka mind.

Et välja rabeleda igavesest kitsiku-
sest, tahtis Kuul alustada esimesena N 
Liidus konservide tootmist. Loa saami-
seks pöördus ta tolleaegse keskkomitee 
teise sekretäri Karl Vaino poole. Karla 
lõi siis suure žestiga oma kabineti ak-
nalt kardinad kõrvale ja näitas Oskari-
le «mägesid» – Mustamäge, Lasnamäge 
jne – ning teatas, et  kui sina hakkad 
konserve tootma ja võtad kasumi oma-
le, kust siis need majad  kerkivad. 

Täna teame, milleks ja kellele neid 
maju ehitati. Zaprõba ülem  Zinkarev, 
kellele allus kolme Balti vabariigi ning 
Kaliningradi ja Leningradi oblastite ka-
landus, igavene nalja- ja napsumees, 
ajas vähe isegi riigivastast juttu, kui tea-
tas, et Venemaal on terve küla peale 
tükk seepi, pestakse kaks korda aastas, 
enne esimest maid ja oktoobripühi, ja 
sina tahad hakata kolhoosis steriilseid 
konserve tootma! 

Siis lõi välja Oskari eesti mehe jonn. 
Ta teatas: poisid, kui võitleme õige as-
ja eest, ei või olla, et sein on kõvem kui 
pea! Ehitasime tol ajal väikest preservi-

tsehhi. Kalandusega vähem kursis ole-
vale inimesele teatan, et see nimetus ei 
tule mitte sõnast preservatiiv, vaid tä-
hendab vürtsikilu tootmist. Olin selleks 
ajaks seoses steriilsete konservide toot-
mise plaaniga Kirovisse tööle kutsutud. 
Nii saingi Oskarilt käsu projekteerida  ja 
paigaldada ehitatavasse preservitsehhi 
kogu konservide tootmiseks vajalik 
seadmestik. 

Siis kutsus Kuul mu välja ja teatas: 
«Sul, Kaljo, on sõnasuutlikkust ning 
suhtlemisoskust, kalatöötleja diplom ka 
taskus. Sõida Moskvasse ja too sealt 
konservide tootmise luba ära! (NB! esi-
mene N. Liidus!) Ära ilma tagasi tul! Pa-
lu või poliitilist varjupaika!» Ning kui 
ma siis mõni päev hiljem, luba taskus, 
kodu poole sõitsin,  tundsin ma, nagu 
Bruno  Saul kirjutas, et tõesti oli sündi-
nud ime!

Tehas käivitus muidugi kohe. Ren-
taablus oli uskumatult  kõrge, 60-70%, 
ning hakkas piltlikult öeldes kohe ka ra-
ha trükkima. Seda jagus edaspidi toot-
mise laiendamiseks, uute ettevõtete ra-
jamiseks ning sotsiaalmajanduslike 
probleemide lahendamiseks. Täna on 
meeldiv meenutada, et selleks, et  meie 
rannad säiliks puhtana, tegime esime-
se kapitaalmahutuse koostöös tollase 
Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) 
teadlastega, projekteerides ja paigalda-
des Haabneeme tol ajal unikaalse bio-
loogilise heitvete puhastusseadme. 

Rakendasime seal flotatsiooni ja se-
pareerisime välja töötlemisel eraldu-
nud kalarasva. Koostöös Teaduste Aka-
deemiaga juurutasime selle toorme 
baasil šampooni tootmise tehnoloogia. 
Šampoonitehase käivitamiseks tuli osa 
seadmeid osta vabalt konverteeritava 
valuuta eest. Eesti NSV-s seda sel ajal 
ei jagunud ja nii tuli mul Kuuli käsul 
järjekordselt Moskva tee ette võtta, see-
kord koos peaministri asetäitja Treo-
guboviga.

Ja nüüd kallis lugeja, kujutage ette 
kogu situatsiooni uskumatut ku-
rioossust. Ühe laua taga istuvad 

kolm asetäitjat: N Liidu peaministri ase-
täitja, riigiplaani esimees Baibukov, 
ENSV peaministri asetäitja Tregubov ja 
kolhoosi esimehe asetäitja Alaküla. Eks 
me eestlased oleme ikka üks uhke rah-

vas. Ega me asjata pole laulnud: «Eest-
lane olla on uhke ja hea!». Tellisime tol 
ajal ühe inimese kohta kõige rohkem 
perioodikat ja trükkisime kõige rohkem 
raamatuid. Olime rahvaarvult kõige 
väiksem liiduvabariik, aga meil oli kõi-
ge rohkem omakeelseid kõrgkoole: Tar-
tu Riiklik Ülikool, TPI, Tallinna Peda-
googiline Instituut jt.

Astusin  Baibukovi juurde sisse nõe-
lasilmast tulnud ülikonnas –  meil oli 
majandis oma moeateljee! Lips ees ja 
lipsuvärvidega rätik rinnataskus. Ning 
kui ma siis ulatasin talle  kolhoosi ase-
esimehe kakskeelse nimekaardi, vaatas 
mees mind tükk aega sõnatult nagu tul-
nukat teiselt planeedilt ning siis ütles: 
«Ja sina tahad hakata šampooni toot-
ma. Selle raha te saate, sest mina, 

Baibukov, ostan aastas liitu 15 miljoni 
kuldrubla eest pesuvahendeid.»

Eks see šampoonitehas oli ikka toot-
mise kõrgem pilotaaž küll. Läbi mitme 
korruse kõrgusid klaasretordid ja jook-
sid klaastorustikud, Saksamaalt ostetud 
automaat stantsis graanulitest  figuur-
seid pudeleid ning villimisliinil keeras 
automaat pudelile korgi peale. Seda et-
tevõtet oli omal uhke vaadata ja meie 
külalistele näidata. Kalarasva raskema-
test fraktsioonidest tootsime määrdeai-
neid ja viimane ots läks asfalditootjate-
le. Kuna toore oli juba põhitoodanguga 
kinni makstud, siis oli see kõik kokku 
kullaauk. Raha tuli ja rannad olid puh-
tad. 

Käivitus ridamisi  uusi ettevõtteid – 
koostöös jaapanlastega hakkasime te-
gema krabipulki, sakslastega anšoovist, 
tegime veel  valgumarja,  kalaliimi, te-
gutsesid kalakasvandused jne. Tööjõu-
probleemi lahendamiseks rajasime ma-
sinaehituse ning intensiivse individuaal-
majade ehituse. Raha jagus ka spordi-
le, kultuurile ning sotsiaalsete problee-
mide lahendamiseks. Nüüd  võime tõ-
deda, et me ei ole tõesti tühjade kätega 
tänasesse päeva tulnud. Küllap tänagi 
on viimsilastel asja meie muuseumides-
se ja raamatukogusse. Küllap tänagi 
viiakse  tittesid Piilupessa hoiule, sea-
takse sammu muusika- ja kunstikooli ja 
kui häda uksele koputab, siis saab abi 
kunagisest maailma imest – ühe majan-
di päris omast haiglast. Väärikaid vana-
duspäevi kindlustab pansionaat Ranna-
pere. Ning mõnedki  aastakümned käi-
di tarkust taga nõudmas Viimsi koolis, 
kuni  ta väikseks jäi ja – au valla juhti-
dele – ehitati uus, veelgi suurem ja uh-
kem

Kirjutan seda kõike sellepärast, et 
annan endale aru, et mulle omistatud 
aunimetus ei kuulu üksnes mulle, vaid 
meile kõigile, minu kallid töö- ja tee-
kaaslased, kellega koos oleme aasta-
kümneid  tublilt ja ausalt töötades Viim-
si valla tänasele päevale vundamenti  
rajanud. Ütlesin oma tänusõnades pi-
dulikul koosulekul, et   tänutäheks kal-
listaks teid kõiki, aga te ei mahu mulle 
lihtsalt käte vahele – südamesse ja 
meelde aga küll. 

Jäägugi see nii! 
Kaljo Alaküla

Kallis Viimsi valla  rahvas!

23. veebruaril toimus Viimsi val-
la iseseisvuspäeva pidulik vastu-
võtt Viimsi Koolis. Külalisi tervi-
tasid volikogu esimees Aarne Jõ-
gimaa, volikogu aseesimees Ma-
ri-Ann Kelam ning riigikogu lii-
ge Taavi Veskimägi.  

Vallavanem Urmas Arumäe 
andis Kaljo Alakülale pidulikult 
üle Viimsi aukodaniku märgi ja 
tunnistuse. 

Piduliku vastuvõtu lõpetas 
meeleoluka kontserdiga Trio 
Naturale, kus mängisid Jaan 
Arder, Allan Jakobi, Ants Nuut ja 
Teet Veskus. (VT)

Iseseisvuspäev 
ei ole tavaline 

pidupäev

Selle päeva nimel võitlesid meie 
isad ja vanaisad, kelle teenitud or-
deneid nii mõnedki meie seast uh-

kusega enda lähedal hoiavad. Mõelgem 
siis tänutundega neile, kes unistuse ise-
seisvast Eestist tegelikkuseks muutsid. 

Oluline on ka see, et suutsime oku-
patsiooniaastate jooksul säilitada oma 
rahva, oma keele ja oma meele, ning lei-
da endas julguse taastada Eesti riik. Nii 
mõnedki täna siia kogunenutest on Ees-
ti Vabariigi taassünni nimel teinud ära 
suure töö. Kõige olulisem selle juures oli 
mõistagi eestlaste tahe saada taas ise-
seisvaks, määrata ise oma tulevikku.

Ka Viimsi moodustab tükikese meie 
iseseisvast riigist. Lähtudes arusaamast, 
et kõik algab inimesest, püüame muuta 
Viimsis elukeskkonna inimsõbraliku-
maks ja turvalisemaks. Täna oleme meie 
uues koolis, üsna pea alustatakse staa-
dioni ja kaubakeskuse rajamisega. Loo-
detavasti suudame oma tegemistega tei-
le näidata, et hoolime oma valla inimes-
test ning soovime, et saaksite siin elada 
hästi, rahulikult ja õnnelikult. 

Eestil on juba mõnda aega uus pre-
sident, kellel riigi kõrgeima esindajana 
lasub suur vastutus eestlaste lootuste ja 
ootuste täitmisel. Kuid suur vastutus on 
ka igaühel teil siin saalis ja kõigil eest-
lastel meie väikeses riigis. See on vastu-
tus meie tuleviku ja tulevaste põlvede 
ees. 

Lõpetuseks soovin, et me õpiksime 
rohkem üksteist toetama ning suudak-
sime usaldada nii iseennast, oma sõpru 
kui ka neid, kes meie riiki juhivad. Usal-
dus on meie väikesele rahvale oluline. 
Niisamuti on oluline ühtsustunne ja ühi-
sed eesmärgid, millega panustame oma 
riigi kestvusse ning anname võimaluse 
oma lastele ja nende lastele elada samu-
ti vabas Eestis. 

Head vabariigi aastapäeva!

Volikogu esi-
mehe Aarne 
Jõgimaa va-
bariigi aas-
tapäeva kõ-
nest Viimsi 
Koolis 23. 
veebruaril. 

Europarlamendi saadik Tunne Kelam (paremal) ja muusik Jaan Arder vestlemas. 

VIIMSI TÄHISTAS ISEISEISVUSPÄEVA

Eesti hümni laulis EELK Viimsi Püha Jaakobi koguduse kammerkoor. 

Vallavanem Urmas Arumäe ja Viimsi Et-
tevõtlike Daamide Assotsiatsiooni presi-
dent Merike Immato. 
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Tööd Euroopa Liidu ühte-
kuuluvusfondi projekti 
Viimsi veekorralduse ellu-
viimisel on käimas ja lähe-
mate aastate jooksul saab 
meie vald igati tänapäevase 
ning euronormidele vastava 
veevarustus- ja kanalisat-
sioonisüsteemi.

Projekti eesmärgiks on Viimsi veemajan-
duse korrastamine Euroopa Liidu (EL) 
rahadega. 2000. aastal alustati paberite 
kirjutamisega EL-i vastavatelt struktuu-
ridelt toetuse saamiseks. Pärast küllalt 
kurnavat ja pikaajalist asjaajamist toetus 
lõpuks ka saadi – ligi 200 miljonit kroo-
ni. Möödunud aastal kuulutati välja ava-
tud pakkumismenetlusega riigihange 
«Viimsi valla vee- ja kanalisatsiooniraja-
tiste projekteerimine ja ehitamine». Lae-
kus neli pakkumist: AS Koger ja Partne-
rid / AS Veemaailm, kelle pakkumiseks 
oli ligi 30 miljonit eurot, AS YIT Ehitus 
/ AS ASPI (ligi 32 miljonit eurot), AS 
Merko / AS Terrat (ligi 31 miljonit eu-
rot) ja AS Skanska EMW / AS Water Ser 
(ligi 35 miljonit eurot).

Lihtne aritmeetika näitab, et  riigi-
hanke võitja oleks olnud valmis töid te-
gema, kuid nõudis selle eest 483 miljo-
nit krooni. AS Viimsi Vesi tunnistas riigi-
hanke nurjunuks, kuna pakkumised üle-
tasid projekti eelarvet 2,5-kordselt. Ise-
gi nii jõukal vallal nagu Viimsi oleks see 
summa üle jõu käinud. 

Otsustati valida teine tee: kui ei saa 
ühekorraga, siis saab jupikaupa. Ühe 
suurhanke asemel on plaanis välja kuu-
lutada hanked väiksemates mahtudes. 
Selleks on aga vajalik kooskõlastada 
hankeplaan keskkonnaministeeriumiga. 
Mullu 13. novembril esitas AS Viimsi Ve-
si keskkonnaministeeriumile taotluse 
kooskõlastada ühtekuuluvusfondi pro-
jekti tööde jagamine osahangeteks. 

Hankeplaan kinnitatud
Keskkonnaministeerium kinnitas 

hankeplaani märtsis ja tööd võivad ala-
ta. Takistuseks võivad saada kõigepealt 
omandisuhted. Mõnele omanikule liht-
salt ei meeldi, et vee- või kanalisatsioo-
nitrass tema maadelt läbi läheb. Tuleb 
teha selgitustööd ja pidada omanikega 
läbirääkimisi – ikka selle nimel, et lõpuks 
saaksid kõik Viimsi valla elanikud puhast 
joogivett ja kasutada tänapäevase kana-
lisatsiooni teenuseid. 

Mis on lähiajal kavas ehk kinnita-
tud hankeplaanis olevad tööd

Veevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste 
planeerimisel on aluseks võetud OÜ Ees-
ti Geoloogiakeskus uuringu lahendus, 
milleks on veeallikate koondamine Viim-
si poolsaare keskel ühtsesse veehaardes-
se. AS Viimsi Vesi on saavutanud kokku-
leppe Riigimetsa Majandamise Keskuse-
ga joogivee puuraukude puurimiseks 
Viimsi metskonna maatükile nr 79. Väl-
japumbatav toorvesi on plaanis suunata 
kahe paralleelse torustikuga Viimsisse 
ühtsesse veetöötlusjaama planeeritava 
asukohaga Lubja külas. 

Puhastatud joogivesi suunatakse pi-
ki vee magistraaltorustikku ringvõrku 
suunal Veetöötlusjaam – Randvere tee 
Hundi tee rist (Lubja küla) – Mereääre 
tee (Tammneeme   küla) – Tammekivi 
tee (Randvere küla) – Krati tee (Rand-
vere küla) – Taru tee Randvere tee rist 
(seotakse Randvere tee projekti raames 
rajatud torustikuga) – Randvere tee 
raudtee ülesõit (Metsakasti küla) – Mee-
lespea tee (Viimsi alevik) – Veetöötlus-
jaam (Lubja küla).

Samaaegselt vee magistraaltorusti-
kuga rajatakse ühes kaevikus reovee to-
rustikud.

Samuti on planeeritud rajada asula-
sisesed torustikud Metsakasti, Lubja, 
Tammneeme ja Randvere küladesse.

Hundi tee torustike rajamine tuleneb 
vajadusest teostada lisaks teekatte ning 
tänavavalgustuse ehitus. Teekatte hili-
sem rikkumine viie aasta jooksul on ees-

kirjade alusel lubatud ainult kogu ulatu-
ses teekatte taastamisega, mis muudab 
töö oluliselt kallimaks.

Tööde mahu iseloomustamiseks toon 
mõned arvud: isevoolulist reoveetorus-
tikku rajatakse ligi 16 kilomeetrit, reo-
vee survetorustikku umbes 12,6 kilo-
meetrit ning veetorustikku ligi 36,1 kilo-
meetrit. Kvaliteetsesse ühisveevarustus- 
ja reoveevõrku liidetakse orienteeruvalt 
5440 klienti. 

Kui need töö valmis saavad, ei ole 
Viimsi valla rahval vaja oma veevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemi pärast häbene-
da. See on igati euroopalikul tasemel ja 
vastab kehtestatud normatiividele. Kaht-
lemata tõstab see oluliselt ka elukvali-
teeti ja vallaelanike eluaseme turuväär-
tust.

Liitumistasu hüvitamise 
põhimõtted

On mõistetav, et veevärgi ja kanali-
satsiooni ehitamine ja tänapäevastami-
ne on kallis, kuid hädavajalik ettevõtmi-
ne. Nagu öeldud, tööd juba käivad ja 
poolikud lahendused pole lihtsalt võima-
likud. Eelolevate aastate jooksul peab 
need tööd ära tegema, ja ka tehakse. An-
name endale aru, et kõigil liituda soovi-
jatel vallaelanikel ei ole piisavalt raha, et 
see oma taskust kinni maksta. Vallavalit-
sus mõistab seda hästi ja selleks aastaks 
ongi valla eelarves ette nähtud 11 miljo-
nit krooni liitumistasude hüvitamiseks.

Kellel on õigus tasuta liitumisele? 
Kuidas see protsess on reguleeritud? 

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga liitumisel liitumistasu hüvi-
tamist reguleerib Viimsi vallavalitsuse 
28. aprilli 2006. aasta määrus nr 26 
«Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooniga liitumisel liitumistasu hüvitami-
se eeskiri». Huvilised saavad selle doku-
mendiga tutvuda nii vallavalitsuses kui 
ka Viimsi valla interneti kodulehekül-
jel.

Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooniga liitumisel liitumistasu hüvi-
tise maksmise eeskirjas on ära toodud 
valla poolt liitumistasu täieliku ja osali-
se hüvitamise põhimõtted. Millised need 
on?

Nimetatud määrus eristab kahte lii-
ki liitumistasu saamiseks õigustatud isi-
kute rühma: isikud, kellel on õigus liitu-
mistasu täielikule hüvitamisele, ning isi-
kud, kellel on õigus liitumistasu osalise-
le hüvitamisele.

Vallavalitsus hüvitab täielikult liitu-
mise ühisveevärgi- ja ühiskanalisatsioo-
ni trassidega Viimsi vallas asuva kinnis-
tu omanikule, kes on olnud valla elanik 
rahvastikuregistri andmetel vähemalt 
kuus  kuud enne liitumise hüvitamistaot-
luse esitamist ning kelle kinnistul asuv 
elamu on ehitusregistri andmetel ehita-
tud varem kui 1950. aastal või kui kin-
nistule on väljastatud ehitusluba enne 
22. märtsi 1999. aastal. Nimetatud ehi-
tusloa kuupäev tuleneb ühisveevärgi- ja 
kanalisatsiooni seaduse paragrahv 14 
lõike 3 punktist 5, mille kohaselt kujun-
datakse teenuse hind selliselt, et vee-et-
tevõtjal oleks tagatud ühisveevärgi- ja 
ühiskanalisatsiooni arendamine vasta-
valt arengukavale piirkonnas, kus ühis-
veevärgi ja-kanalisatsiooniga ühendatak-
se rohkem kui 50% elamuid, mille ehi-
tusluba on välja antud enne 22. märtsi 
1999. 

Liitumistasu hüvitamiseks tuleb 
kirjutada taotlus

Liitumistasu hüvitise saanud isiku 
kinnistu  liidetakse ühisveevärgi ja  -ka-
nalisatsiooniga kahe aasta jooksul alates 
hetkest, kui vastav trass on võetud AS-i 
Viimsi Vesi poolt ekspluatatsiooni ja AS 
Viimsi Vesi on kirjalikult teatanud liitu-
mise võimalikkusest.  

Täielikku hüvitamist sooviv isik peab 
esitama Viimsi vallavalitsusele ühisvee-
värgi ja -kanalisatsiooniga liidetaval kin-
nistul asuvale elamule vormikohase ka-

sutusloa väljastamise taotluse. Seda ju-
hul, kui liidetaval kinnistul asuva elamu 
kohta ei ole veel kasutusluba väljasta-
tud. 

Need on Viimsi vallavalitsuse kehtes-
tatud tingimused, millele peab liitumis-
tasu täielikku hüvitamist sooviv isik vas-
tama.

Liidetaval kinnistule asuvale elamu-
le vormikohase kasutusloa taotluse esi-
tamise tingimuse kehtestas Viimsi valla-
valitsus tänavu 2. märtsil oma määruse-
ga nr 21.  Enne selle muudatuse tege-
mist kehtis põhimõte, et täielikule hüvi-
tamisele õigustatud isiku kinnistul asu-
vale elamule peab hüvitise saamiseks 
olema väljastatud ka kasutusluba või 
riikliku vastuvõtukomisjoni akt.

Viimsi vallavalitsus hüvitab osaliselt 
liitumise ühisveevärgi- ja ühiskanalisat-
sioonitrassidega Viimsi vallas asuva kin-
nistu omanikule, kes on olnud valla ela-
nik rahvastikuregistri andmetel vähe-
malt kuus  kuud enne hüvitamistaotluse 
esitamist ning tema liituvale kinnistule 
on väljastatud elamu ehitusluba enne 
28. märtsi 2004. aastal. Sel päeval val-
mis projekti «Viimsi veekorraldus» taot-
lus ja seda päeva võib nimetada projek-
ti alguspäevaks.

Osalise hüvitamise taotluse esitanud 
isiku kinnistu liidetakse ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga kahe aasta jooksul 
alates hetkest, kui vastav trass on võetud 
AS-i Viimsi Vesi poolt ekspluatatsiooni ja 
AS Viimsi Vesi on kirjalikult teatanud lii-
tumise võimalikkusest ning tema liituv 
kinnistu, millel asub elamu, asub kuni 
20 meetri kaugusel ühisveevärgi ja ühis-
kanalisatsiooni trassist, mille rajamist fi-
nantseeritakse ühtekuuluvusfondi tagas-
tamatu abiga. Osalist hüvitamist sooviv 
isik peab esitama Viimsi vallavalitsusele 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liide-
taval kinnistul asuvale elamule vormiko-
hase kasutusloa väljastamise taotluse. 
Seda juhul, kui liidetaval kinnistul asu-
va elamu kohta ei ole veel kasutusluba 
väljastatud.

Nii täieliku kui ka osalise liitumise 
hüvitamise taotlusele tuleb lisada järg-
mised dokumendid: kinnistu omaniku 
isikut tõendava dokumendi kinnitatud 
ärakiri; vallas asuva kinnistu, millel asub 
liidetav elamu, omandiõigust tõendav 
dokument (näiteks siis kas kinnistusraa-
matu väljavõte või notariaalne asjaõigus-
leping); liidetaval kinnistul asuva elamu 
ehitusluba, välja arvatud juhul, kui liitu-
val kinnistul asuv üksikelamu on ehitus-
registri andmetel ehitatud enne 1950. a; 
kui liidetaval kinnistul asuva elamu koh-
ta ei ole kasutusluba väljastatud, siis lii-
detaval kinnistul asuvale elamule kasu-
tusloa väljastamiseks vormikohane taot-
lus; AS Viimsi Vesi poolt hüvitise taotle-
jale saadetud kirjalik teatis liitumise või-
malikkuse kohta.

AS Viimsi Vesi edastatud kirjalik tea-
tis teavitab kinnistu omanikku liitumise 
võimalikkusest ühisveevärgi ja/või -ka-
nalisatsiooniga ning kirjeldab edasise 
toimimise reegleid vastavalt kehtivatele 
eeskirjadele. 

Liitumistasu hüvitamiseks võivad lii-
tumisvõimalikkuse olemasolul ühendust 
võtta siiski ka need kinnistu omanikud, 
kes ei ole veel vastavat teatist saanud.
Viimsi vallavalitsus kontrollib liitumista-
su hüvitamise taotluses toodud asjaolu-
de vastavust Viimsi valla ühisveevärgi ja 
-kanalisatsiooniga liitumisel liitumistasu 
hüvitamise eeskirjale kolme kuu jooksul 
arvates taotluse saamisest. Asjaolude 
keerukuse või põhjendatud kahtluse kor-
ral võib vallavalitsus kontrollimise täht-
aega ka pikendada.

Kes otsustab liitumistasu 
hüvitamise?

Hüvitamise või hüvitamisest keeldu-
mise korralduse võtab vastu Viimsi val-
lavalitsus, väljastades sellekohase korral-
duse tõestatud väljavõtte hüvitise saaja-
le ja AS-le Viimsi Vesi. Liitumistasu hü-
vitis makstakse õigustatud isiku liitumis-
tasu täielikuks või osaliseks hüvitamiseks 
välja AS-le Viimsi Vesi vallavalitsuse kor-
ralduse alusel.

AS Viimsi Vesi vähendab vallalt laeku-
nud hüvitise võrra õigustatud isiku poolt 
makstavat liitumistasu või tagastab õigus-
tatud isikule tema poolt alates  10. jaanua-
rist 2006. aastal juba makstud liitumista-
su osas, mille katab saadud hüvitis.

Liitumistasu hüvitamine kehtib just 
uute, 10. jaanuaril 2006 Viimsi valla 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitu-
mise eeskirjas kehtestatud liitumistasu-
de puhul. 

Täpsemat informatsiooni vee- ja ka-
nalisatsioonitrassidega soodustingimus-
tel liitumise kohta on võimalik saada AS-
st Viimsi Vesi info@viimsivesi.ee või te-
lefonil 606 6848.

Viimsi vallavalitsusel on kavas kor-
raldada aprillis ja mais ka liitumiste tee-
malisi infopäevi, kus anname kinnistu 
omanikele selgitusi ja täiendavat infot 
vee- ja kanalisatsioonitrassidega nii soo-
dustingimustel kui tavatingimustel liitu-
miste võimaluste kohta.

Peatselt on ilmumas ka AS Viimsi Ve-
si ametlik infoleht Viimsi Vesi, kus kirju-
tame põhjalikumalt Viimsi valla veema-
jandusest ning anname ka ülevaate prae-
gu kehtivatest vee- ja kanalisatsiooniga 
liitumistingimustest ja  liitumishindast.

Infopäevad toimuvad 11. ning 25. 
aprillil ja 16  ning 30. mail algusega kell 
16 Viimsi vallavalitsuse II korruse voli-
kogu saalis.

Jan Trei,
abivallavanem

Viimsi saab tänapäevase veevarustuse ja kanalisatsiooni

Hinnad nagu turul. Parimad hinnad Viimsis.

JAHUTATUD LINNULIHA
JAHUTATUD SEALIHA
GRILL-LIHA

Enamikel lihakaupadel sulasid hinnad 
kuni 20%!!! 

Tule ja kauple!

Lihaturg on avatud E-R kella 10-20, L-P 10-18

SUPERUUDIS VIIMSI LIHATÖÖSTUSELT: 

Alates 1. märtsist on 
Haabneemes avatud

LIHATURG

SUPERUUDIS VIIMSI LIHATÖÖSTUSELT: SUPERUUDIS VIIMSI LIHATÖÖSTUSELT: 

Alates 1. märtsist on Alates 1. märtsist on 
Haabneemes avatudHaabneemes avatud

LIHATURGLIHATURG

Lähemate aastate jooksul saab Viimsi tänapäevase ning euronormidele 
vastava veevarustussüsteemi, mis tähendab ka kvaliteetset joogivett.
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2005. aastal 
PÄRANDIHOIDJA tiitliga pärjatud 

kauaaegne käsitöömeister
Pr. Ljuba Keskküla

KORRALDAB 
27.– 29. aprillini 

Huvikeskuse väikeses saalis 

KÄSITÖÖNÄITUSE
(portselan, pits, tikand, 

siidimaal, kudumid)
Näitus avatud kella 10–16

Pensionäride Ühendus 
kutsub oma liikmeid 

KEVADISELE SUURKOGULE
28.aprillil kell 12.00

Teeme kokkuvõtte 2006. aasta 
tegevusest,

kuulame KONTSERTI, ajame juttu  
KOHVILAUAS

UUS TOIMUMISE AEG!
Neljapäeval, 12.aprillil
algusega kell 16.00

Viimsi Huvikeskuses, Nelgi tee 1

VIIMSI LAULULAPS 2007
* Osaleda võivad kõik Viimsi vallas elavad lapsed 

(vaata tingimusi reglemendist)
* Publikul võimalus valida oma lemmik 

igas vanuserühmas
* Parimad lauljad pääsevad Viimsit esindama lauluvõistlusele

«Harjumaa Laululaps 2007»

Tule sõbrale pöialt hoidma!

Lauljate registreerimine toimub kuni 02. aprillini !!!
Reglemendi ja ankeedi leiate: www.huvikeskus.ee

MTÜ Viimsi Huvikeskus
Nelgi tee 1, Viimsi vald 74001, Harjumaa 

Eralasteaed 
Pääsupoeg

OOTAB OMA  
KOLLEKTIIVI

KOKKA,
ÕPETAJAT ja 
ÕPETAJA ABI
•  REGISTREERIME  LAPSI  UUE LASTE-

AIA  NIMEKIRJA
•  OMA LASTEAIA TÖÖTAJATE LASTELE 

VÕI LASTELASTELE VÕIMALDAME 
KOHESELT LASTEAIAS KOHA

•  LASTEAIAGA  ON VÕIMALIK TUTVU-
DA IGAL TÖÖPÄEVAL  

          09.00 -13.00 

Info telefonil: 5512055 Katrin Kasak, 
paasupoeg@yahoo.com

Lions-klubil Viimsi on juba viieaastane traditsioon korraldada
emadepäevale pühendatud heategevuslik kevadkontsert
Eesti Meestelaulu Seltsi üle-eestilise poistekooriga „Kalev“ 
Hirvo Surva ja Indrek Vijardi juhtimisel. 

Käesoleval aastal toimub kevadkontsert
28. aprillil kell 12.00 Tallinki reisilaeval  Victoria.

Laevale pääseb Tallinna sadama D-terminalist ajavahemikus 11.00 – 11.30.  
Kaasa palume võtta kutse ja isikut tõendav dokument.
Kontserdi pikkus on üks tund. 
Võimalus tutvuda laevaga, avatud on ka baar. 

Kutse maksumus 150 krooni. 

Ootame kõikide lionite ja sõprade aktiivset osavõttu!  

LC Viimsi juhatus

Kontaktandmed :
Lions-viimsi@mail.spin.ee
+372 50 49 590
+372 50 11 899 
Arveldusarve: 221011650464, Hansapank 

Viimsi Noortekeskus 
korraldab 
Laste puhkelaager 
“Sisukas suvi” 
5.-10.augustil Venevere Puhkekülas 
8 – 13- aastastele Viimsi lastele ja noortele 

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvitavas 
kohas Viljandimaal männimetsas. Ööbimine 5-koha-
listes kämpingutes. Toitlustamine kõikidele nõuetele 
vastavalt. Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Las-
tega tegelevad 4 laagrikasvataja litsentsiga kasvata-
jat. Transport laagrisse ja tagasi on garanteeritud.  

Tegevused laagris: 
•  sportlikud tegevused 
•  rabamatk 
•  käsitöö ja kunst 
•  loodusmängud 
•  kanuusõit
•  seiklusmängud
•  ujumine 
•  jne. 
Osavõtumaks 1000.- Kohtade arv on piiratud 
Registreerimine ja lisainfo Tel: 60 66 826 või 53 43 
1166 (E-R 14.00-20.00)
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee  

Viimsi vallavalitsuse algatu-
sel toimusid 7. märtsil 
Haabneemes mõttetalgud 
teemal «Viimsi sportlik nä-
gu», kus lisaks vallavalitsu-
se esindajatele osalesid vo-
likogu noorsoo-ja spordiko-
misjoni liikmed, klubide 
esindajad, mitmed vallas 
elavad sporditegelased ning 
külalised. 

Moderaatoriks oli palutud Lembitu Kuu-
se. Sissejuhatuseks tutvuti võimalustega, 
mis puudutavad klindiastangu piirkon-
da. Lubjamäe serval, majaka juures ava-
nes kohalviibijatele Viimsi  üks võimalik-
ke turismimagneteid – lausa miljonivaa-
de kaunis  päikesesäras kevadet ootava-
le vallale. Lubja küla poolsel serval arut-

leti lumelauduritele laskumisnõlva raja-
misest ning võimalikest liikumisradadest 
selles piirkonnas. Edasi siirduti Viimsi 
raamatukogu konverentsisaali, kus Lem-
bitu Kuuse haaras ürituse ohjad ning an-
dis sõna abivallavanem Endel Lepikule. 

Kohalviibijad said teavet vallarahva 
pidevast juurdekasvust, 2010. aastaks 
peaks Viimsi elanike arv ulatuma 
23 000-ni. Valdav osa neist on noored, 
kes peaks olema kõige rohkem huvita-
tud kohapealsetest liikumisvõimalustest 
nii kogu pere ettevõtmisena kui oma las-
te spordiharrastuse süvendamisel. Prae-
gu on viimsilastel võimalus pallimängu-
deks kasutada Viimsi spordihalli, Viimsi 
ja Püünsi kooli võimlat. Samuti on val-
las kaks ujulat. 

2008. aastal peaks Viimsi Kooli juu-
res valmima uus staadion koos harjutus-
väljakuga. Kunstmuruga jalgpalliväljak, 
tänavakorvpalliplatsid, tenniseväljakud 
ja väike rulapark tuleb Viimsi alevikku 
Pargi tee piirkonda. Sellesse kompleksi 
hakkab kuuluma ka väike kõlakoda kul-
tuuriürituste tarbeks. 

Haabneeme on plaanis rajada kes-
kus, kus lisaks muule oleks vallarahvale 
täiendavad võimalused  spordi harrasta-
miseks – tennis, ujumine, jõusaal jm. Kui 
mõelda siia juurde veel klindialuse ja 
-pealse piirkonna väljaarendus tervisera-
ja ning seiklusradade näol ning Indrek 
Pertelsoni pakutud võimalus Arigato kes-
kuse rajamiseks, peaks Viimsi valla kes-
kuseks kujunev Haabneeme pakkuma 
päris häid sportimisvõimalusi nii noorte-
le kui ka eakamatele 

Keskusest kaugemal on võimalik lii-
kumisest rõõmu tunda Riigimetsa Ma-
jandamise Keskuse rajatud loodusõppe 
rajal Tammneemes, Rohuneeme puhke-
alal, Randvere tee ja Rohuneeme tee 
äärsel kergliiklusrajal. Valla kergliiklus-
radade võrgustik täieneb pidevalt. Täp-
semad plaanid saavad kirja Tallinna Üli-
kooli abiga valmivas Viimsi valla spordi 
arengukavas ning meie noorematele val-
laelanikele orienteeritud teemaplanee-
ringus «Laps».

Tiia Tamm
Abivallavanem Haldo Oravas ja spordikeskuse Arigato spordidirektor Sir-
je Seller vaatavad valla kaarti.

Sportlased ja vallajuhid arutasid spordi tulevikku

Tel 606 6838
Ita-Riina Pedanik 510 3458

Kalle Erm 505 9043
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
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Viimsi koduloohuvilised said 
märtsi esimese laupäeva 
hommikupoolikul jälle kok-
ku. Birgit Salumäe ja Ilme 
Klementi Eesti Genealoogia 
Seltsist rääkisid seekord 
Harju-Jaani kihelkonnast.               

          
Ajaloolisel Jõelähtme kihelkonnal on ol-
nud naabruses asunud Harju-Jaaniga 
palju ühist. See kihelkond jäi Jõeläht-
mest kagu poole ning tema territoorium 
hõlmas suure osa tänapäeva Raasiku ja 
Anija valla alast ning väikese osa Jõe-
lähtme vallast. Kihelkonna piiridesse jäi 
praeguste Aruküla, Raasiku, Haljava, 
Anija, Kehra, Perila ja Kiviloo lähiümb-
rus. Kihelkonna keskuseks olnud Harju-
Jaani kirik paikneb Raasiku alevikus.

Kohe pärast taanlaste vallutusi haka-
ti Põhja-Eestis 1220. aastail ehitama ki-
rikuid. Jõelähtme kirik oli üks esimestest 
ning esialgu kuulus ka Harju-Jaani ala 
Jõelähtme kihelkonna alla. 13. sajandi 
lõpus eraldus Harju-Jaani Jõelähtmest 
ning uus kihelkond oligi sündinud. 

Keskaegse Harju-Jaani kihelkonna 
külade ja nende elanike kohta oskas Bir-
git Salumäe rääkida palju huvitavat. On 
teada, et Kivilool asus üks kahest Tallin-
na piiskopile kuulunud linnusest. Teine 
linnus asus Virumaal Porkunis. Enne Lii-
vi sõda olid siin peamiselt Tallinna piis-
kopile ja Tallinna toomhärradele, Tallin-
na Mihkli nunnakloostrile ja Padise 
kloostrile kuuluvad maad. Erakätesse 
läksid ümbruskonna maad alles Liivi sõ-
ja järel. Tõenäoliselt olid Harju-Jaani 
Kõlu külast pärit nn Wanradt-Koelli ka-
tekismuse tõlkija ja Pühavaimu kiriku 
eesti jutlustaja Johann Koelli vanemad. 
Samuti on arvatud, et Liivi sõja aegse 
vaimuliku ja krooniku Balthasar Russowi 
isa oli pärit Harju-Jaani kihelkonna 
Kurgla külast.

Põhjasõja-järgsest ajajärgust jutustas 
Ilme Klementi. Nälja, sõja ja katku taga-
järjel oli tekkinud täiesti uus olukord. Ki-
helkonna elanikest oli 84% hukkunud ja 
umbes kolmveerand  haritavast maast 
sööti jäänud. Kuna ka kirikuõpetajaid ei 
jätkunud, siis oli algul mitme kiriku pea-
le ainult üks vaimulik. Alates 1711. aas-
tast oli Harju-Jaani pastoriks Heinrich 
Christopher Wrede. Aastatel 1712-1713 
täitis ta ka Jüri kihelkonna pastori kohu-
seid. Siis leiti sinna teine vaimulik. Aja-
vahemikus 1714-1734 oli Wrede lisaks 
Harju-Jaanile ka Jõelähtme koguduse 

pastor. Harju-Jaani vaimulik oli ta kuni 
1742. aastani.        

Heinrich Christopher Wrede hinda-
matuks teeneks tuleb lugeda oma ame-
tiajal Harju-Jaani ja Jõelähtme kirikuraa-
matute pidamist. Need saksakeelsed 
kroonikalaadsed ülestähendused anna-
vad tänapäeva inimestele ereda ja vahe-
tu ülevaate tolleaegsete maakihelkonda-

de oludest. Jõelähtme kiriku kroonika il-
mus 2006. aastal trükist koos eestikeel-
se tõlkega. Harju-Jaani kroonikat saab 
lugeda saksakeelsest käsikirjast.    

Hilisemal ajal on Harju-Jaanist sirgu-
nud mitmeid väljapaistvaid ühiskonna- 
ja kultuuritegelasi, neist üks tuntumaid 
on kindlasti meie lauluisa Gustav 
Ernesaks.           

Koduloohuviliste järgmine kogune-
mine on 7. aprillil algusega kell 11 Viim-
si koduloomuuseumis Pringi külas, Nur-
me tee 3. Teemaks on Viimsi vanad maa-
kaardid. Pärast kokkusaamist avatakse 
muuseumis selleteemaline näitus.  

Jaan Tagaväli,
koduloo-uurijate ringi esimees

Harju-Jaani kirik.

Palju õnne

Jõelähtme kihelkonna 
naabriks oli Harju-Jaani

Viimsi vallas 
registreeritud sünnid 
seisuga 15. märts

•  Maire Tõnnel ja Janek Jõemägil 
sündis 19. jaanuaril poeg EUGEN

•  Ilona ja Andrei Vunšil sündis 24. 
jaanuaril tütar GERDA

•  Ande ja Raul Rohesalul sündis 28. 
jaanuaril poeg ROLAND

•  Reet ja Ain Laidojal sündis 28. jaa-
nuaril tütar KAISA

•  Triinu Talvel ja Jaan Jaanisool sün-
dis 1. veebruaril poeg EMIL

•  Leili Lemettil ja Kalle Uibol sündis 
2. veebruaril tütar ADELIINE SO-
FIA

•  Merje ja Kristo Kaasanil sündis 12. 
veebruaril tütar CATHLEEN

•  Karin ja Martin Tuulikul sündis 12. 
veebruaril poeg MATHIAS

•  Jelena ja Mihhail Gatšegovil sündis 
12. veebruaril tütar ANASTASSIA

•  Helen Tammel ja Mart Haavikul 
sündis 12. veebruaril tütar MARIS

•  Ailet Õis-Saarel ja Kaido Saarel 
sündis 15. veebruaril poeg OLIVER

•  Kaili Ruudnal ja Kristo Altmäel 
sündis 16. veebruaril poeg RAS-
MUS

•  Siiri Nuutmannil ja Arbo Maisal 
sündis 16. veebruaril tütar 
SERENA

•  Erli ja Margus Metsmal sündis 16. 
veebruaril poeg HANNES

•  Katrin ja Mattias-Silvester 
Mustonenil sündis 18. veebruaril 
poeg KRISTIAN

•  Helen Veskil ja Raivo Aavistol sün-
dis 23. veebruaril poeg ARION 
ANDREAS

•  Kristel ja Vello Väinsalul sündis 23. 
veebruaril tütar KATA-KRISLIN

•  Jane ja Mihkel Kütsonil sündis 25. 
veebruaril tütar PAULIINA

•  Anne-Ly Oinusel ja Paul Kõivul sün-
dis 27. veebruaril tütar MERLE

•  Svea ja Raul Raudsepal sündis 27. 
veebruaril tütar KERTU-ALIIS

•  Merike Koppelil ja Margo Kurisool 
sündis 1. märtsil tütar NORA

•  Romi ja Harri Petteri Hasal sündis 
7. märtsil poeg TONI

Viimsi vallas tegutseb kaks 
eakate elu korraldavat  mit-
tetulundusühingut (MTÜ) – 
Viimsi Pensionäride Ühen-
dus ja Viimsi Päevakeskus. 

Pensionäride ühendusel, mis tegutseb 
edukalt juba 1994. aastast, on väljaku-
junenud  traditsioonid ning kindel  liik-
meskond. Ühendus on suunanud oma 
tegevuse kõigi valla eakate igapäevaelu 
ja vajaduste tundmaõppimiseks ja abi 
osutamiseks. Nii haaratakse oma tege-
vusse kõiki valla eakaid, keda on umbes 
1700. 

Viimsi päevakeskus asutati eelmise 
aasta suvel. Keskusesse on oodatud kõik 
eakad, kes saavad seal käia eri huvirin-
gides ning võtta osa kultuuri- ja spordi-
üritustest. 

Mis on nende kahe MTÜ tegevuse 
aluseks? 

Mõlemad organisatsioonid tegutse-
vad kinnitatud põhikirja alusel, mis näeb 
ette ühingu ülesehituse,  kindlad tege-

vussuunad, liikmeskonna ja  ühingu  
juhtorgani.

Viimsi pensionäride ühenduses on 
380 tegevliiget, kes maksavad liikme-
maksu ja omavad õigust vabal valikul 
osa võtta   ühenduse korraldatavate rin-
gide tegevusest ja  üritustest (loengud, 
kontserdid, teabepäevad, kohtumised 
jne). Ühenduse 29-liikmeline volikogu 
esindab oma piirkonna ühenduse liik-
meid, igapäevatööd juhib seitsmeliikme-
line juhatus. 

Ühenduse majandustegevust (tulu-
sid ja kulusid) jälgib ja kontrollib  kol-
meliikmeline revisjonikomisjon, kes  
kontrollib  kord aastas ühenduse  majan-
dustegevust, kinnitades ja esitades ma-
jandustegevuse aastaaruande ühenduse 
suurkogule. Suurkogu toimub traditsioo-
niliselt iga aasta aprilli lõpus. 

Viimsi päevakeskus on iseseisev ju-
riidiline asutus, mille asutajateks on 
Rannapere pansionaat  ja Viimsi pensio-
näride ühendus. Päevakeskusel ei ole 
oma kindlat liikmeskonda, kõik saavad 
vabalt osa võtta üritustest ja ringide 
tööst. Viimsi päevakeskuse tööd juhib 
viieliikmeline juhatus.

Mis on nende tegevuse eesmärgid?

Mõlema organisatsiooni eesmärgid 
on huvialalisest aspektist vaadatuna sar-
nased. Need näevad  ette eakate elu si-
sukat korraldamist: huviringid, sportlik 
tegevus, kultuurilised üritused, eakate 
abi, elukestev õpe (loengud, kohtumi-
sed, teabepäevad jms),   ekskursioonid, 
matkad, ühiskülastused ununenud tead-
miste uuendamiseks, silmaringi laienda-
miseks,  mineviku meenutamiseks ja tu-
levikku vaatamiseks.

Pensionäride ühenduse peamine 
ülesanne on aga aidata  eakaid nende 
igapäevaelus toimetuleku, jõukohase 
abi, nõustamise, esindamise ja õiguskait-
se küsimustes. 

Sel eesmärgil moodustati eelmisel 
sügisel ühenduse juurde seenioride nõu-
koda, kes on praeguseks valmis saanud  
vee- ja kanalisatsiooni hinnatõusuga seo-
tud analüüsi ja ettepanekud, mis esita-
takse volikogule. 

Ees ootavad idaranniku (Tammnee-
me, Randvere, Vana-Muuga) transpordi 
analüüs ja selle  parandamise võimalu-
sed, tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna  
analüüs ja ettepanekud ankeetküsitluse 
alusel.

Päevakeskuses tegutseb praegu ka-
heksa huvialaringi, regulaarselt toimu-

vad lauatennise harjutustunnid ja võist-
lused, aga ka näitused, loengud, juma-
lateenistused, kontserdid, tähtpäevade 
tähistamised. Ees ootavad suvised eks-
kursioonid. Avatud on lugemisnurk ja 
näitustesaal, saab kasutada internetti 
(E-R kl 13-16) ning mõõta vererõhku 
(E , N kl 10-12). 

Mida toob tulevik?

Siin oleneb palju eakate aktiivsusest 
– mida rohkem on osavõtjaid, kaasalöö-
jaid, külastajaid, seda rohkem saame 
mõelda uute tegevuste, huvipakkuvama-
te ürituste korraldamisele. Mõlema MTÜ 
juhatuse liikmedki kattuvad, see aitab ti-
hendada ja laiendada koostööd ja kaa-
sata rohkem osasaajaid!

Üsna pea  avab uksed Randvere kü-
la päevakeskus. Viimsi idarannikule te-
kib eakatele tore kooskäimise ja olemi-
se koht. Kõik sealsed ja lähiümbruse ea-
kad on oodatud käima jututubades, 
loengutel, võimlemistundides ja lihtsalt 
omavahel kokku saamas. 

Kohtumiseni!  

Viiu Nurmela,
Pensionäride ühenduse ja MTÜ Viimsi 

Päevakeskus juhatuse esinaine

TEATED

Viimsi valla eakate elu seisab ja areneb  kindlatel alustel
AGNES ALLAM 28.04. 93
AMALIE KÄÄR 27.04. 92
LINDA KURINA 2.04. 90
HELMI KALLASSALU 25.04. 90
PAULA METSMA 11.04. 85
GUNVOR ROOTSI 19.04. 85
AINO KALJUSTE 7.04. 80
GUIDO POHL 13.04. 80
LJUBA KESKKÜLA 27.04. 80
ALFRED ORAV 29.04. 80
ELENA TÄLL 15.04. 75
VALDE ROO 22.04. 75
EINO MÖLLITS 14.04. 70
LAINE LINHOLM 19.04. 70
VALDO SUMBERG 19.04. 70
ENN LUIK 21.04. 70
TÕNU TOONELA 25.04. 70
JÜRI TÕNTS 25.04. 70
VELLO LAANPERE 28.04. 70
JAAK SÄÄLIK 1.04. 65
ENDEL TOMBERG 1.04. 65
MATI RANNALA 2.04. 65
SILVI ILVES 4.04. 65
ERNA SAALMAA 10.04. 65
OLEV LÕHMUS 13.04. 65
EHA-MAI NUKKA 17.04. 65
REIN REIMAN 23.04. 65
AIME JESSE 28.04. 65
MAI HÄRM 29.04. 65
MARE VIISIMAA 29.04. 65
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Viimsi kooliteatri ja Viimsi 
muusikakooli džässbändi 
ühistööna valminud muusi-
kaline komöödia «Džässis 
ainult tüdrukud» võitis 
Harjumaa kooliteatrite fes-
tivalil peaauhinna. 

Parimateks nais- ja meespeaosatäitja-
teks tunnistati samas muusikalis män-
ginud Kadri Kasak (miss Sugar Kane, 
kena blondiin) ja Alari Lagle (Jerry/
Daphne). Parima kõrvalosatäitja au-
hind läks Taisto Toimile (Bienstok, or-
kestri mänedžer). Samuti sai lavastus 
auhinna parima lavakujunduse eest. 

Projektijuht Ave Käige ütles, et ko-
gu näiteseltskond hakkab Viimsit ja 
Harjumaad esindama  vabariiklikul 
kooliteatrite festivalil, mis toimub 20.-
22. aprillil Viljandis.

Etenduse lavastas Viimsi Kooli hu-
vijuht Külli Talmar, tantsud seadis Mai-
do Saar, eestikeelsed laulutekstid kirju-
tas Ita-Riina Pedanik ning Viimsi muu-
sikakooli džässbändi juhendab Ott 
Kask. 

Muusikalis lööb kaasa 21 kooliteat-
ri kasvandikku, kellest enamik on vilist-
lased ja teatrit teinud juba aastaid. La-
vale astuvad lisaks auhinnatuile kel-
mid-miljonärid Norman Leemets, Ing-
mar Jõela, Erik Ollerma, Erik Suits, Ing-
var Arst, Kert Karelson ning Rasmus 
Reindoff. Tüdrukute orkestrisse «Selts-
konnasünkropeerijad» kuuluvad Tiina 
Saat, Liis Kuusk, Teele Villem, Gretel 
Alver, Krete-Riin Talsi, Dagmar Mäe, 
Marie Käige, Karmen Pajuste ning Liisa 
Linhein.

Muusikaline komöödia poleks saa-
nud lavaküpseks ilma 12-liikmelise 
jazzorkestrita. Kokku on lavastusse kaa-
satud ligi 50 inimest – lisaks näitlejate-
le ja muusikutele nende juhendajad, de-

koratsioonide ja videoprojektsioonide 
valmistajad,  meikarid, juuksurid jt.  

See lõbus lavastus põhineb Billy 
Wilderi ja I.A.L Diamondi filmistsenaa-
riumil «Some Like It Hot», mis on loo-
dud Robert Thoreni jutustuse põhjal. 
1959. aastal valminud filmist «Some 
Like It Hot», kus peaosi mängisid Jack 
Lemmon, Tony Curtis ja Marilyn 
Monroe, on saanud klassika. Film on 
parim omataoliste (mees–riietub-nai-
seks) seas. Vastupidiselt traditsiooni-

dele võeti see lugu filmist ja pandi la-
vale, millest valmis muusikal «Su-
gar».

Viimsi kooliteatris esietendus menu-
komöödia 16. märtsil, viimast etendust 
on võimalik nautida 1. aprillil kell 18 
Viimsi Koolis. Läheme koos 1929. aasta 
Ameerikasse, kus valitsevad džäss, möl-
lavad gängsterid ning loomulikult on 
armastus nii kuum, nii kuum! Kuid na-
gu selgub lõpufraasidest – ärme  unus-
tame, et keegi pole täiuslik! (VT)

31. märtsil
Tallinna Kammerkoor kell 18
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. aprillil
•  Jumalateenistus armulauaga kell 

11.30 EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus 
Leeritund kell 13.15 EELK Viimsi Pü-
ha Jaakobi kirikus

•  Palmipuudepüha jumalateenistus 
kell 14.30 EELK Randvere kirikus

•  Muusikal «Dzässis ainult tüdrukud» 
kell 18 Viimsi Koolis 

•  Teatritrupi Väike Teater etendus «Lim-
pa ja mereröövlid» kell 11 Viimsi hu-
vikeskuses

2. aprillil
Lihavõttenäitus kuni 5. aprillini Püünsi 
põhikoolis

4. aprillil
Lahtiste uste päev Püünsi põhikoolis

5. aprillil
Jumalateenistus kell 18 EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus

6. aprillil
•  Suure Reede liturgiline jumalateenistus 

armulauaga kell 14.30 EELK Randve-
re kirikus

•  Suure Reede jumalateenistus kell 18 
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

•  Muusikali «Snoopy» viimane etendus 
Viimsi huvikeskuses

•  Vallarahava tervisetund «Kogu perega 
ujuma!» kell 20
Eelregistreerimine tel.6090980 või 
tiia@viimsivald.ee
SPA Viimsi ujulas

7. aprillil
•  Viimsi kultuuriloo seltsi koduloouurija-

te ring kell 11, teemaks   kartograafia
•  Viimsi vanade kaartide näituse avami-

ne kell 13. 30 Viimsi koduloomuuseu-
mis

8. aprillil
•  1. ülestõusmispüha jumalateenistus ar-

mulauaga  kell 11.30
Leeritund kell 13.15
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

•  Kristuse ülestõusmispüha jumalateenis-
tus kell 14.30 EELK Randvere kirikus

9. aprillil
•  2. ülestõusmispüha jumalateenistus 

kell 11.30 EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

•  Raamatunäitus Põhjamaade kirjandu-
sest avatud kuni 14. aprillini Viimsi 
raamatukogus

12. aprillil
•  Lauluvõistlus «Viimsi Laululaps 2007» 

kell 16 Viimsi huvikeskuses
•  Ansambli «Heinavanker»kontsert kell 

19 EELK Püha Jaakobi kirikus

13. aprillil
•  Eakate kohtumine Viimsi valla abival-

lavanema Jan Treiga kell 13
•  Haabersti sotsiaalkeskuse naiskoori 

«Piccolo» duett – õed Maret ja Maie 
kell 14 Viimsi päevakeskuse saalis

•  Lastedisko kell 18 Viimsi noortekesku-
ses

•  Oratoorium «Kristus». Kaari Sillamaa 
kaunite kunstide kool kell 18 Viimsi 
huvikeskuses

15. aprillil
•  Jumalateenistus armulauaga  kell 11.30

Leeritund kell 13.25 EELK Viimsi Pü-
ha Jaakobi kirikus

•  Jumalateenistus kell 14.30 EELK 
Randvere kirikus

•  Teatritrupi Väike Teater etendus «Lim-
pa ja mereröövlid» kell 12 Viimsi hu-
vikeskuses

16. aprillil
•  Näitus «Rahatähed» Püünsi põhikoolis
•  Teatritrupi Väike Teater etendus «Lim-

pa ja mereröövlid» kell 12 Viimsi hu-
vikeskuses

•  Raamatunäitus «Kevad aias» avatud 
kuni 30. aprillini Prangli raamatuko-
gus

19. aprillil
•  Džässkontsert «Tujud» kell 19, kõlavad 

Kenny Wheeleri meloodiad. Musitsee-
rivad Taavo Remmel, Henri Peipman, 
Mihkel Metsala. Viimsi koduloomuu-
seumis

21. aprillil
•  Viimsi karikavõistlused saalihokis 

mees- ja naiskondadele. 
Eelregistreerimine tel 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee. Viimsi spordihallis

22. aprillil 
•  Jumalateenistus armulauaga kell 

11.30. Leeritund kell 13.15 EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

•  Jumalateenistus kell 14.30 EELK 
Randvere kirikus

•  Raamatunäitus «Aino Pervik 75»  
Viimsi raamatukogus

23. aprillil
Jüriöö jooks kell 20 Püünsi põhikool

25. aprillil
Eakate kohtumine jurist Maret Koklaga 
kell 14 Viimsi päevakeskuse saalis

26. aprillil
Piiblitund «Kuidas mõista piiblit?» 
(3. osa) kell 19 EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus

27. aprillil
Algklasside teaduskonverents Püünsi põ-
hikoolis

28. aprillil
•  Viimsi valla meistrivõistlused sulgpal-

lis kell 10. Eelregistreerimine tel. 
609 0980 või tiia@viimsivald.ee. 
Viimsi spordihallis

•  Viimsi pensionäride ühenduse kevadine 
suurkogu kell 12 Viimsi huvikeskuse 
saalis

•  Kontsert Johannes Kappeli loomingust 
kell 17. Esineb Tallinna oikumeeniline 
naiskoor. EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

•  Ljuba Keskküla käsitöönäitus avatud 
kuni 29. aprillini Viimsi huvikeskuses

29. aprillil
•  Perepäev «Sulgpalli ABC» kell 10. 

Eelregistreerimine tel 609 0980 või 
tiia@viimsivald.ee. Viimsi spordihallis

•  Jumalateenistus armulauaga kell 
11.30. Leeritund kell 13.15. EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

•  Jumalateenistus kell 14.30 EELK 
Randvere kirikus

Info: Marje Plaan, Viimsi valla kultuuri-
töö koordinaator. Tel 6066 866, e-post: 
marje@viimsivv.ee

Viimsi kooliteatri «Jazzis ainult 
tüdrukud» võitis peaauhinna

Kogu näiteseltskond. Ees istuvad Kadri Kasak ja Taisto Toim. Paremalt 
vasakule esimeses reas: Karmen Pajuste, Gretel Alver, Grete-Riin Talsi, 
Liis Kuusk, Liisa Linhein, Marie Käige, Erik Ollerma, Teele Villem, Tiina 
Saat, Alari Lagle, Norman Leemets. Tagaridedes (vasakult paremale) 
Kaarle Kannelmäe, Mart Felding, Madis Toomela, Ene Raidmets, Anu 
Lutsoja, Rasmus Reindoff, Külli Talmar, Kert Karelson, Ave Käige, Me-
rike Ennomäe, Ingvar Arst, Taavi Palo, Dagmar Mäe, Kristjan Järvan, 
Regina Udod, Erik Suits, Kaspar Jüris, Ingmar Jõela, Heidi Kiisa, Kristi 
Hüüdma, Taavo Schmidt, Karoliyna Pekkenen ja Ott Kask.

Kiili lasteaed korraldas 16. märtsil teat-
rikuu raames Harjumaa lasteaedade 
lastele  ja nende juhendajatele teatri-
festivali «Karsumm», et tutvustada 
draamaõpetust kui üht aktiivõppevor-
mi. Etendus võis olla nii muusikaline 
kui ka sõnaline. Üritusest võttis osa 15 
rühma kümnest  lasteaiast. 

MLA Viimsi Lasteaiad Piilupesa las-
teaiast oli esindatud kolm rühma: I pe-
rerühm (juhendajad Kristi Kirbits Jana 
Rebane, Kaidi Koppel) etendusega «Kit-
setall, kes oskas lugeda kümneni», Kol-
lane rühm (juhendaja Anne-Ly Rumma) 
nukuetendusega «Pillekene paksus met-

sas» ja IV rühm-sobitusrühm (juhenda-
jad Lea Kalm, Aino Tänav ja Aet Urbas) 
Jõelähtme kihelkonna rahvamängudel 
ja lauludel põhineva muusikalise põimi-
kuga «Pildikesi Viimsist». Viimatimaini-
tud rühm lähtub oma õppe- ja kasvatus-
töös rahvapärimusest, mis on ka Piilu-
pesa lasteaia üheks süvaõppesuunaks.  

Õpetajatele ja las te va ne matele on 
oluline väärtustada meie minevikku ja 
anda seda edasi järeltulevatele põlvede-
le. Rahvapärimuse toomine meie rüh-
ma õpetusse tekitab huvi ajaloo vastu, 
aitab paremini mõista inimese elulugu 
ja toob tegelikkuse lapsele lähemale. 

Mis saaks laste loovust veel pare-
mini arendada kui lavastusmäng? See 
on  mäng, kus laps saab kehastuda üks-
kõik   kelleks. Julgustades ja kiites saa-
vad lapsed juurde usku oma võimetes-
se. Rõõm on tegeleda asjadega, mis on 
hingelähedased ja rahuldustpakku-
vad.

Suur tänu teatrifestivali peakorral-
dajale Monica Allikasele ja Kiili lasteaia 
kollektiivile, kõigile osalejatele ning ju-
hendajatele.

Lea Kalm, Aino Tänav, Aet Urbas
Piilupesa lasteaia sobitusrühma õpetajad

Lasteaiad pidasid oma teatrifestivali
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Viimsi vald saab uhkustada kolme koo-
liga. Neil kõigil on oma tugevad ja nõr-
gad küljed, oma hõng ja eripära, mida 
saab tajuda vaid kohapeal koolimelu 
sees olles. Püünsi põhikooli pere soovib 
teid meie koolitunde, rõõmu ja rahuga 
lähemalt tuttavaks teha, ning seetõttu 
olete oodatud 4. aprillil meie kooli lah-
tiste uste päevale.  

Koolimaja uksed on huvilistele ava-
tud hommikust õhtuni ning päeva vältel 
on võimalik tutvuda igapäevase koolielu-
ga: uudistada ruume, külastada tunde ja 
suhelda õpetajatega, imetleda õpilastöid 
ning lihavõttenäitust, saada osa vene 
keele nädalast ja maitsta koolitoitu.  

Õhtul kell 18 toimub lastevanemate 
üldkoosolek, kus kooli juhtkond annab 

ülevaate käesoleva õppeaasta tegevus-
test ja saavutustest ning valgustab edas-
pidiseid plaane. 

Kell 19 korraldame ümarlauavestlu-
se, oodates kõiki huvilisi arutlema ja 
kaasa mõtlema Püünsi põhikooli koha 
üle nii Viimsi valla hariduselus kui ka 
külakeskusena. Vestlusest võtavad osa 
kooli ja vallavalitsuse esindajad, samu-
ti on oodatud kõik lapsevanemad ning 
teised kohalikud elanikud, et rääkida 
oma mõtetest ning ootustest koolile.   

Ootame teid 4. aprillil osa võtma nii 
koolipäevast kui ka õhtusest üritustest! 
Rõõmsate kohtumisteni!

Tiina Karu,
Püünsi põhikooli huvijuht

Püünsi põhikool kutsub 4. aprillil külla

Seekord algas kevad varem. Ja väga 
ootamatult. Olime kindlad, et lume-
linna ehitamise ajal on ilus talveilm: 
natuke külm, natuke päikesepaisteli-
ne ja hulgaliselt valget lund. Sest lu-
melinna ehitamiseks kavandatud päe-
val, 4. märtsil, on Eestimaal tavaliselt 
ikka veel karm talv. Aga võta näpust 
– seekord veeti meid ninapidi. Lume-
kuhjade vahel laiutasid veelombid ja 
rohelist paistis maas rohkem kui val-
get. 

Hoolimata sellest sai lumelinn val-
mis, sest lumi oli kohale veetud ja ehi-
tamiseks täiesti sobiv. Võistlema oli tul-
nud viis võistkonda: üks põhikooli ja 
neli keskkooli ning täiskasvanute vanu-
serühmas. Lisaks veel neli-viis perekon-
da, kes koos väikeste lastega lumekuh-
jadest skulptuure välja voolida püüd-
sid. Hinnati aga ainult eelnevalt regist-
reeritud võistkondi. Hindamisel arves-
tati ehitise ideed, praktilisust ja teos-
tust. 

Žürii koosseisus Enno Selirand 
(Viimsi vallavalitsus), Paul Mänd (Viim-

si kunstikool) ja Veiko Lints (Viimsi 
noortekeskus) hindas parimaks kesk-
kooli ja täiskasvanute vanuserühma 

tööks Piilupesa lasteaia «Piilupesa». Ku-
na põhikooli vanuserühmas oli valmi-
nud vaid üks töö, Viimsi kunstikooli 
«Jääkaru», tunnistatigi see auhinnalise 
koha vääriliseks. Täiskasvanute vanu-
serühma tulid teistele eriauhinnaliste-
le kohtadele veel vallavalitsuse «Vaala-
poeg», Viimsi noortevolikogu «Elevan-
dipoeg» ja Viimsi Kooli õpilasesinduse 
«Liumägi». Ehk siis kõik tööd olid au-
hinda väärt! 

Hoolimata märgadest ilmaoludest 
nautisid päeva nii ehitajad kui ka kor-
raldajad. Järgnevatel päevadel loode-
tavasti ka ümberkaudsed lapsed, kes 
võisid valida mitme liumäe vahel.

Suur tänu lumelinna ürituse korral-
damisele kaasaaitamise eest   vallava-
litsusele, kunstikoolile, Viimsi noorte-
volikogule ja kõikidele vapratele ehita-
jatele. Hoiame pöialt, et järgmisel aas-
tal valgema linna ehitada saame. Järg-
mise talveni! 

Annika Orgus, 
Viimsi noortekeskus 

Lumelinn kesk veelompe ja rohelust! 

Piilupesa lasteaia lumeskulptuur 
oli žürii hinnangul kõige kaunim.
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VIIMSI VALLAVALITSUSUSE 
MÄÄRUSED

02. veebruar 2007 nr 10
Viimsi vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koossei-
sude kinnitamine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 
35 lg 2, «Viimsi valla põhimääruse» § 46 lg 2 ja Viimsi Vallavo-
likogu 23. jaanuari 2007.a. määruse nr 8 «Viimsi valla ametiasu-
tuse hallatavate asutuste struktuuri ja koosseisu kinnitamise ning 
muutmise delegeerimine vallavalitsusele» § 1: 
§ 1.  Kinnitada Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koos-

seis vastavalt lisale 1.
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebi-

lehel.
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-

lavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

LISA 1 
Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2007 määrusele nr 10
Viimsi valla munitsipaalasutuste personali koosseis

I Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste personali koos-
seis

Ametinimetus
Püün si 
Põhi-
kool

Prangli 
Põhi-
kool

Muusi-
kakool

Kunsti-
kool

MLA 
Viimsi 

Lasteaiad
Juhataja/direktor 1 1 1 1 1
Juhataja asetäitja 
majanduse alal 0,5 1

Huvijuht 1
Raamatukogu-
hoidja 1 0,1

Juhiabi õppe- ja 
kasvatustöö alal 1

Õppealajuhataja 0,5
Tegevjuht 5
Õpetaja 13 6 16 5 55,5
Kontsertmeister 2
Õpetaja abi 18
Asendusõpetaja 0,5 2
Muusikaõpetaja 3,25
Kunsti/liikumis-
õpetaja 3,25

Arvutiklassi 
infojuht/
Arvutite hooldaja
IKT-juht

0,5 0,25

Tantsuõpetaja 0,5 0,2
Logopeed/ 
defektoloog 0,5 4

Psühholoog 0,75 1,5
Pediaater 2
Pikapäevarühma 
kasvataja/ -õpetaja 1

Ringijuht 2
Sekretär 1 1
Laborant 0,75
Koristaja 3 1 1 1
Meister /
Majahoidja  1 1

Majaperenaine / 
Kokk - perenaine 1 4,5

Spordirajatise 
administraator 1 

Administraator 1 1 1
Peakokk  3
Kokk 3
Abikokk  1
Meditsiiniõde 0,25
Muusikariistade 
häälestaja 1

Remonditööline  1
Tugiõpetaja; abi-
õpetaja
Tugiisik eri-
vajadusega lapsele 
(ajutine)

2
3

Sotsiaalpedagoog 0,5
Järelõpperühma 
õpetaja 0,5

Viimsi Keskkool
Ametinimetus Kohtade arv 2006/07
Direktor 1
Personalijuht 1
Autojuht-asjaajaja 1
Sekretär-juhiabi 1
Sekretär 1
Arendusdirektor 1
Algkooli õppetooli juhataja 1
Klassiõpetaja 20
Ringijuht 2
Pikapäevarühma kasvataja 2
Õppetoolide juhatajad 3
Aineõpetaja 80
Ringijuht 3
Treener 2
Laborant 3
Õpikeskuse juhataja 1
Õpikeskuse töötaja 1
Mentor 1
Huvijuht 1
Õppedirektor 1
Järelõppeõpetaja 1
Asendusõpetaja 1
Tugikeskuse juhataja 1
Logopeed 1
Eripedagoog- logopeed 2
Abiõpetaja 1
Koolipsühholoog 1
Sotsiaalpedagoog 1
Noortejuht 1
Kooli õde 1
Kommunikatsioonijuht 1
IT-spetsialist 1
Süsteemiadministraator 1

Tehnik 1
Administraator 2,5
Spordikompleksi juhataja 1
Instruktorid 3,5
Puhastusteenistujad 3
Administraator 1,5

II Viimsi valla kultuuriasutuste ja MA Viimsi Saared perso-
nali koosseis

Ametinimetus
Viimsi 
muu-

seumid

Valla 
Raa-
matu-
kogu

Prangli 
Raama-
tu-kogu

MA Viimsi 
Saared 

Direktor 1
Juhataja/ sekretär 1 1 1
Referent 1
Rahvamaja juhataja 0,5
Vanem bibliograaf 1
Bibliograaf 2
Koristaja 0,5 1 1
Valvur- administraator 1
Majandusjuhataja 1
Fondihoidja- administraator 
(Naissaare) 0,25

Kuraator 1
Infotöötaja 1

16. veebruar 2007 nr 12
Aadressi määramine Pringi külas
Võttes aluseks Kohanimeseaduse ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määra-
mise korra» ning Raino Aasamäe poolt 05.02.2007.a. esitatud 
avalduse
§ 1.  Määrata Pringi külas asuvale maaüksusele Tüüri (katastri-

tunnusega 89002:001:0602) aadressiks Rannavälja põik 
13A.

§ 2.  Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.12.2007.aastaks.

§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

16. veebruar 2007 nr 13
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määra-
mise korra» ning arvestades Laanekivi Kodu OÜ poolt tehtud 
ettepanekut:
§ 1.  Määrata Haabneeme alevikus ehitatavatele elamutele aad-

ressid vastavalt juurdelisatud skeemile Laanelille tee 2 / Var-
di tee 25 ja Laanekivi tee 7A. 

§ 2.  Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega 
01.12.2007.aastaks.

§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

16. veebruar 2007 nr 14
Aadressi määramine Haabneeme alevikus
Võttes aluseks «Kohanimeseaduse» ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 kehtestatud «Kohanime määra-
mise korra» ning Marek Kiisa poolt 08.01.2007.a. esitatud aval-
duse:
§ 1.  Määrata Haabneeme alevikus asuvale nimeobjektile, elamu 

- ehitisregistri kood 120215282 - aadressiks Hundi tee 6
§ 2.  Ehitise omanikul tähistada aadress vastava tähisega 

01.12.2007. aastaks.
§ 3.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-

lavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

16. veebruar 2007 nr 15
Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kompenseeri-
mise taotluse vormi kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 a. mää-
ruse nr 10 „Õpilastele juhiloa saamiseks tehtud kulutuste kom-
penseerimise kord” § 3 lg 1 alusel.
§ 1.  Kinnitada taotluse vorm õpilastele juhiloa saamiseks tehtud 

kulutuste kompenseerimiseks, vastavalt lisale 1. 
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-

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

lavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Määruse lisa on avaldatud valla veebilehel www.viimsivald.
ee

23. veebruar 2007 nr 16
Viimsi valla eelarves ettenähtud vahenditest ühekordse sot-
siaaltoetuse maksmine pensionäridele 2007. aastal
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007.a mää-
rusega nr 1. kinnitatud «Viimsi valla 2007. aasta eelarve vastu-
võtmine» (eelarve rida 102015/4138) alusel, arvestades Viimsi 
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni 12.02.2007 ettepanekut: 
§ 1.  Maksta toetust 500.- krooni kõigile Rahvastikuregistri and-

mete enne 01.01.2007 Viimsi vallas elukohta omavatele va-
nadus- ja töövõimetuspensioni saajatele ning täisealistele 
rahva- ja toitjakaotuspensioni saajatele. 

§ 2.  Esmakordsel taotlemisel tuleb esitada Vallavalitsusele aval-
dus, kus on ära toodud taotleja nimi, isikukood, elukoht ja 
pangaarve number. Pangaarve puudumisel saab toetuse kät-
te sama avalduse alusel Vallavalitsuse kassast. 

§ 3.  Toetuse saajale, kes sai toetust 2006. aastal arveldusarvele 
ning ei ole 01. juuniks 2007.a vallavalitsusele teatanud oma 
andmete muutumisest, kantakse toetus üle 2006. aasta and-
mete alusel.

§ 4.  Toetus makstakse välja 01. juunist kuni 31. detsembrini 2007.

a.
§ 5.  Kinnitada toetuse taotluse blankett (lisa 1).
§ 6.  Rahandusametil välja maksta toetus punktis 1 nimetatud isi-

kutele nende poolt esitatud avalduse või olemasolevate and-
mete alusel. 

§ 7.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-
hel. 

§ 8.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

Määruse lisa on avaldatud valla veebilehel www.viimsivald.
ee

23. veebruar 2007 nr 17
Viimsi valla 2007.a. eelarvest spordiklubidele ja spordikoo-
lidele toetuse andmise määrade, toetuse taotluse ja aruand-
luse vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse «Spordiseaduse» § 3 punkti 2 ja Viimsi 
Vallavolikogu 13.02.2007.a. määruse nr 12 «Viimsi Valla eelar-
vest spordiklubidele ja spordikoolidele toetuse andmise kord» § 
1 lõike 7 ning Viimsi vallavolikogu noorsoo –ja spordikomisjo-
ni ettepaneku alusel.
§ 1.  Kinnitada Viimsi valla 2007.a. eelarvest spordiklubidele ja 

spordikoolidele toetuse andmise määrad järgmiselt:
1)  Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub 

Viimsi valla haldusterritooriumil või treeningbaasi puudumi-
se tõttu selle lähiümbruses ning tagatud on regulaarne ja tule-
muslik treeningtegevus kvalifitseeritud treenerite juhendami-
sel. Eraldatav toetus on kuni 6000.- krooni iga Viimsi lapse/
noore kohta aastas.

2)  Spordikoolid ja spordiklubid, kus treeningtegevus toimub väl-
jaspool Viimsi valla haldusterritooriumi ning tagatud on re-
gulaarne ja tulemuslik treeningtegevus kvalifitseeritud tree-
nerite juhendamisel. Eraldatav toetus on kuni 4500.- krooni 
iga Viimsi lapse/noore kohta aastas.

3)  Spordikoolid ja spordiklubid, mis ei vasta käesoleva parag-
rahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud tingimustele või on esmakord-
sed taotlejad. Eraldatav toetus on kuni 4000.- krooni iga Viim-
si lapse/noore kohta aastas.

4)  Taotluse esitanud spordikoolidele ja spordiklubidele makstak-
se laagritoetust kuni 500.- krooni iga Viimsi lapse/noore koh-
ta.

§ 2.  Kinnitada Viimsi valla 2007.a. eelarvest spordiklubidele ja 
spordikoolidele toetuse andmise taotluse vorm vastavalt li-
sale 1.

§ 3.  Kinnitada Viimsi valla 2007.a. eelarvest spordiklubidele ja 
spordikoolidele toetuse aruande vorm vastavalt lisale 2. 

§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-
bilehel. 

§ 5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-
lavalitsuse Kantseleis.

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud valla veebilehel www.
viimsivald.ee

23. veebruar 2007 nr 19
2007. aasta lapsehoiutoetuse määra ja taotluse blanketi ja 
kontrolli akti vormi kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 13.02.2007 määru-
se nr 11 «Lapsehoiu toetuse määramise ja maksmise kord» § 11 
lõigete 1 kuni 3, Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007 määrusega nr 
1 vastuvõetud Viimsi valla 2007 a eelarve ja Viimsi Vallavoliko-
gu sotsiaalkomisjoni 08.01.2007 ettepaneku alusel: 
§ 1.  Kehtestada lapsehoiu toetuse määraks 2007. aastal kuni 2000 

krooni ühes kuus ühe lapse kohta.
§ 2.  Kinnitada toetuse taotlemise blankett (lisa 1).
§ 3.  Kinnitada kontrolli akti vorm (lisa 2). 
§ 4.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla veebile-

hel. 
§ 5.  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Val-

lavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud valla veebilehel www.
viimsivald.ee

02. märts 2007 nr 21
Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel lii-
tumistasu hüvitamise eeskirja muutmine
Võttes aluseks “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 
lõike 1, § 30 lõike 1 punkti 2, “Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
seaduse” § 5 lõike 21, § 6 lõike 3 alusel ja Viimsi Vallavolikogu 
määrust „Viimsi valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumi-
se eeskirja muutmine“ (kinnitatud Viimsi Vallavolikogu 13. märt-
si 2001 määrusega nr 5 ning muudetud 14. mai 2002 määrusega 
nr 17, 14. oktoobri 2003 määrusega nr 31 ja 10.01.2006 määru-
sega nr 3) ning arvestades AS Viimsi Vesi taotlust: 
§ 1.  Viimsi Vallavalitsuse 28. aprilli 2006.a määrusega nr 26 kin-

nitatud “Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga lii-
tumisel liitumistasu hüvitamise eeskirjas” (edaspidi - eeski-
ri) tehakse järgmised muudatused:

(1)  Eeskirja § 2 «Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud isik» 
lõige 1 punkt 4 muudetakse ning sõnastatakse järgnevalt: 

«4) ta on esitanud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liidetaval 
kinnistul asuvale elamule vormikohase kasutusloa väljastamise 
taotluse, juhul kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole 
veel kasutusluba väljastatud».
(2)   Eeskirja § 2 «Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud 

isik» lõige 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks.
(3)   Eeskirja § 2 «Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud 

isik» lõige 2 punkti 4 muudetakse ning sõnastatakse järgne-
valt:

«4) ta on esitanud ühisveevärgi ja- kanalisatsiooniga liidetaval 
kinnistul asuvale elamule vormikohase kasutusloa väljastamise 
taotluse, juhul kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole 
veel kasutusluba väljastatud».
(4)   Eeskirja § 2 «Liitumistasu hüvitise saamiseks õigustatud 

isik» lõige 2 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks. 

(5)   Eeskirja § 3 «Liitumise osalise hüvitamise määr» muudetak-
se ja sõnastatakse järgmiselt:

«Liitumistasu osalise hüvitamise määr on 50% kehtestatud liitu-
mistasust vastavalt Viimsi valla ühisveevärgi ja -kanalisatsioo-
niga liitumise eeskirjale.»
(6)   Eeskirja § 4 «Liitumistasu hüvitise taotluse avaldus» lõige 

2 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«1) Isikut tõendava dokumendi kinnitatud ärakiri;»
(7)   Eeskirja § 4 «Liitumistasu hüvitise taotluse avaldus» lõige 

2 punkti 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
«4) kui liidetaval kinnistul asuva elamu kohta ei ole kasutuslu-
ba väljastatud, siis liidetaval kinnistul asuvale elamule kasutus-
loa väljastamiseks vormikohane taotlus;»
§ 2.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-

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

lavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

08. märts 2007 nr 22
Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsooprogrammide ning 
ürituste toetuse taotluse ja projekti vormide kinnitamine
Määrus kehtestatakse Viimsi Vallavolikogu 28.02.2006 a. mää-
rusega nr 8 kinnitatud «Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noor-
sooprogrammide ning ürituste toetamise korra» lisa p 2 alusel.
§ 1.  Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-

rammide ja ürituste toetuse saamise taotluse vorm, vastavalt 
lisale 1. 

§ 2.  Kinnitada Viimsi valla eelarvest kultuuri- ja noorsoo prog-
rammide ja ürituste toetuse saamiseks esitatava projekti vorm, 
vastavalt lisale 2.

§ 3.  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ning valla vee-
bilehel. 

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

Urmas Arumäe  Kristo Kallas
Vallavanem  Vallasekretär

Määruse lisad 1 ja 2 on avaldatud valla veebilehel www.
viimsivald.ee

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 
13.03.2007 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

13.03.2007 ISTUNGI OTSUSED

nr 16  Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu vastu-
võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

nr 17  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-
ne: Tammneeme küla, maaüksus Pällu VI

nr 18  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-
ne: Tammneeme küla, maaüksused Tiigi II, Tiigi IIa, Män-
ni VIa ja Männi VIb

nr 19  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-
ne: Tammneeme küla, maaüksused Suurekivi III ja Pearna 
III

nr 20  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-
ne: Lubja küla, maaüksus Männimetsa I

nr 21  Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitami-
ne: Leppneeme küla, maaüksus Niidi I

nr 22  Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi alevik, maaüksus 
Nelgi tee 5

nr 23  Maa munitsipaliseerimine: Viimsi alevik, maaüksus Nelgi 
tee põik

nr 24  Viimsi valla arengukava tegevuskava muutmise menetlu-
se algatamine

nr 25  Munitsipaalasutuse Prangli Raamatukogu ümberkorralda-
mine

nr 26  Garantiikirjade esitamine
nr 27  Osaühingu Viimsi Haldus osakapitali suurendamine
nr 28  Osaühingu Viimsi Valla Arenduskeskus põhikirja muutmi-

ne ja osakapitali suurendamine
nr 29  Viimsi Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni koos-

seisu muutmine

13. märts 2007 nr 16
Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu vastu-
võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 32, «Pla-
neerimisseaduse» § 18 lg 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005. a 
määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 p 
5 alusel, arvestades Viimsi Vallavalitsuse ettepanekut ja Vallavo-
likogu maa- ja planeerimiskomisjoni ja keskkonnakomisjoni sei-
sukohti ning arvestades, et üldplaneering on kooskõlastatud vas-
tavalt Viimsi Vallavalitsuse 26.11.2004 korraldusega nr. 762 kin-
nitatud lähteülesandele ja Harju Maavalitsuse 16.02.2006 kirjale 
nr. 2.1-13/869 ja üldplaneeringule on koostatud keskkonnamõju-
de strateegilise hindamise aruanne, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Lubja küla klin-

diastangu piirkonna üldplaneering.
2.  Avalikustada Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplanee-

ringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruanne vas-
tavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi seadusega sätestatud korrale.

3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogu-
le vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu 
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatami-
se otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub vastuvõtmisest.
6.  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
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13. märts 2007 nr 17
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Tammneeme küla, maaüksus Pällu VI
«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, 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohti ja lähtudes Villem Lumberg’i 08.08.2006 aval-
dusest nr. 1-13/234, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .   Algatada detailplaneering Viimsi vallas Tammneeme külas 

maaüksusel Pällu VI, Viimsi valla mandriosa üldplaneerin-
gu muutmiseks osaliselt maatulundusmaast väikeelamute 
maaks ja tingimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määra-
miseks ühe üksikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale 
otsusele lisatud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 246 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogu-

le vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu 
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatami-
se otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  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. märts 2007 nr 18
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Tammneeme küla, 
maaüksused Tiigi II, Tiigi IIa, Männi VIa ja Männi VIb
«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, 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohti ja lähtudes Tarmo Mihkelson’i 07.12.2006 
taotlusest nr. 213, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Algatada detailplaneering Viimsi vallas Tammneeme külas 

maaüksustel Tiigi, Tiigi IIa, Männi VIa ja Männi VIb Viim-
si valla mandriosa üldplaneeringu muutmiseks maatulundus-
maast väikeelamute maaks ja tingimuste väljaselgitamiseks 
elamukruntide planeerimiseks ja ehitusõiguse määramiseks 
üksikelamute ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele li-
satud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 213 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogule 

vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu läh-
teülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu võib 
põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esita-
mise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pi-
kendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplanee-
ringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole 
tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatamise otsus 
kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  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. märts 2007 nr 19
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Tammneeme küla, 
maaüksused Suurekivi III ja Pearna III
«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, 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohti ja lähtudes OÜ Concordia ja Toomas Proos’i 
27.01.2005. a taotlusest nr. 15, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .  Algatada detailplaneering Viimsi vallas Tammneeme külas 

maaüksustel Suurekivi III ja Pearna III Viimsi valla mandri-
osa üldplaneeringu muutmiseks maatulundusmaast osaliselt 
sotsiaalmaaks ja osaliselt elamumaaks ning tingimuste välja-
selgitamiseks elamukruntide planeerimiseks ja ehitusõiguse 
määramiseks üksikelamute, lasteaia, teedevõrgu, spordiplat-
side ja vaateplatvormi ehitamiseks, vastavalt käesolevale ot-
susele lisatud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 15 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogu-

le vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu 
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatami-
se otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  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. märts 2007 nr 20
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Lubja küla, maaüksus Männimetsa I
«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, 

Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohti ja lähtudes AS-i AP Kinnisvara 22.06.2006. 
a taotlusest nr. 162, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Algatada detailplaneering Viimsi vallas Lubja külas maaük-

susel Männimetsa I Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
muutmiseks põllumajandusmaast väikeelamute maaks ja tin-
gimuste väljaselgitamiseks elamukruntide planeerimiseks ja 
ehitusõiguse määramiseks üksikelamute ehitamiseks, vasta-
valt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 162 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogu-

le vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu 
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatami-
se otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  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. märts 2007 nr 21
Detailplaneeringu algatamine ja lähteülesande kinnitamine: 
Leppneeme küla, maaüksus Niidi I
«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, 
Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnako-
misjoni seisukohti ja lähtudes Arvi Piirsalu 12.10.2006. a taot-
lusest nr. 188, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1 .   Algatada detailplaneering Viimsi vallas Leppneeme külas 

maaüksusel Niidi I Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu 
muutmiseks maatulundusmaast väikeelamute maaks ja tin-
gimuste väljaselgitamiseks ehitusõiguse määramiseks ük-
sikelamu ehitamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud 
skeemile (lisa 1).

2.  Kinnitada planeeringu lähteülesanne nr. 188 (lisa 2).
3.  Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada vallavolikogu-

le vastuvõtmiseks hiljemalt kahe aasta jooksul planeeringu 
lähteülesande kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu 
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu 
esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise täht-
aja pikendamiseks tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detail-
planeeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering 
ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab detailplaneeringu algatami-
se otsus kehtivuse.

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

5.  Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6.  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. märts 2007 nr 22
Detailplaneeringu kehtestamine: Viimsi alevik, maaüksus 
Nelgi tee 5
«Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 22 lg 1 p 33, «Pla-
neerimisseaduse» § 24 lg 5, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 
määrusega nr 19 kehtestatud «Viimsi valla ehitusmääruse» § 2 
p 7 alusel, arvestades, et detailplaneeringu avalikul väljapanekul 
ajavahemikul 06.02.2007-20.02.2007 ei esitatud detailplaneerin-
gu kohta ettepanekuid ega vastuväiteid, samuti asjaoluga, et maa-
vanem on järelevalve käigus nõustunud muudatustega üldpla-
neeringus, ära kuulanud abivallavanem Haldo Oravas’e infor-
matsiooni detailplaneeringu kohta, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 11.02.2003. a otsusega nr 21 

algatatud (muudetud 18.01.2005. a Viimsi Vallavolikogu ot-
susega nr 10) Viimsi vallas Viimsi alevikus maaüksuse Nelgi 
tee 5 detailplaneering.

2.  Kehtestada vastav muudatus üldplaneeringus.
3.  Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebi-

lehel.
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. märts 2007 nr 25
Munitsipaalasutuse Prangli Raamatukogu ümberkorralda-
mine
Võttes aluseks «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 
lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, Viimsi Vallavoliko-
gu 13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtestatud ja 09.05.2006.a 
määrusega nr 17 muudetud «Viimsi valla põhimääruse» § 18 lõi-
ke 1 punkti 35, «Rahvaraamatukogu seaduse» § 12 lõike 1 ning 
võttes arvesse vallavalitsuse ettepaneku korraldada ümber Viim-
si valla raamatukogude tegevus ja ühendada Viimsi Raamatuko-
gu ja Prangli Raamatukogu, Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b :
1.  Lõpetada Munitsipaalasutuse Prangli Raamatukogu tegevus 

Viimsi Vallavalitsuse hallatava asutusena 1. maist 2007.a.
2.  Vallavalitsusel korraldada Munitsipaalasutuse Prangli Raama-

tukogu tegevuse lõpetamine ja raamatukogu töö ümberkorralda-
mine Viimsi Raamatukogu haruraamatukoguks.

3.  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 14.11.2000.a mää-
rus nr 53 «MA Prangli Raamatukogu Põhikirja kinnitamine ja 
Prangli Raamatukogu tunnistamine munitsipaalasutusena» ala-
tes 1. maist 2007.a.

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

7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jook-
sul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

NB! Otsustes nimetatud lisadega on võimalik tutvuda Viim-
si valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavoli-
kogu kantseleis, Nelgi tee 1.

13.03.2007 ISTUNGI MÄÄRUSED

13. märts 2007 nr 14
Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava koostamise, 
vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seadu-
se” § 6 lõike 3 punkti 1, “Valla- ja linnaeelarve seaduse” § 17 
ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 38 keh-
testatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 17 muudetud “Viimsi 
valla põhimääruse” § 45 lõike 7 alusel.

§ 1. Üldsätted 
(1)  Käesolev kord sätestab Viimsi valla eelarve ja arengukava 

tegevuskava koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmi-
se korra (edaspidi - kord), juhindudes kohaliku omavalitsu-
se korralduse seadusest, valla- ja linnaeelarve seadusest ja 
teistest eelarvet reguleerivatest õigusaktidest. 

(2)  Eelarve koosneb Viimsi valla kui omavalitsusüksuse kõigist 
tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest. 

(3)  Arengukava tegevuskava (edaspidi - tegevuskava) koosneb 
Viimsi valla arengukavale vastavatest arengueesmärkidest ja 
ülesannetest (sh tegevusklassifikaatorite äranäitamisega), nei-
le vastavatest tegevustest ehk investeerimisprojektide nimis-
tust, vastavate perioodide peale jagatud tegevuste maksumus-
test, finantseerimisallikatest ja teostajatest.

(4)  Eelarve sisuks on eelarveaastal vallale laekuvate tulude ning 
nende arvel valla ülesannete täitmiseks ettenähtud kulude 
määratlemine vastavalt valla põhimäärusele, kehtivale aren-
gukavale või kui on otsustatud arengukava muuta, siis me-
netletavale arengukavale ja teistele õigusaktidele. 

(5)  Eelarvega tuleb tagada tulude täielik arvelevõtmine nende 
moodustamise kõigi allikate järgi, samuti kulude otstarbekas 
ja kokkuhoidlik kindlaksmääramine kululiikide lõikes. 

(6)  Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
(7)  Eelarvet ja tegevuskava menetletakse paralleelselt, kui käes-

olevas korras ei ole sätestatud erinevaid menetlustähtaegu.

§ 2. Eelarve tulud, kulud ja finantseerimistehingud
(1) Eelarve tulud majandusliku sisu järgi on:
1) maksud;
2) kaupade ja teenuste müük, sealhulgas lõivud;
3) materiaalse ja immateriaalse vara müük;
4) tulud varadelt;
5) toetused, sealhulgas välisabi;
6) muud tulud, sealhulgas trahvid. 
(2)  Eelarve kulud liigendatakse administratiivselt (tegevus-

valdkondade) ja majandusliku sisu järgi.
(3)  Eelarve kulud majandusliku sisu järgi on:
1) personalikulud;
2) majandamiskulud;
3) subsiidiumid ettevõtlusele;
4) sotsiaaltoetused;
5) eraldised mitteresidentidele;
6) eraldised muule valitsussektorile;
7) muud eraldised;
8)  materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimi-

ne;
9) intressid ja kohustistasud;
10)  eraldised reservfondi (vähemalt 1 protsendi ulatuses eelar-

ve mahust);
11) muud kulud.
(4) Finantseerimistehingud on:
1) finantsvarade suurenemine;
2) finantsvarade vähenemine;
3) kohustuste suurenemine;
4) kohustuste vähenemine;
5) muutused kassas ja hoiustes.

§ 3. Eelarve kassatagavara 
(1)  Eelarveaasta alguses eelarves olevate rahaliste vahendite jää-

kidest moodustatakse eelarve kassatagavara. 
(2)  Kassatagavara suuruse määrab vallavolikogu eelarve vastu-

võtmisel. 

§ 4. Laenude võtmine 
(1)  Vald võib vallavolikogu vastava otsuse alusel võtta laenu, ka-

sutada kapitalirenti, emiteerida võlakohustusi tõendavaid 
väärtpabereid (edaspidi - võlakirjad), sõlmida halduslepin-
guid ja muid koostöölepinguid erasektoriga (Public Private 
Partnership) ning võtta muid rahalisi kohustusi, välja arva-
tud kohustused, mille täitmiseks on eelarves raha ette nähtud 
järgmistel tingimustel:

1)  kõigi tagasimaksmata laenude, tasumata kapitalirendi makse-
te ja emiteeritud võlakirjade ning muude rahaliste kohustuste 
kogusumma ei või ületada 60% selleks eelarveaastas kavan-
datud eelarvetuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest 
tehtavad sihtotstarbelised eraldised;

2)  tagasimakstavate laenusummade ja laenuintresside, kapitali-
rendi maksete ja kapitalirendi intresside ning võlakirjade lu-
nastamise kulude kogusumma ei või ületada ühelgi eelseisval 
eelarveaastal 20% laenu võtmise, kapitalirendi kasutamise või 
võlakirjade emiteerimise eelarveaastaks kavandatud eelarve-
tuludest, millest on maha arvatud riigieelarvest tehtavad siht-
otstarbelised eraldised;

3)  laenu võetakse, kapitalirenti kasutatakse ja võlakirju emitee-
ritakse valla arengukavas ettenähtud investeeringuteks.

(2)  Laenu võtmist vallale korraldab vallavalitsus.
(3)  Vallavalitsus esitab sõlmitud laenulepingu ärakirja Rahan-

dusministeeriumile 5 päeva jooksul, arvates lepingu sõlmi-
mise päevast.

(4)  Vallavalitsus registreerib Finantsinspektsioonis nii kinnise 
kui ka avaliku võlakirjaemissiooni.

(5)  Vallavalitsus esitab vallavolikogu otsuse ärakirja laenu või 
muu varalise kohustuse võtmise kohta maavanemale 3 päe-
va jooksul pärast selle otsuse jõustumist.

§ 5. Viimsi valla eelarve ja tegevuskava projekti koostamine 
(1)  Eelarve projekt tulude, kulude ja finantseerimistehingute osas 

koostakse käesoleva korra paragrahvis 2 näidatud liigendu-

se kohaselt, vastavuses kehtivale tegevuskavale või kui tege-
vuskava on otsustatud muuta, siis menetletava tegevuskava 
projektiga.

(2)  Tegevuskava muutmiseks menetluse alustamise ettepaneku 
tegemise õigus on vallavolikogu fraktsioonil ja vallavalitsu-
sel. Muutmise algatamise otsuse teeb vallavolikogu hiljemalt 
märtsikuu vallavolikogu istungil.

(3)  Tegevuskava projekti koostamise eesmärk on ajakohastada 
neid tegevusi (investeeringute nimistu), mida riigi, maakon-
na või valla üldine areng kaasa toob, või millised ülesanded 
tõusetuvad vallaelanike, kolmanda sektori, investorite või 
teiste isikute ettepanekutest, mis on leidnud vallavolikogu 
fraktsiooni või vallavalitsuse toetuse. 

(4)  Tegevuskava projekti koostamist korraldab vallavalitsus:
1)  vallavalitsuse arendusamet (edaspidi - arendusamet) koostab 

valla järgmise eelarveaasta tegevuskava koostamise ajagraa-
fiku ja esitab selle vallavalitsusele 10. aprilliks (või sellele 
eelneval tööpäeval);

2)  arendusamet koostöös vallavalitsuse rahandusametiga (edas-
pidi - rahandusamet) koostavad valla tegevuskava eelprojek-
ti, mis koosneb esmastest muudatusettepanekutest, 15. maiks 
(või sellele eelneval tööpäeval).

(5)  Tegevuskava menetlemisel kasutatakse järgmiseid põhimõt-
teid:

1)  vallavalitsus kinnitab tegevuskava ajagraafiku ja kinnitab pro-
jekti tingimused ja vormid 15. maiks (või sellele eelneval töö-
päeval);

2)  arendusamet korraldab vormide ja lähtetingimuste saatmise 
vallavalitsuse hallatavatele asutustele (edaspidi - vallaasutu-
sed) ja alaeelarvete kasutajatele 25. maiks (või sellele eelne-
val tööpäeval);

3)  vallaasutused ja teised alaeelarvete kasutajad ning vallavoli-
kogu komisjonid (läbi vallavolikogu eelarve- ja arengukomis-
joni (edaspidi - eelarve- ja arengukomisjon)) esitavad eelseis-
va eelarveaasta tegevuskava muudatusettepanekud käesoleva 
korra paragrahvi 1 lõikes 3 toodud kujul, arendusametile eel-
arveaastale eelneva aasta 30. juuniks (või sellele eelneval töö-
päeval). 

4)  kui tegevuskava projektis nähakse ette kulutusi alustatavate-
le ehitustele või programmidele, tuleb tegevuskava projekti-
le lisada arvestused ja põhjendused nende kulude üldsumma 
ja jaotuse kohta kõigi tulevaste eelarveaastate lõikes. Alusta-
tava ehituse puhul tuleb lisada ka arvestused valmiva ehituse 
sisustamise ja majandamise kulude kohta. vallavolikogu ko-
misjonidel on õigus arvestuste koostamisel kasutada rahan-
dusameti ja arendusameti abi;

5)  tegevuskava koostamisel lähtuda kokkuhoiu põhimõttest, väl-
tides vajaduseta assigneeringute lülitamist tegevuskavva;

6)  vallaasutused ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud esi-
tavad tegevuskava projekti koostamiseks omatulude projekti 
käesoleva korra paragrahvi 5 lõike 4 punktis 2 ettenähtud täht-
ajaks. 

(6)  Eelarve projekti koostamise eesmärk on kindlaks määrata ra-
haliste vahendite summa, mis koondatakse eelarvesse sel-
leks, et tagada tegevuskava täitmine ning et seda suunata:

1)  valla haridus-, sotsiaal-, kultuuriliste ja eelkooliasutuste ülal-
pidamiseks ja vastavate ürituste finantseerimiseks;

2)  keskkonnakaitse, elamu- ja kommunaalmajanduse, kultuuri, 
side, teedevõrgu, tervishoiu ja muude vajaduste ning sihtprog-
rammide finantseerimiseks;

3)  vallale teiste seadustega pandud ülesannete täitmiseks;
4)  lepingutest tulenevate kohustuste täitmiseks;
5)  reservfondi moodustamiseks vähemalt 1% ulatuses valla eel-

arve kuludest, välja arvatud sihtotstarbelised laekumised.
(7)  Eelarveprojekti koostamist korraldab vallavalitsus.
(8)  Rahandusamet koostab valla järgmise eelarve aasta eelarve 

koostamise ajagraafiku ja esitab selle vallavalitsusele 10. ap-
rilliks (või sellele eelneval tööpäeval).

(9)  Rahandusamet koostab valla eelarve tulude mahu prognoosi 
15. maiks (või sellele eelneval tööpäeval).

(10)  Eelarve menetlemisel kasutatakse järgmisi põhimõtteid:
1)  valla arengukava arvestades kehtestab vallavalitsus eelarve 

projekti tingimused, vormid ja eelarve kulude proportsioonid 
15. maiks (või sellele eelneval tööpäeval);

2)  rahandusamet arvestab alaeelarvetele ja vallaasutustele eelar-
ve piirsummad, võttes aluseks vallavalitsuse otsuse proport-
sioonide kohta;

3)  rahandusamet korraldab vormide ja lähtetingimuste saatmise 
vallaasutustele ja alaeelarvete vastutajatele 25. maiks (või sel-
lele eelneval tööpäeval);

4)  vallaasutused ja teised alaeelarvete vastutajad ning vallavoli-
kogu komisjonid (läbi eelarve- ja arengukomisjoni) esitavad 
eelseisva eelarveaasta finantseerimisvajadused majandusliku 
sisu (artiklite) lõikes ja lähtudes piirsummadest koos seletus-
kirjaga kulude põhjenduse, otstarbekuse ja seadustele vasta-
vuse kohta rahandusametile eelarveaastale eelneva aasta 30. 
juuniks (või sellele eelneval tööpäeval);

5)  kui eelarve projektis nähakse ette kulutusi alustatavatele ehitus-
tele või programmidele, tuleb eelarve projektile lisada arvestu-
sed ja põhjendused nende kulude üldsumma ja jaotuse kohta 
kõigi tulevaste eelarveaastate lõikes. Alustatava ehituse puhul 
tuleb lisada ka arvestused valmiva ehituse sisustamise ja ma-
jandamise kulude kohta;

6)  eelarve koostamisel lähtuda kokkuhoiu põhimõttest, vältides 
vajaduseta assigneeringute lülitamist eelarve projekti;

7)  vallaasutused ja teised alaeelarvete eest vastutavad isikud esi-
tavad eelarve projekti koostamiseks omatulude projekti käes-
oleva korra paragrahvi 5 lõike 4 punktis 2 ettenähtud täht-
ajaks.

(11)  Teised juriidilised ja füüsilisest isikust ettevõtjad saavad esi-
tada taotlusi vallaeelarvest toetuste saamiseks hiljemalt eel-
arveaastale eelneva aasta 30. juunini.

(12)  Eelarve projektile lisatakse täiendavalt seaduses ettenähtu-
le ka ülevaade laenude võtmise piirmäära ja laenude võtmi-
se võimaluste kohta lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest.

(13)  Esitatud eelarve projektide läbivaatamisel kontrollib rahan-
dusamet koos eelarve- ja arengukomisjoniga eelseisvaks 
eelarveaastaks kulutuste arvestamise õigsust, nende vasta-
vust kehtivatele seadustele ja normidele, hindab alaeelarve-
te projektidesse lülitatud kulude otstarbekust ning vajadu-
sel korrigeerib seda lähtudes vallaeelarve tulude prognoo-
sist. 

§ 6. Viimsi valla eelarve ja tegevuskava menetlus vallavoli-
kogus
(1)  Vallavalitsuse koostatud eelarve ja tegevuskava projekt esi-
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tatakse vallavolikogu kantseleisse hiljemalt eelarveaastale 
eelneva aasta 15. septembriks. Eelarveprojektile lisatakse se-
letuskiri tulude prognoosi ja kulude põhjenduse kohta. Tege-
vuskavale eraldi seletuskirja ei koostata, kui vallavalitsus ei 
otsusta üksikute ridade või kogu tegevuskava osas teisiti. Eel-
arve ja tegevuskava projekt avalikustatakse Viimsi valla vee-
bilehel.

(2)  Eelarve ja tegevuskava menetlemise juhtkomisjoniks on eel-
arve- ja arengukomisjon.

(3)  Vallavolikogu komisjonid ja vallavolikogu liikmed esitavad 
parandusettepanekud eelarve- ja arengukomisjonile kirjali-
kult 15. oktoobriks (või sellele eelneval tööpäeval).

(4)  Eelarve ja tegevuskava projekti muutmise ettepanekule, mis 
tingib nendes ettenähtud tulude vähendamise, kulude suuren-
damise või kulude ümberjaotamise, tuleb algatajal lisada ra-
halised arvestused, mis näitavad ära kulude katteks vajalikud 
tuluallikad.

(5)  Juhtivkomisjon süstematiseerib esitatud ettepanekud ning 
esitab need vallavalitsusele 31. oktoobriks (või sellele eelne-
val tööpäeval).

Ettepanekute läbivaatamisel tuleb selle kohta ära kuulata valla-
valitsuse arvamus.
(6)  Vallavalitsus viib eelarve ja tegevuskava projektidesse sisse 

tehtud parandused ja esitab eelarve ja tegevuskava projektid 
vallavolikogu novembrikuu istungile lugemiseks.

(7)  Valla eelarve vastuvõtmiseks korraldatakse vallavolikogu is-
tungitel vähemalt kaks lugemist. Tegevuskava muutmiseks 
piisab ühest lugemisest, kui vallavolikogu ei otsusta teisiti.

(8)  Parandusettepanekud tuleb esitada hiljemalt eelnõude teise lu-
gemise lõpuks, mis hääletatakse vallavolikogus läbi. 

§ 7. Viimsi valla eelarve ja tegevuskava vastuvõtmine ja jõus-
tumine
(1)  Kui on otsustatud tegevuskava muuta, otsustatakse tegevus-

kava muudatuste või uue tegevuskava vastuvõtmine enne eel-
arve vastuvõtmist valla põhimääruses sätestatud korras.

(2)  Eelarve võtab vastu vallavolikogu seaduses ja valla põhimää-
ruses sätestatud korras.

(3)  Vallavolikogu kinnitab järgmise aasta vallaeelarve tulud ja 
kulud vallaasutuste ja tegevusvaldkondade lõikes ning finant-
seerimistehingud vastavalt rahandusministri poolt kinnitatud 
eelarveklassifikaatoritele üldsummadena.

(4)  Eelarve jõustub eelarveaasta algul.
(5)  Kui eelarve ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, või-

vad vallaasutused ja teised alaeelarvete eest vastuavad isikud 
iga kuu teha kulutusi ühe kaheteistkümnendikuni lõppenud 
eelarveaastaks ettenähtud kulutustest.

(6)  Tegevusvaldkondade eelarved majandusliku sisu järgi (artik-
lite) kinnitatakse vallavalitsuse poolt 20 kalendripäeva jook-
sul pärast eelarve vastuvõtmist vallavolikogus.

(7)  Vallavalitsus määrab alaeelarvete ja tegevuskava täitmise eest 
vastutavad isikud 10 kalendripäeva jooksul pärast eelarve 
vastuvõtmist vallavolikogus.

§ 8. Jooksva aasta eelarve muutmine ja lisaeelarve 
(1)  Riigieelarvest ja teistest allikatest eelarveaasta jooksul täien-

davalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste saamisel võib val-
lavalitsus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud 

eelarvesse, informeerides sellest koheselt vallavolikogu.
(2)  Vallaasutustele ja teistele alaeelarvetele kinnitatud artiklite-

vaheliste muudatuste taotlused esitab asutuse juht või alaeel-
arve eest vastutaja koos põhjendustega vallavalitsusele, hil-
jemalt 10. detsembriks. Vallavalitsus vaatab taotluse läbi ning 
otsustab vajaduse korral eelarvesse vastava muudatuse tege-
mise. Muudatused kinnitatakse vallavalitsuse korraldusega. 
Vallavalitsusel on õigus teha muudatused ainult alaeelarve 
piirsumma sees. Vallaasutuse juhi ja teiste alaeelarvete eest 
vastutavate isikute poolt vajalike kulude tegemine on luba-
tud ainult pärast eelarves muudatuste sisseviimist.

(3)  Täiendavate tulude ilmnemisel ja kulude tegemiseks, milleks 
eelarves ei ole vahendeid määratud või mille tegemiseks mää-
ratud vahenditest ei jätku, samuti täiendavate tulude laeku-
misel võib vallavalitsus esitada vallavolikogule lisaeelarve 
projekti, kuid mitte hiljem kui 1. detsember. Lisaeelarve võib 
vallavolikogu vastu võtta esimesel lugemisel.

(4)  Lisaeelarve projekti esitab vallavalitsus vallavolikogule ja 
sellele lisatakse:

1)  põhjendused täiendavate kulude vajaduste kohta;
2)  andmed lisatulude ja säästude kohta, millega lisakulud kae-

takse. 
(5)  Eelarve tulude alalaekumise või viibimise korral on vallava-

litsusel õigus piirata iga vallaasutuse eelarves ettenähtud ku-
lude tegemist ja vajadusel esitada vallavolikogule negatiiv-
ne lisaeelarve.

(6)  Eelarve summa piires võib vallavolikogu teha vallavalitsuse 
ettepanekul muudatusi eelarve tegevusvaldkondade vahel. 
Eelarve muutmise eelnõu tuleb vallavolikogule esitada hil-
jemalt 1. detsembriks. Eelarve muutmise eelnõu võib valla-
volikogu vastu võtta esimesel lugemisel.

(7)  Kui lisaeelarve muutmise eelduseks on tegevuskava muutmi-
ne, muudetakse kõigepealt tegevuskava käesolevas korras te-
gevuskava muutmiseks ettenähtud korras.

§ 9. Eelarve täitmise arvestus
(1)  Eelarve täitmise eesmärk on tagada eelarves ettenähtud tulu-

de täielik ja õigeaegne laekumine tervikuna ja iga tuluallika 
järgi, samuti eelarves kavandatud vajaduste takistusteta fi-
nantseerimine. Eelarve täitmise arvestus ja aruandlus on reg-
lementeeritud raamatupidamisseadusega ning valla- ja linna-
eelarve seadusest tulenevate sätetega. Eelarve täitmise aru-
anne peab vastama kinnitatud eelarve liigendusele.

(2)  Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.
(3)  Eelarve täitmise eest vastutavad vallavalitsuse korraldusega 

nimetatud isikud ja vallaasutuste juhid avaliku teenistuse sea-
duses, tööseadusandluses ja teistes seadustes kehtestatud kor-
ras.

(4)  Vallaasutuse juhil ja teistel alaeelarvete eest vastutavatel isi-
kutel on õigus võtta rahalisi kulutusi nõudvaid kohustusi ai-
nult neile eelarves selleks ette nähtud kulude piires ja valla 
põhimääruses sätestatud korras. 

(5)  Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud vahendite edasise ka-
sutamise otsustab vallavolikogu.

§ 10. Eelarve aruandlus
(1)  Eelarve täitmise aruande koostab vallavalitsus ja esitab val-

lavolikogule kinnitamiseks Vabariigi Valitsuse ja muudes õi-

gusaktides sätestatud korras. Eelarve täitmise aruandesse kuu-
luvad:

1)  bilanss aruandeaastale järgneva eelarveaasta alguseks;
2)  tulude ja kulude aruanne;
3)  reservfondi kasutamise aruanne.
(2)  Eelarve täitmise aruandele peab olema lisatud vallavoliko-

gu määratud audiitori arvamus.
(3)  Eelarve täitmise aruande kinnitab vallavolikogu hiljemalt eel-

arveaastale järgneva aasta 1. maiks, olles eelnevalt ära kuu-
lanud revisjonikomisjoni vastava arvamuse.

(4)  Rahandusamet esitab iga kuu eelarve täitmise kuuaruande 
Rahandusministeeriumile rahandusministri poolt kehtestatud 
korras ja tähtajal.

(5)  Rahandusamet esitab eelarve täitmise kinnitatud aruande Ra-
handusministeeriumile Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud 
korras.

§ 11. Reservfond
(1)  Viimsi valla eelarve reservfond (edaspidi - reservfond) moo-

dustatakse vähemalt 1% ulatuses eelarvemahust. Reservfon-
di täpse suuruse igaks eelarveaastaks määrab vallavolikogu 
eelarve vastuvõtmisel.

(2)  Reservfondi kasutab vallavalitsus ootamatute ja reeglina ühe-
kordsete ettenägematute kulude katmiseks, mida eelarve koos-
tamise käigus ei olnud võimalik ette näha ja eelarvesse pla-
neerida. 

(3)  Reservfondist võib raha eraldada ainult sihtotstarbeliselt. Nii-
sugusteks kuludeks on näiteks:

1)  tulekahju, loodusõnnetuse või muu vääramatu jõu poolt teki-
tatud kahjude likvideerimise kulud;

2)  eelarveaasta jooksul objektiivsetel põhjustel suurenenud ku-
lud (nt elektrikulu, küttekulu, telefonikulu vms);

3)  auhinnad valla elanikele (registreeritud elanike registrisse) või 
kollektiividele eduka osalemise eest konkurssidel, võistlustel 
vms üritustel;

4)  ühekordsed toetused vallaga seotud kultuuri- ja spordi- vms 
üritustele;

5)  kohtulahenditest tulenevate ja juriidilise teenindamise ku-
lud;

6)  seadustest või muudest õigusaktidest tulenevad täiendavad 
kulud;

7)  muudel juhtudel lahendab taotluse vallavolikogu.
(4)  Vallavalitsus ei tohi üldjuhul reservfondi kasutada enda või 

hallatavate asutuste eelarves kinnitatud palgafondi ja tege-
vuskulude suurendamiseks, erandiks on koondamishüvitiste 
maksmine juhul, kui eelarve koostamisel ei olnud võimalik 
ette näha asutuse likvideerimist või töötajate koosseisude 
muutmist või kui asutuse eelarves ei olnud selleks piisavalt 
vahendeid.

(5)  Taotlus reservfondist täiendava raha eraldamiseks esitatakse 
vallavalitsuse nimele kirjalikult, millele taotluse esitaja lisab 
seletuskirja üksikasjaliku arvestusega taotletava summa koh-
ta ning põhjendustega raha kasutamise otstarbe kohta.

(6)  Vallavalitsusel on õigus:
1)  tagastada taotlus ja nõuda taotlejalt täiendavaid põhjendusi 

või;
2)  jätta taotlus rahuldamata ühes põhjuste äranäitamisega või;
3)  rahuldada taotlus täielikult või osaliselt.

(7)  Raha eraldamine reservfondist vormistatakse vallavalitsuse 
korraldusega. Korralduse valmistab ette üldjuhul rahandus-
ameti juhataja. Reservfondist eraldatud summa ulatuses võib 
teha kulusid ainult pärast vallavalitsuse vastava korralduse 
jõustumist. Reservfondist eraldatud raha tuleb kasutada ees-
märgipäraselt, majanduslikult ja säästlikult.

(8)  Vallavalitsus esitab vallavolikogule aruande reservfondi ka-
sutamise kohta koos eelarve täitmise aruandega ning samuti 
vallavolikogu igakordsel nõudmisel.

§ 12. Eelarve avalikustamine 
(1)  Tegevuskava projekt ja tegevuskava, eelarveprojekt, vastu-

võetud eelarve, jooksva aasta eelarve muudatused, lisaeelar-
ved ning eelarve täitmise aruanne avaldatakse üldiseks tead-
miseks valla põhimääruses sätestatud korras. Vastuvõetud 
eelarve seletuskiri avaldatakse valla veebilehel.

§ 13. Rakendussätted 
(1)  Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.05.2003.a mää-

rus nr 18 ja 09.11.2004.a määrus nr 19.
(2)  Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla 

veebilehel.
(2)  Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Vallavoliko-

gu Kantseleis.
Aarne Jõgimaa, Volikogu esimees

ÜLDPLANEERINGU AVALIK VÄLJAPANEK  
«10.04.2007 - 10.05.2007 kell 8.30 - 17.00 (esmaspäeviti kella 
18.00-ni ja reedeti kella 16.00-ni) toimub Viimsi vallamajas (Nel-
gi tee 1) Lubja küla klindiastangu piirkonna üldplaneeringu ava-
lik väljapanek.
Planeeritav ala asub Lubja külas klindipealsel platool, piirnedes 
Aiandi teega ja Lubja teega ning läänepoosel alal Lubja klindi-
astanguga. Üldplaneeringuga hõlmatakse ligikaudu 99 ha suu-
rust maa-ala.

Planeeritav ala tsoneeritakse kõige üldisemalt järgmiselt: 1. 
kohaliku tähtsusega klindi kaitseala (planeeritava ala põhjaosa - 
klindipealne ja klindi jalamile jääv ala, läänes 60-100 m laiune 
maa-ala klindiastangu piirist sisemaa suunas kogu klindi ulatu-
ses ja loode-kagusuunaliselt planeeritavat ala läbiva klindiastan-
gu 50 m laiune klindipealne ja -alune osa, v.a. Tõnikse ja Uus-
Pärtle maaüksuste detailplaneeringutega kaetud ala ulatuses), 2. 
miljööväärtuslikuks alaks (planeeritava ala kirdeosa kõrghaljas-
tusega vaheastangust Lubja teeni, osalise hoonestamise võima-
lusega) ja 3. hoonestatavad alad (Aiandi tee ja klindiastangu va-
heline ala. Hoonestatavale alale kavandatakse peamiselt üksik- 
ja ridaelamud, samuti äri- ja kergetööstushooned.

Üldplaneeringu avalik arutelu toimub Viimsi vallamaja II 
korruse saalis 30. mail 2007 algusega kell 15.

Austatud  Eesti Vabariigi 
President Hr. Toomas 
Hendrik Ilves

Käesolevaga, meie, Viimsi ja Jõe-
lähtme valla ning Maardu linna 
elanikud, olles kogunud käesole-

va avaliku pöördumise toetuseks 1566 
allkirja, teeme Teile teatavaks meile tõ-
sist muret tekitava olukorra, mis on tek-
kinud seoses Muuga sadamas toimuva 
ohtlike ainete käitlusega  ning läbi Tal-
linna linna kulgevate vedudega, mille 
maht on aasta-aastalt aina suurenenud. 
Kahjuks on selgunud, et kohalikel oma-
valitsustel ei ole piisavalt võimu ega va-
hendeid ning ei ole otsustavalt sekkunud 
etevõtete tegevusse, et peatada nende 
loodus- inimvaenulik tegevus. Seetõttu 
on ainuüksi 2005/2006 aasta jooksul 
Muuga sadam olnud kahel korral 
(tehnogeense katastroofi bensiini 
pihkumisest ülisuur tulekahju- ja plah-
vatusoht ning tulekahju väetisetermina-
lis) piirimail. 

Oleme kodanikena, paljude elanike 
allkirjade toetusel varem pöördunud 
meie volikogude poole, samuti teavita-
nud Riigikogu, Vabariigi Valitsust, õigus-
kantslerit ja prokuratuuri ohtlikust olu-
korrast. Viimased arengud, eriti Muuga 
sadamas, näitavad , et vabariigi valitsus-

organid ei suuda adekvaatselt olukorda 
kontrollida ning vastuskirjad  on olnud 
formaalsed ja sisuliselt rahuldava vastu-
seta. Samuti ei ole midagi tehtud, et 
konkreetseid keskonna saastamises süü-
diolevaid etevõteid ja isikuid kindlaks 
tehta.

Kuigi õhusaaste, ohtlike kemikaalide 
plahvatusoht, mürafoon ja söetolm üle-
tavad märgatavalt mõistliku riski piiri, 
on ettevõtjad oma kohustused keskkon-
na kaitmisel siiani pikkema ajajooksul  
täitmata jätnud. Samal ajal on Muuga 
sadama lääne- ja idakalda laiendustööd 
praktiliselt juba alanud  ning sadama 
kaubakäive aina kasvab ja seda isegi tea-
tud kaubavoogude osas kordades.

Nii näiteks taotleb OÜ Eurodek 
Services õigust suurendada Muuga sa-
damas käideldavate kaupade aastaseid 
koguseid järgnevalt:
•  masuudi käivet 4 mln tonnilt 7 mln 

tonnini (!),
•  toornaftat 2,5 mln tonnilt 3,0 mln ton-

nini,
•  bensiini 0,1 mln tonnilt 1,0 mln tonni-

ni,
•  diiselkütust 1,5 mln tonnilt 2,0 mln 

tonnini.

AS Stivis kavandab materjalide käitlemi-
se mahte suurendada 2006.a – 2010.a. 
järgmiselt:

•  kivisüsi 1,8 mln tonnilt 9 mln tonnini 
(!).

•  turvas 60 tuh tonnilt 300 tuh tonni-
ni,

•  väetised 60 tuh. tonnilt 300 tuh tonni-
ni, 

•  killustik 50 tuh tonnilt 250 tuh tonni-
ni. 

Suurtes kogustes ohtlike ainete  tõt-
tu kujutab Muuga sadam ülisuurt po-
tentsiaalset ohtu mitte ainult Viimsi val-
la, Jõelähtme valla ja  Maardu linna ela-
nikele, vaid ka Tallinna linna Lasnamäe 
ja Pirita linnaosade elanikele.

Kodanikena toetame mõistlikke ette-
võtlusvorme ja majanduse arengut Muu-
ga sadamat, kuid seni kuni ei ole selgi-
tatud seni leviva saaste põhjustajad ja ei 
ole kõrvaldatud   plahvatusohud, tuleb  
peatada igasugune Muuga sadama laien-
damine, samuti uute hoonete ja rajatis-
te püstitamine sadamat ümbritseval 
alal. 

Meie ajalooliste kodupaikade, meie 
endi ja meie laste elu ning tervise säili-
tamiseks esitame järgmised ettepane-
kud:
•  kuni parima võimaliku efektiivse õhu-

saaste kontrollsüsteemi käivitamiseni 
tõkestada  naftasaaduste transiidi 
kasv; 

•  viia seadusandlusesse vältimatu nõue 
parima võimaliku laadimis- ja ladusta-

mistehnoloogia kasutamiseks ning oht-
like objektide keskkonnamõjude hin-
damiseks sõltumatute ekspertide 
poolt;

•  Soome lahe ja kohalike randade kait-
se ühe olulise meetmena lülitada Muu-
ga sadama lainekaitserajatiste ehita-
mine sadama ehituste  esmajärjekor-
da;

•  Viimsi ja Jõelähtme valdade, samuti 
Maardu linna elanike elukeskkonna 
normaliseerimiseks rajada ammu nõu-
tud müraekraanid, säilitada kõikjal 
olemasolev kõrghaljastus ning võtta 
metsaalad hoiumetsadena vähemalt 
kohaliku kaitse alla;

•  keelustada tolmava kivisöefraktsiooni 
laadimine;

•  keelustada viivitamatult rannavettes 
punkerdamine, vedelkütuste  tankimi-
ne  avamerel ja laevade ankurdamine 
tiheasustusalade läheduses;

•  viivitamatult lõpetada plahvatusohtli-
ke ja teiste eriti ohtlike kemikaalide 
käitlemine asumite ja linnade lähedu-
ses. 

•  lubada toornafta ja raskete kütteõlide  
käitlemisel kogu Eesti territooriumil 
vaid gaaside kogumis-regenereerimis-
seadmete olemasolul.

•  nõuda ettevõtetelt ohtlike ainete trans-
pordil ja käitlemisel  Eesti piires 
potensiaalsetes ohutsoonides võimali-
ke katastroofijärgsete kahjude täieliku 
kindlustamist;

•  viia lõpuni kohalike omavalitsuste krii-
siplaanide väljatöötamine ning eriolu-
kordade hoiatussüsteemide juurutami-
ne kohalike elanike jaoks koos  tsiviil-
kaitse käivitamisega.

Neid ettepanekud  on esitatud va-
remgi, kuid riigiorganite jätkuv tegevu-
setus võib viia Eesti sisejulgeoleku Muu-
ga sadama piirkonnas paratamatu ka-
tastroofini, mis peaks meid kõiki, eriti 
aga selleks seatud riigiorganeid, muret-
sema panema.

Nagu eelpool märgitud, on meie ko-
danikuühenduste senised pöördumised 
riigiorganite poole osutunud tagajärje-
tuks. Seetõttu on meil tekkinud olukord, 
et mõned Eesti põhiseaduse sätted meie 
piirkonnas ei kehti. 

Teie tegusale abile lootma jäädes.
Viimsi valla,  Jõelähtme valla ja 

Maardu linna 1566 elaniku toetusel.

Meie, allakirjutanud külavanemad, 
1566 elaniku  nimel. 

Randvere külavanem Madis Kaasik
Metsakasti külavanem Lembit Suits
Tammneeme külavanem Raivo Kaare
Haabneeme alevivanem Mati Preitof
Leppneeme külavanem Arvi Piirsalu
Kelvingi külavanem Ants-Hembo Linde-
mann
Lubja külavanem Elle Kristlepp

AVALIK PÖÖRDUMINE VIIMSI VALLA SISEJULGEOLEKU JA ELUKESKKONNA KAITSEKS

•  Raietööd – 
üksikute puude või 
puudegruppide raie 
(arvestades 
teenusepakkujate 
tehnilisi võimalusi)

• Muruniitmine
•  Transportteenus

Telefon 55 637 666

KORSTNAPÜHKIMIS- 
JA POTTSEPATÖÖD

AHJUD, PLIIDID, 
KAMINAD, MOODUL- 
JA KIVIKORSTNAD

Tel 5196 9799, e-mail: 
korstnik@hot.ee

ALATES 
1. APRILLIST ON 
VIIMSIS AVATUD 

UUS ERALASTEAED. 

Amarülluse 4, Viimsi. 
Telefon 601 16 90, 

56 73 53 75.  

MLA Viimsi Lasteaiad kuulutab välja 
konkursi ametikohtade täitmiseks
VIIMSI LASTEAED PIILUPESA
remonditööline- majahoidja
logopeed (ametikoht täidetakse sügisest 2007)

PÜÜNSI LASTEAED
õpetaja abi

Avaldus koos cv-ga palume esitada: 
MLA Viimsi Lasteaiad

Kaluri tee 10 Haabneeme 74001 
Viimsi vald

Info: 6066930/ -932



Viimsi VK Milstrand/EBS 
tuli esimeseks Eesti-Läti 
klubinaiskondade ühisliiga 
tšempioniks. 

Riias peetud finaalkohtumises alistati 
viiegeimilises mängus valitsev Läti meis-
ter SK Riga.

Milstrand läks kohtumist geimidega 
2:1 juhtima ja oli võidule lähedal juba 
neljandas geimis, kaotades selle siiski 
minimaalse 23:25 vahega. Ka viies geim 
oli tasavägine. Seekord olid lõpus aga 
kindlamad viimsilannad, saades tänu 
15:12 geimivõidule esimeseks Eesti-Lä-
ti ühisliiga võitjatiitli omanikuks. 

Viimsi võrkpalliklubi Milstrand/EBS 
lõpetas võidukalt  ka Eesti NIVEA naiste 
meistriliiga põhiturniiri ja pääses otse 
poolfinaali. 

Poolfinaalkohtumistega alustatakse 
laupäeval, 31 märtsil kell 18 Viimsi Koo-
li võimlas, vastaseks  TÜ/Eeden. Kolme 
võiduni peetava seeria  korduskohtumi-
ne toimub 1. aprillil Tartu Ülikooli spor-
dihoones. Kolmandat korda minnakse 
vastamisi, 4. aprillil, Eesti Näituste spor-
disaalis. 

Tule omadele kaasa elama!  

Keete Puri
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UUDISED

Arvo Rajal 
on pingutamine 

ja enese 
proovilepanek veres

Eestis on vaid kümme meest, kes 
kümne viimase talve jooksul kaasa 
teinud kõik pikamaasuusatamise 
sarja Estoloppeti võistlused. Nende 
maratonisõitude arv on kasvanud 
38-ni ja need korrad, kui pole saa-
dud rajale minna, on olnud lume-
olude süü.

Nende kümne hulgas on ka meie 
kandi mees, Leppneemest pärit Ar-
vo Raja. Et 12 korra eest antakse 
välja Estoloppeti meistri medal, siis 
on Arvo juba kolmekordne pikamaa-
suusatamise meister. Nende sõitude-
ga on kogetud nii sula kui ka pakast, 
vahel on sõiduaegu siia-sinna nihu-
tatud, aga need kõige kangemad on 
ikka rivis olnud. Õnneks pole ka ter-
vis alt vedanud ja nii on see kõik lau-
sa isesenesest loomulikuks ja vajali-
kuks harrastuseks saanud.

Arvo ise arvab, et sellise kestvus-
aladega tegelemise «soone» on talle 
kinkinud loodus ise. Ettevalmistuse-
le sai põhi laotud juba Viimsi koolis, 
kus kehalise kasvatuse õpetaja Rein 
Ruus mässas koolipoistega suusara-
jal üsna sageli ka pühapäeviti. Just 
tänu temale sai Arvo nii vastupida-
vust kui ka rohkesti suusatehnika-
alast nõu. Muidugi tuleb sporditead-
misi hankida igalt poolt – oma koge-
musi jagas paljudel maailma suusa-
maratonidel sõitnud Hurmas 
Kleemann, aga tihti saab suusasju 
arutada ka oma tavapäraste treenin-
gukaaslaste Hannes Pooli, Mati 
Preitofi ja Andres Jaanusega. 

Viimati ammutas Arvo teadmisi 
pärast Tartu maratoni, mil Tallinna 
Ülikooli suusaõppejõud Kaarel 
Zilmer pidas maratonimeeste soovi-
dele vastu tulles põhjalikke tehnika-
loenguid. Nagu Arvo kinnitab, sai ju-
ba Haanja maratonil keerukates olu-
des tehnikale mõeldud, ja nii tuli ka 
koht esisajas – 94. Tartu maratoni 
lõpetas Arvo 415. kohaga, selle tu-
lemuse tagas hea aastaringne tree-
ning ning õnneks oli seekord ka 
määrdega kõik korras.

Igal aastal, kui lumi maha tuleb, 
põikab tööpäevadel Viimsi Fortumi 
kontoris ametis olev Arvo vabal ajal 
metsade vahele. Omamoodi välja-
kutset pakuvad seiklusspordi võist-
lused X-dream sarjas ning osalemi-
ne Tartu maratoni neliküritusel. 

Tiia Tamm

Viimsi VK Milstrand/EBS 
võitis Eesti-Läti ühisliiga

Meistrivõistlused 
lauatennises
Valla meistrivõitlused tennises peeti 
11. märtsil Viimsi spordihallis. Uute 
tulijate seas oli rõõm näha Viimsi 
noortekeskuses noortejuhi Veiko 
Lintsi käe all harjutavaid poisse. 
Kulmedali sai Henar Ruudna, hõbeda 
Daanius Aas ja pronksi Henri 
Ruudna. Tore, kui selline treeningte-
gevus jätkuks ning annaks täiendust 
meie tublidele, aga valdavalt seenio-
riikka jõudnud lauatennisemängijate-
le. 

Tütarlastest võitis konkurentsi-
tult Diana Halla ja naisseenioridest 
Helgi Sard. 

Meeste põhiklassi esikolmikusse 
jõudsid Kristjan Kant, Erik Strahhov 
ja Veiko Lints. Noorematest seeniori-
dest moodustasid esikolmiku Johan-
nes Kant, Viktor Palmet ja Aleksei 
Bondarev. Vanematest tuli võitjaks 
Toomas Pakane, teiseks jäi Mart 
Kraut ja kolmandaks Tõnu Roos.

Palju tänu kohtunikuametit pida-
nud Mart Kraudile!

Harju noorte 
meistrivõitlused 
saalijalgpallis
D-vanuseklassi poistele toimusid 
Harjumaa noorte meistrivõistlused 
saalijalgpallis  17. veebruaril Kalev 
Kiili spordihallis, kus osales kuus 
võistkonda. 

Esikohad võitnud FC Maardu II 
ja I võistkonna järel said kolmanda 
koha ja pronksmedalid Viimsi noorte 
jalgpalliklubi poisid Mikk 
Langerproon, Henri Ruut, Kaspar 
Herman, Sten Jõgi, Sander Vaher, 
Karl Kane, Kaspar Nõu, Siim 
Saarend, Jan Mururand ja Karl-An-
ton Sõerde, keda treenivad Mait 
Sõerde ja Aleks Taurafeldt.

Tiia Tamm,
Viimsi valla sporditöö koordinaator

Mariann Järvela tuli 
talikrossimeistriks
3. märtsil Elvas peetud talikrossi 
Eesti meistrivõistlustel tuli talikrossi-
meistriks tütarlaste N14 vanuseklas-
sis Viimsi Kooli 7. klassi õpilane 
Mariann Järvela, kes esindab Kalevi 
Jalgrattakooli.

10. märtsil osales Mariann Läh-
tes toimunud Eesti meistrivõistlustel 
talitriatlonis (jooks 2 km + ratas 
4 km + suusatamine 3 km) ning saa-
vutas tütarlaste B-vanuseklassis 
(sündinud 1992 ja hiljem) esimese 
koha ehk siis Eesti meistri tiitli. (VT)

 MÄRTSIKUUS TULEMAS
6. aprill kl 20 Vallarahva tervisetund «Kogu perega ujuma!» (eelregistreerimine tel 60 90 980, 51 965 243 või tiia@viimsivald.ee). 

Korraldaja Viimsi vallavalitsus  
SPA Viimsi ujula

9.-15. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused VÕRKPALLIS, 10.-12. kl. tütarlapsed Viimsi Kool

9.-15. aprill Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused «Osavaim korvpallur», 5. kl poisid ja tüdrukud, 6.-7.kl tütarlapsed Kiili

14. aprill Eesti XII maaspordimängude eelturniirid – VÕRKPALL 

16.-22. aprill Harjumaa põhikoolide vahelised karikavõistlused KORVPALLIS , poisid Alavere

21. aprill kl 10 Viimsi karikavõistlused  SAALIHOKIS naiskonnad, meeskonnad (eelregistreerimisega). Korraldaja spordiklubi Viimsi Kepp Viimsi spordihall

24. aprill Harjumaa koolide vahelised meistrivõistlused MURDMAATEATEJOOKSUS Kolgaküla

28.-29. aprill Harjumaa noorte meistrivõistlused KORVPALLIS, A-,B-,C-vanuseklassi poiste medalimängud 

28. aprill Harjumaa meistrivõistlused UJUMISES Keila

28. aprill kl 10 Viimsi valla meistrivõistlused SULGPALLIS (eelregistreerimine tel 60 90 980 või tiia@viimsivald.ee) Viimsi spordihall

29. aprill kl 10 Perepäev «Sulgpalli ABC» (eelregistreerimine tel 60 90 980, tiia@viimsivald.ee). Korraldaja Viimsi sulgpalliklubi Viimsi spordihall
Mitmekülgne ja tubli Viimsi 
sporditüdruk Mariann Järvela.

Arvo Raja (vasakul) ja Haab-
neeme alevikuvanem Mati 
Preitof Tallinna maratoni järel 
muljeid vahetamas.

Keilas toimus 25. veebruaril 1999.–
2000. aastal sündinud poiste jalgpalli-
turniir, mille võitsid ülekaalukalt Viimsi 
FC Flora jalgpallipoisid. Võideti täisedu-
ga JK Maardu Levadia (5:0), SK Legion 
(3:1), Keila JK (3:1), FC Tiigrid (3:1), 
JK Tallinna Kalev (2:1) ja FC Pirita (4:1). 

Viimsi FC Flora võidukasse võistkonda 
kuulusid Troost (kapten), Mark Mägi, 
Rhett Kütsen, Artur Setkin, Sten Eric Sä-
de, Uku Õunapuu, Hannes Värs, Karl 
Maide, Martin Siitam, Henri Saat ja 
Georg Allas.

Lapsevanemad tänavad võistkonna 

treenerit Olev Reimi, kes on koolitanud 
poolteise aastaga meie lastest ühe tuge-
vama 1999. aasta sündinud poiste jalg-
pallivõistkonna Eestis.

Marek Kütsen,
lapsevanem

Viimsi FC Flora jalgpallipoisid võitsid Keila CUP 2007 turniiri

Viimsi rulluisutajad tõid 
veebruari algul Taanis 
Frederikssundis peetud rah-
vusvaheliselt rulliluuisuta-
mise karikavõistlustelt 
Frisk Cup 2007 seitse me-
dalit. 

Silvia Saar saavutas kolmikhüppe klas-
sis esikoha, Susannah Kaul algajate klas-
sis teise koha ning Martina Ait algajate 
klassis kolmanda koha. Reet Sarapuu 
saavutas neljase kavaga esikoha ja tuli 
üksikkavas üle 12-aastaste edasijõudnu-
te klassis 6. kohale. Annika Jõemägi saa-
vutas kahese kavaga teise koha ning tu-
li alla 10-aastaste edasijõudnute klassis 
6. kohale.

Viimsi sportlastest oli kõige edukam 
Kadri Kukk, kes saavutas neljase kavaga 
«Roomlased» esikoha, kahese kavaga 
«Nahkhiired» samuti esikoha ning üle 

12-aastaste edasijõudnute klassis teise 
koha.

Rulluisuklubi Rullest tuli klubide ar-
vestuses teisele kohale, saavutades ühte-
kokku kuus esikohta, viis teist kohta ning 
kaks kolmandat kohta. Kokku võttis 
võistlustest osa 110 sportlast seitsmest 

rulluisuklubist Taanist ja Eestist. Viimsi 
vallast osales seitse rulluisutajat: Kadri 
Kukk, Reet Sarapuu, Annika Jõemägi, 
Silvia Saar, Loviisa Sophie Pihlas, Marti-
na Ait ja Susannah Kaul.

Piret Rink,
rulluisuklubi Rullest treener 

Viimsi rulluisutajad tõid Taanist seitse medalit

Esireas vasakult paremale Anna-Kristina Nosko, Natalja Bratuhhina, Kad-
ri Puri, Tatjana Savina, Polina Bratuhhina, Keiu Põlluveer. Teises reas va-
sakult Krista Vahter, Mari-Liis Graumann, Katrin Ottis, Oksana Bosjanok, 
Darja Kuzmitsova, Triin Meier ja võistkonna treener Keete Puri.

Mitmetel võistlustel edukalt osalenud Viimsi rulluisutajad Kadri Kukk 
(vasakult), Reet Sarapuu, Annika Jõemägi, Silvia Saar, Loviisa Sophie 
Pihlas, Martina Ait ja Susannah Kaul.
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OÜ Viimsi Spa
OTSIB TÖÖTAJAID 
JÄRGMISTELE AMETIKOHTADELE:
•  ADMINISTRAATOR
•  PORTJEE
•  KOSMEETIK
•  FÜSIOTERAPEUT
•  MASSÖÖR
•  MEDITSIINIÕDE
•  UJULAINSTRUKTOR
•  HOOLDELUKKSEPP
•  KORISTAJA
•  HOOLDELUKKSEPALE
•  PORTJEELE

CV koos sooviavaldusega palume saata postiaadressil OÜ Viimsi Spa, Randvere tee 
11, Viimsi vald, 74001, Harjumaa või e-mailile viimsispa@viimsispa.ee. Tel 606 1001

Metalli koristamine. Telefon 
5695 7713, Aleksander. 

Noor eesti pere otsib koduabilist 
koristustöödeks majja, Kelvingi 
külla (2x kuus). Tel 509 0887 
(Eha tee 51, Kelvingi küla, Marit 
Kaev). 

Viimsis, Katlamaja teel üürida või 
müüa garaažiboks. Tel 524 9711 
või 609 2370, helistada kella 
8-10. 

Müüa kuuseistikud. Piirame ka 
hekke. Tel 5674 5969, e-mail 
londo001@hot.ee

Pakun kodukoristuse teenust. 
Kauaagne kogemus, viimased 
kaks aastat töötanud Soomes. Tel 
5645 0296, Heli. 

Viimsi perekond otsib 5,5-aasta-
sele peretütrele eraõpetajat, et 
õppida selgeks lugemine ja kirju-
tamine. Tel 528 8827.

Pakkuda tööd kosmeetikule. 
Tel 510 1467

Kaks rõõmsat põnni ootavad aeg-
ajalt õhtuti või nädalavahetustel, 
mõnikord ka tööpäeval, et laste-
aiast puhata,  toredat hoid-
jat.  Ema tel õhtul kodus: 
609 0 751, mobiil: 509 8898.

Müüa garaaž Viimsis Pargi teel. 
Telefon: 553 9896. 

Pooleaastane rõõmus poiss soovib 
endale hoolitsevat hoidjatädi paar 
korda nädalas. Tel 608 0805.

Aprillist septembrini  vajatakse 
abi aiatöödel  ühel päev nädalas. 
Maja asub Pringi külas. 
Tel 608 0805.

Soovin osta suvilaks sobiva va-
nema maja või maatüki  Prang-
li saarel. Pakkumise korral palun 
ühendust võtta tel 553 5245, 
Tõnis

AS Laferme (Pirita tee 20) pakub 
tööd krundihooldajale. Nõutav 
tööks vajalike masinate ja sead-
mete kasutamise oskus. Vajalik 
C-kategooria juhiluba, soovitav 
traktori või tõstuki juhiluba. Vä-
ga head töö- ja olmetingimused. 
Tel 640 5308, 508 4801.

Ilusong pakub tööd juuksurile, 
kosmeetikule ja maniküürijale. 
Tel Katrin Kaljuvee 5342 2266 
või Kristel Piirioja 5656 5949

Müüa LOOMASÕNNIKUT 15-T 
1900 kr, 7-T 1300 kr ja MULDA. 
Tel 5563 9651, 670 1290, e-mail 
taluaed@hot.ee .

ERAHAIGLA FERTILITAS 
PAKUB TÖÖD

hooldaja-koristajale 
üldkasutatavate ruumide 

koristajale
fertilitas@fertilitas.eetel. 
605 9603; 5664 0036

PÕNNIPESA MÄNGUKESKUS
APRILL 2007
PÄEVAHOID
Rühm «Suured A» ja «Suured B» (3 - 5 aastased)
E:  10-14 Suured A
T:  10-14 Suured A
N:  13-17 Suured B
R:  12-17 Suured B
Rühm «Väikesed»  (1,8 – 3 aastased)
K: 10-13  Väikesed
Päevahoiu päevaplaan:  õppetöö, õues viibimine, söömine ja mängimine.

PÕNNIPESA ÜRITUSED APRILLIKUUS:
04.04. kolmap. kell 12:00 – TEATER «Karukoopa lood».  Piletid eelmüügis 55.-/pere.
05.04. neljap. kell 11:00 – toote esitlus: ajakiri MESIMUMM vt. www.mesimumm.ee
09.04. teisip. kell 11:00 – PILDISTAMINE, piltide näidised ja hinnad on olemas Põnnipesas.
19.04. neljap. kell 11:00 – toote esitlus: DERMOSHOP vt. www.dermoshop.ee
26.04. neljap. kell 11:00 – toote estilus: BEEBI PLUS vt. www.beebi-plus.ee

NB! Mängutuba on suletud: 11.04, 12.04, 13.04 – neil päevil toimub ainult päevahoid.

APRILLIKUU SOODUSTUSED:
Kõikidele sünnipäevalistele peojuht –50% (seega 300.-/tund).
(Sel juhul, kui broneerid sünnipäeva pidamise aja aprillikuus)

Kontakt: pesa@pesa.ee Kaluri tee 5. Info: 56 65 66 65 ja 6306176 www.pesa.ee

Professionaalne ilukirurgia

Dr. Katrin 
Krüünvald
ilukirurg

konsultatsioonid
protseduurid
• Rindade plastilised operatsioonid
• Liposuktsioon e. rasvaimu
• Silmapiirkonna plastilised operatsioonid
• Näo ja kaelapiirkonna plastilised operatsioonid
• Nina ja kõrvade plastilised operatsioonid
• Kõhu eesseina plastika
• Täiteaine Restylane süstimine
• Botuliintoksiini süstid 
ja palju muud

Ars Medica Tel: 6011770
ilukirurgia erakliinik Viimsi SPA Tervisekeskuses
e-post: arsmedica@hot.ee
www.arsmedica.ee

PÕNNIPESA MÄNGUKESKUS ON 
2 AASTAT TEGUTSENUD 
LASTE MÄNGUTUBA.
Seoses Põnnipesa Mängukeskuse arenguga 
võtame tööle oma toredasse seltskonda

ÕPETAJA
Tööülesanded on:
- õppeprogrammi koostamine erinevas vanuses eelkooliealistele lastele
- lastega tegelemine ja nende koolitamine õppeprogrammi alusel
- lastega mängimine ja nendega õues viibimine

LAPSEHOIDJA
Tööülesanded on:
- 1,5 – 4 aastaste laste hoidmine
- lastega mängimine ja õpetamine ning nendega õues viibimine

KORISTAJA
Tööülesanded on:
- mänguasjade korrastamine ja mängukeskuse igapäevane puhastamine

Kandideerimiseks palume saata CV märgusõnaga «CV»
e-mailile pesa@pesa.ee või tulla Põnnipesasse, Kaluri tee 5. Info: 56 65 66 65.

ALFA GPS OÜ on aastal 
2000 Eestis asutatud 
hulgi- ning jaekaubandu-
sega tegelev ettevõte. Meie tegevusvaldkonda 
kuuluvad: täppis GPS vastuvõtjad, optilised mõõ-
teinstrumendid, käsi GPS-id, auto- ja moto-navi-
gatsiooniseadmed, professionaalne mere-elekt-
roonika, digitaalsed maa- ja merekaardid, elekt-
roonilised kaardiplotterid ja mere päästevarustus.

Seoses tegevuse laienemisega vajame oma tiimi
GPS- JA MERETARVETE KAUPLUSE 
MÜÜGIKONSULTANTI

Tööülesanded
•  klientide teenindamine, toodete müük ja kon-
sultatsioon

Nõudmised kandidaadile
•  tahe töötada klientidega - abivalmidus ja pin-
getaluvus 
•  huvi navigatsiooniseadmete ja mere-elekt-
roonika vastu 
•  valmisolek graafikujärgseks tööks 
•  tulemustele orienteeritus, hea suhtlemisos-
kus ja õppimisvõime

Kasuks tuleb
•  tehniline haridus või tehniline taip 
•   inglise -, vene-, ja soome keeles suhtlemise 

oskus 
•  lai silmaring

Omalt poolt pakume
•  huvitavat tööd pidevalt arenevas ettevõttes 
•  tööalast väljaõpet 
•  korralikku põhipalka ja lisatasu sõltuvalt 
müügitulemustest
•  meeldivat ja sportlikku kollektiivi

Töö asukoht  kauplus WAYPOINT 
                      Pirita TOP Regati pst 1
Kontaktisik  Lauri Leivo 
Lisainfo telefonil  + 372 5187 900

Tööle asumise aeg  ASAP
Tööaeg  Täistööaeg, graafiku alusel 
             (kauplus on avatud E-L 10-18)
Internetiaadress  www.gps.ee

ILUAEDADE JA HALJASALADE
RAJAMINE NING HOOLDUS,
MURU NIITMINE, HEKKIDE RAJAMINE JA HOOLDUS

www.pihlasalu.ee

«Oma kodu, kaunis koduaed –
need on väärtused mida
tasub hinnata!»
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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

TEOSTAME SÕIDU – JA PAKIAUTODE
KERE- JA VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE.

E–R 9– 18
AMPRI TEE 9/1
VIIMSI VALD
TEL. 5553 0501
INFO@SAMBORA.EE
WWW.SAMBORA.EE

VIIMSI HUVIKESKUSE SAALIS
NELGI TEE 1 VIIMSI VALD

KODUAIA KUJUNDAMISE,
RAJAMISE JA HOOLDAMISE KURSUS

KURSUS ALGAB 3. APRILLIL JA TOIMUB 
ÕHTUTI 18.00 – 21.00
INFO: KATI VESKI 55661835 
KATI@ARDENS.EE 
WWW.ARDENS.EE

AARE ETS tänab 
Viimsi valijaid 
toetuse eest ja 

kutsub 21. aprillil
tänuüritusele.

Info ja registreerimine: 
508 8959

ILUSALONG  
Body Wrapping tutvumishind märtsi 
kuus 270.- kord

•  Juuksuri teenused ( laste- , naiste- ja 
meestejuuksur )

•  Maniküüri teenused ( küüneravi, geel-
ja kangasküüned, parafiin hooldus )

•  Pediküüri teenused
•  Kosmeetiku teenused (näohooldus, ke-

hahooldus, depilatsioon )

Ootame Teid Ilusalongis Kaluri tee 5

UUS NUMBER!  621 2275

Viitanet OÜ toodab ja müüb suures valikus 
köisi, nööre ja kalavõrke.

OTSIME ASJALIKKU MÜÜGIMEEST
kelle peamiseks ülesandeks on müügitöö korraldamine ja arendamine

Te sobite sellele ametikohale, kui:
•  Te soovite iseseisvat ja mitmekülgset tööd
•  Te soovite tulemustest sõltuvat tasu
•  Te soovite sõbralikku väikest kollektiivi
•  Te räägite vene ja inglise keelt
•  Te olete asjalik ja teotahteline
•  Teil on vastav ettevalmistus
CVd ootan aadressil: anneli @viitanet.ee
Info telefonil: 51 888 25 
Töökoht asub Viimsis, Ampri tee 9/1. Viimsi SPAst 1 km Randvere suunas.

Viitanet OÜ toodab ja müüb suures valikus 
köisi, nööre ja kalavõrke.

OTSIME RAAMATUPIDAJAT
kelle ülesandeks on tootmisettevõtte raamatupidamine algusest lõpuni
Te sobite sellele ametikohale, kui:
•  Teile meeldib iseseisvalt töötada
•  Te olete töökas ja teotahteline
•  Te olete hea arvutikasutaja 
•  Te soovite sõbralikku väikest kollektiivi
•  Teil on vastav ettevalmistus
•  Te soovite töökohta kodu lähedal
CVd ootan aadressil: anneli @viitanet.ee
Info telefonil: 51 888 25 
Töökoht asub Viimsis, Ampri tee 9/1. Viimsi SPAst 1 km Randvere suunas.
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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

• 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


