
Itaalias Puccini 
majamuuseumis 
oli Viimsist pärit 
kunstniku Viive 
Sterpu maalide 

näitus.

 Loe lk 7

Nr 6 (239) 1. juuni 2007

VT
VIIMSI  TEATAJA

UUDISED

Kunstikool sai 
uued ruumid
Vallavalitsusel on rõõm teatada, et 
Viimsi kunstikool on kolinud uutesse 
ruumidesse. Vaatamata sellele, et uues 
kohas on ruutmeetreid vähem ja klas-
siruumid väiksemad, on koolil oma 
maja ja aed, kus suurepärane ümbrus 
ja kena vaade. Loodame väga, et 
kunstikooli õpilased, õpetajad ja lapse-
vanemad on uute ruumidega rahul.

Täname Viimsi kunstikooli direk-
torit Elle Soopi ja tema meeskonda, 
kes kolimise ja uute ruumide sisusta-
misega väga hästi toime tulid! Jõudu 
kunstikooli perele oma atmosfääri 
kujundamisel ja imidži loomisel uutes 
ruumides.

Viimsi kunstikool asub nüüd aad-
ressil Madise tee 2. Kooli direktori 
telefon on 606 6914, õpetajate tuba 
606 6913 ja faks  606 6915

Kadi Bruus,
noorsoo- ja haridusameti juhataja

Viimsi rulluisutajad 
saavutasid EM-il 
kolmanda koha
Viimastel aastatel mitmetel rahvus-
vahelistel võistlustel edukalt esinenud 
Viimsi rulluisuklubi Rullest saavutas 
aprilli lõpus Portugalis Porto linnas 
toimunud Euroopa meistrivõistlustel  
rühmakavades ja kujunduisutamises 
kolmanda koha.  

Edukaks osutus Rullesti juunioride 
kujunduisutamise kava «Vampiirid», 
milles osales kokku 16 tüdrukut vanu-
ses 12-17 aastat. Nende hulgas oli ka 
kolm Viimsi tüdrukut – Gertrud Ots, 
Lisann Valing ja Kaisa Piirsoo.

Kava eest saadud kõrgeimad hin-
ded ulatusid kümne palli süsteemis 
8,4-ni. Žürii hindas enam «Vampiiri-
de» kava koreograafiat ja artistlikkust.  

EM-il osales kokku 1300 võistle-
jat 52 rulluisuklubist Itaaliast, His-
paaniast, Portugalist, Iisraelist, 
Prantsusmaalt, Saksamaalt, Hollan-
dist, Belgiast, Taanist ja Eestist. 

Viimsi rulluisutajad on edukalt 
osalenud eri rahvusvahelistel võistlus-
tel Hollandis, Belgias, Saksamaal, 
Itaalias, Taanis, Hispaanias, Prantsus-
maal, Portugalis ja Eestis. Mullu tulid 
Rullesti tüdrukud 16-se rühmakavaga 
«Nahkhiired» Euroopa meistriks. 

Järgmine võistlus, 4. Rullest Cup 
toimub Viimsi spordihallis 9. juunil kell 
11. Ootame kõiki huvilisi vaatama!

Piret Rink,
rulluisuklubi Rullest treener 

Ettevalmistustööd Haab-
neeme rannas on lõppenud 
ning alates 1. juunist saa-
vad viimsilased rannamõ-
nusid nautida puhtal liival 
ja korrastatud rannas. 

Lisaks rannaliiva puhastamisele lasi vald 
remontida ja uuendada rannainventari, 
paigaldada uued riietuskabiinid ning vä-
likäimlad. 

«Kaunid rannad ja mere lähedus on 
kahtlemata meie valla üks visiitkaarte, 
mistõttu on ka vallavalitsus hakanud 
rohkem tähelepanu pöörama Haabnee-
me ranna puhkeala arendamisele ning 

puhkajakesksemaks muutmisele,» ütles 
abivallavanem Jan Trei.

Ranna jalgpalli- ja võrkpalliplatsile 
on toodud uut karjääriliiva ning nüüd-
sest on need ka piiritletud, nii et spordi-
sõbrad saaksid tegutseda teisi rannalisi 
häirimata. Lisaks on vald lasknud paran-
dada muuli betoonosa ja ostnud lastele 
uusi moodsaid rannaatraktsioone — liu-
mäed, ronimisvõrgud, kiiged. Liiv sõe-
lutakse suve jooksul teist korda prahist 
puhtaks juulis. 

Jan Trei sõnul kuulub Haabneeme 
rannaala veel kahjuks riigile, mitte val-
lale, ning see seab piirangud rannas asu-
va toitlustuskoha kasutuselevõtuks. Ta 
lisas, et volikogu on küll otsustanud 
taotleda rannaala munitsipaalomandis-
se, kuid see võtab aega.

«Vallavalitsus on tegemas riigile taot-

lust, et saada ajutine kasutusõigus ran-
naala kasutamiseks kuni munitsipalisee-
rimisprotsessi lõppfaasi jõudmiseni,» üt-
les Trei.

Rannas asuv kiosk on seal juba 
1999. aastast, kuid ka toona ei kuulu-
nud kioskialune maa vallale. «Seetõttu 
võib väita, et hoone paigaldati riigi maa-
le ilma riigi nõusolekuta, ning rannaput-
ka on kvalifitseeritav kui ebaseaduslik 
rajatis,» tõdes  abivallavanem. «Kuna te-
gemist on ebaseadusliku rajatisega, ei 
tohi seal toimuda ka kaubandus- ega 
toitlustustegevust.»

Trei sõnul loodab vald ebaseadusli-
ku rannahoone munitsipaliseerimise 
kaudu seadustada, et puhkajatel oleks 
võimalik rannahooajal kusagil süüa.

Rannahoojaks, 1. juunist kuni 31. 
augustini, on vald palganud rannavalve, 

mida korraldama asuv Eesti Vetelpääste-
ühingu koolituskeskus esitas teenuse 
osutaja leidmiseks korraldatud konkur-
sil käigus parima pakkumise. Rannas 
hakkab iga päev valvama kaks erialase 
ettevalmistuse saanud vetelpäästjat, kes 
annavad vajadusel ka esmaabi ning val-
vavad avaliku korra järele. Rannavalve 
ülesandeks on tähistada ka valvatav uju-
mistsoon poidega ja hoida suplusala me-
repõhi ohtlikest esemetest puhas. Samu-
ti mõõdavad nad iga päev vee- ja õhu-
temperatuuri mille tulemused kantakse 
avalikule infotahvlile. 

Rannavalve töötab iga päev kella 
10-20. 

Merike Taal

Haabneeme ranna liiv sõelutakse prahist puhtaks. Abivallavanem Jan Trei uurib, millal töödega ühele poole saab. 

Haabneeme rand on suvehooajaks valmis

Maikuust on Randveres  
uus perearst Kati Paal, kes 
hakkab tööle vastvalminud 
Randvere keskuse perears-
tikeskuse ruumides.

Kõigil, kes soovivad hakata käima uues 
Randvere perearstikeskuses, tuleb täita 
avaldus perearst Kati Paali nimistusse as-
tumiseks. Kõige parem on tulla perears-
tipraksisesse kohale, nii saab ühtlasi te-
ha ka esmast tutvust. Avalduse võib aga 

täita ka Eesti Haigekassa kodulehel 
(www.haigekassa.ee> blanketid-> aval-
dus perearstile) ning saata see väljaprin-
dituna perearstile, aadressil Kibuvitsa 
tee 1, Randvere küla, Viimsi vald. 

Haigekassa teatel on uue perearsti-
keskuse käivitamise aeg Randveres 
mõistlik, sest Pirita perearstide nimistud 
on tänaseks täis ja mitmed lausa nö lu-
kus ehk siis haigekassa ei lase neisse 
enam kedagi registreerida. Randvere ini-
mestel on lähematest  kohtadest võima-
lik minna Mähele, aga see tähendaks 
Mähe inimeste võimaluste ahendamist. 

Perearstikeskus on projekteeritud ja 

ehitatud spetsiaalselt selleks otstarbeks. 
Kati Paali sõnul saab analüüsid ja proo-
vid  anda kohapeal, samuti on  olemas 
esmased uuringuvõimalused. 

Lähedal on nii vallaliinide bussipeatus 
kui ka 38. bussi teele jääv Hansunõmme 
peatus. Perearstikeskuse ukse ees on avar 
parkla.  

Doktor Paal võtab vastu esmaspäe-
viti, teisipäeviti, kolmapäeviti ja reede-
ti kella 8.30-13 ja neljapäeviti 14-18. 
Praksis on avatud kella 8-16, neljapäe-
viti 10-18. Lisainfot saab telefonil 607 
4252 ja internetist koduleheküljelt 
www.randverearst.ee. VT

Randveres hakkas tööle uus perearst

Suvel algavad vallas 
ulatuslikud teedeehi-
tustööd, mis 
kestavad sügiseni. 

Loe lk 4. 

Randvere uus perearst Kati Paal.

Rullesti võidukas naiskond pä-
rast autasustamist. 
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Kõigil meil on oma soovid ja taht-
mised, kuid me kõik, nii lapsed kui 
ka täiskasvanud, tahame end tun-

da turvaliselt. Et see nii oleks, tuleb kok-
ku leppida, milliseid reegleid peaksid 
kõik inimesed järgima. 

Inimõigused on normid, mis õpeta-
vad paremini märkama ja mõistma ini-
mesi enda ümber ning nii endast kui 
teistest lugu pidama. Inimõigused kuu-
luvad ühtviisi lastele ja   täiskasvanute-
le, kuid laste elu, arengu ja turvalisuse 
paremaks tagamiseks on täiskasvanud 
koostanud ning ÜRO vastu võtnud eral-
di dokumendi laste inimõigustest — lap-
se õiguste konventsiooni. Siinkohal po-
le võimalik käsitleda seda dokumenti ko-
gu mahus, küll aga peatuksin mõnel seal 
sätestatud põhimõttel.

Igale lapsele on vajalik ja tähtis üles 
kasvada perekonnas. Vanemad on need, 
kellel lasub esmane kohustus last hoida, 
kaitsta ning tagada tema eakohane ja iga-
külgne areng. Kõik lapsed kogu maailmas 
on üheväärsed. Täiskasvanud, kes otsusta-
vad lapsi puudutavate asjade üle, peavad 
oma tegevuses lähtuma laste huvidest.

Just seetõttu, et laste huvid on esma-
sed, tuleb laste arvamusega arvestada. 
Selleks, et sellega arvestada, tuleb aga 
laste käest küsida. Vallavalitsusel on hea 
töine suhe Viimsi noortevolikoguga ja 
üht-teist oleme koostöös ka korda saat-
nud. Seda küll vormis, et noortevoliko-
gul oli idee ja vald toetas. Lapsekingades 
on aga selline rohujuure tasandil prakti-
line koostöö ja noorte arvamusega arves-
tamine nagu näiteks noorte arvamuse 
ärakuulamine külasiseste mänguväljaku-
te kujundamisel. 

Noored on väga leidlikud ja teavad 
ilmselt kõige paremini, mis neile meel-
dib ja kasutamissõbralikum tundub. 
Tean omast käest, et noortel on väga 
häid ideid, ja nendega suhtlemine aren-
dab ennastki. Kutsungi üles noortega 
rohkem suhtlema ja nendega arvestama. 
Ideaalis näen, et igas alevikus või külas 
on noortevolikogu allorganisatsioon (või 
külaseltsi noortesektsioon) ja vastava 
aleviku või küla noored võtavad osa ale-
viku või küla noortega seotud asjade ot-
sustamisest. Sellest oleks suur abi ka kü-
lavanematele. Suhelgem oma noorte 
sõpradega. Nad on paljudes asjades 
meist targemad ja mis peamine — nad 
on kompleksivabad ja nende otsuseid ei 
mõjuta poliitiline või muu konjunktuur. 

Igal lapsel on õigus koolis käia, õp-
pida ja teadmisi saada. On tähtis, et iga-
üks saaks koolis julgustust ja toetust oma 
võimete ja oskuste arendamiseks. Samas 
on igal lapsel õigus puhkusele ja vabale 
ajale, et kasutada seda mänguks ja mee-
lepäraseks tegevuseks.

Mõõdunud nädalavahetuse pereüri-
tusel «Suur päev» ei olnud just liiga pal-
ju osalejaid, kuid need, kes käisid, said 
muuhulgas ülevaate laste vaba aja sisus-
tamise võimalustest. Valla poolt vaadatu-
na on igati tervitatav alevike-külade soov 
rajada lastele mänguväljakuid ja luua 
muid vaba aja sisustamise võimalusi. Sa-

mas põrkuvad nii külavanemad kui val-
laametnikud kokku nähtusega, mida 
võiks nimetada «mõistev vastasseis». 

Kui rääkida inimestega vajadusest 
rajada konkreetsesse külla lastele män-
guväljak või ka lasteaed, siis ollakse sel-
lega vägagi nõus. Kui aga jutt läheb ko-
ha peale — ja see asub ühe või teise kü-

laelaniku vahetus või kaudsemas naab-
ruses –, ollakse ideele vastu. Seega mõis-
tetakse vajadust, aga ollakse vastu asu-
kohale. Küll on vastuargumentideks las-
te kisa, küll privaatsuse rikkumine jt.

Kallid kaasviimsilased, üritagem 
olla sallivamad! Lapsed on meie tule-
vik ja lapsed maksavad meile oma tu-

levase tööga. Lapse kasvatamiseks ei 
piisa ainult ema ja isa hoolest. Ka ko-
gukond, vald ja riik peavad oma panu-
se andma. Kogukonna tasandil lahen-
duste leidmine on iga aleviku ja küla 
otsustada. Aitame oma lastele puhka-
miseks ja vaba aja sisustamiseks või-
maluste loomisele kaasa muuhulgas 

sellega, et sallime laste mängu ja kil-
keid ka oma naabruses.

Head lastekaitsepäeva!

Urmas Arumäe,
vallavanem

Lastekaitsepäeva mõtteid 

Esimesed sammud järgmise aasta eelarvega
Aasta pole küll veel poolegi 
peal, kuid vallavalitsus te-
geleb aktiivselt juba järg-
mise aasta eelarvega. Vas-
tavalt valla eelarve koosta-
mise korrale arvutatakse 
järgmise aasta eelarve vald-
kondade piirsummad välja 
juba mais. 

Et tekiks ka mingi arusaam, kui pal-
ju on vallal järgmisel, 2008. aastal, 
üldse oma tegevuseks raha kasuta-

da, on välja arvutatud võimalik tulude 
maht. Kui tänavu on eelarve tulude maht 
ilma laenudeta ja aastavahetuse jäägita  
225 miljonit krooni, siis järgmisel aastal 

võiks see olla 245 miljonit krooni ehk 
9% rohkem. 

Nüüd tekib kindlasti küsimus, et 
miks just nii palju. Viimsi valla eelarve 
tuludest on konkurentsitult kõige suu-
rem  isikutulumaks (tulumaks) – ligi 
75% kogu tulude mahust. Järgneb maa-
maks – ligi 12% ja ülejäänud tulude lii-
gid on marginaalsed. Seega annavad 
need kaks tuluallikat 88% kogu valla eel-
arve tuludest, millega siis kaetakse eel-
arve kulud. 

Olen pööranud varemgi tähelepanu 
sellele, et vallaelanikud osalevad väga 
otseselt valla eelarve tulude laekumises. 
Samal ajal on selline tulumaksu osakaal 
kogutuludest väga kõrge, mis tähendab, 
et riskiaste on suur. Ja see omakorda tä-
hendab, et selle planeerimisel tuleb olla 
võimalikult konservatiivne. 

Eesti majandus on praegu tõusuteel 
ja valdavalt ennustatakse ka selle tõusu 
jätkumist – tõsi küll, aeglustuvas tempos. 

Kui Viimsi valla eelarves suurenes mul-
lu tulumaksu laekumine võrreldes 2005. 
aastaga ligi 40%, siis praegu laekub tu-
lumaksu eelmisest aastast umbes 20% 
rohkem. See näitab, et valla jaoks on 
tempo juba aeglustunud, ütleks, et sta-
biliseerunud. 

Vallavalitsus on oma prognooside väl-
jatöötamisel arvestanud järgmise aasta eel-
arves tulumaksu laekumise tõusu võrrel-
des käesoleva aastaga ligi 8%. See läheb 
enam-vähem kokku Eesti riigi eelarve stra-
teegias välja öeldud majanduse hinnangu-
lise tõusuga järgmisel aastal – 8,2%.

Vallavalitsus on ka eelarve kulude 
poole võimaliku mahu välja arvutanud. 
Siin on esialgne seis pisut problemaati-
line. Nimelt kipuvad kulud suurenema 
veidi kõrgemas tempos, kui kasvab tulu-
de laekumine. Kulude kasvu tingivad 
eelkõige teatud kindlad tõusutrendid – 
hinnatõusud, ehitushinnaindeksid, lae-
nuintresside tõusud, jne. Samal ajal suu-

reneb valla infrastruktuuri võrk: asutusi 
tuleb juurde, teede ja  kommunikatsioo-
nide süsteem laieneb jne. 

Valla 2008. aasta eelarve esialgne 
projekt polegi päris tasakaalus, kulude 
maht ületab tulude oma.  Selle protses-
si jätkumisel peab vallavalitsus leidma 
võimalikud lahendused, et eelarve pro-
jekt tasakaalu viia. Selleks tuleb kõik va-
riandid läbi töötada. Eri valdkondade 
kulude optimeerimisel on saavutatud se-
da, et mõne valdkonna eelarve maht 
jääb tänavusega pea samale tasemele, 
mõnede valdkondade suurenemine on 
aga paratamatu. 

Viimaste aastate jooksul on valla eel-
arve maht üsna jõudsalt kasvanud. Selle 
kosumisega on vald piltlikult öeldes pük-
sirihmale pidevalt auke juurde teinud. 
Täna on aga seis selline, et järgmine aas-
ta peab see rihm jääma samasse auku!

Eelarve koostamine alles käib, kestes 
kuni aasta lõpuni. Selle aja sees tuleb te-

gelda nii kulude ülevaatamisega kui ka 
tulude plaaniga. Kindlasti tuleb läbi vaa-
data ka võimalik tulude mahu suurenda-
mine. Võimalik, et vaadatakse ümber tu-
lumaksu plaan või ka maamaksu plaan. 
Kui tulumaks kasvab meil üsna hüppeli-
selt, siis maamaksu laekumine on neli vii-
mast aastat sisuliselt ühesugune olnud. 

Vald peab vaatama, kas annaks kogu 
tulude mahtu kasvatada sellises mahus, 
et saaks optimeeritud kulud ja tulud ta-
sakaalu viia. Kindlasti on siin oluliseks 
teguriks ka arengukavas ettenähtud in-
vesteeringud. Nende täitmiseks on plaa-
nis võtta laenu, aga ka laenuvõtmisel on 
seadusega ette nähtud piirid. Seega on 
mõtlemist ja kalkuleerimist küll ja küll. 
Hoiame vallaelanikke asjade käiguga ka 
edaspidi kursis. 

Tähve Milt,
abivallavanem  

Noortelt tasub alati arvamust ja nõu küsida — paljudes küsimustes on nad täiskasvanutest targemad. Fotol on tänavu Viimsi Kooli 12. lõpetavad Ka-
rin Pool (vasakult), Ingvar Arst ja Kadri Saluri.  



Aprillis käivitus vallavalitsu-
se ja E.O. Map koostöös uus 
Viimsi valla kaardiserver. 
Tegemist on avaliku teenu-
sega, mille kaudu saavad 
kõik huvilised valla kohta 
geograafilist, turismialast ja 
üldist informatsiooni. 

«Loodetavasti leiavad uuest serverist 
huvipakkuvat teavet nii vallaelanikud 
ja kohalikud ettevõtjad kui ka turistid 
ning külalised, samuti võiks see olla as-
jalikuks abimeheks koolilastele oma ko-
dukandi tundmaõppimisel,» ütles  E.O. 
Map projektijuht Elje Laanep. 

Kaardiserver asub aadressil http://
maps.eomap.ee/viimsi, sellele on viide ka 
valla veebilehel http://www.viimsi.ee, tu-
rismi alajaotuses. 

Laanepi sõnul võimaldab interak-
tiivne kaart igal kasutajal koostada 
konkreetse teemakaardi endale huvi-
pakkuvatest kihtidest, nagu näiteks tu-
rism, transport, haridus ja tervishoid 

jne. Iga teemagrupp on omakorda jao-
tatud paljudeks alamkihtideks, nt bus-
sipeatused, valla siseliinid jpm. 

Vastavalt sisselülitatud kihtidele ku-
vatakse kaardile objektide leppemär-
gid, millel klikkides saab hankida de-
tailsemat teavet konkreetse objekti 
kohta.

«Kaardil navigeerimine on intuitiiv-
selt hõlpsasti arusaadav, mitmesuguste 
võimaluste  täpsem lahtiseletus on kät-
tesaadav küsimärgiga abiinfo menüü-
nupu alt,» ütles Laanep.  

Kaart võimaldab leida aadresse, mõõ-
ta vahemaid ja pindalasid, määrata ob-
jektide koordinaate ning tuvastada tea-
daolevate koordinaatide alusel asukohta 
kaardil. Võimalik on märkida endale hu-
vipakkuv punkt kaardil ning saata kaar-
di väljavõte e-postiga sõbrale.

Laanep märkis, et nii nagu pidevalt 
areneb Viimsi vald, tegelevad ka kaardi-
teenuse loojad kaardil kajastatava info 
uuendamise ja täiendamisega. «Kui  kaar-
diserveri kasutajatel on omapoolseid et-
tepanekuid või märkusi, saab need esita-
da serveri paremast alanurgast avaneva 
tagasiside vormi abil,» lisas ta.

Kaardi kasutamine nõuab Java töö-
keskkonna olemasolu arvutis.  (VT)
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Viimsil on uus kaardiserver

Mai lõpus moodustati 
Randvere külas Koralli 
naabrivalve piirkond, 
mis on vallas juba ühek-
sas omataoline.

«Inimesed saavad ise oma vara 
kaitseks palju ära teha,» nentis abi-
vallavanem Jan Trei.  Kui naabrid 
üksteist tunnevad, on neil olemas 
vajalikud kontaktid, nad oskavad 
ja tahavad ohu puhul reageerida 
ning neil on tugivõrgustik naabri-
valveühingu, omavalitsuse ja polit-
sei näol. Trei sõnul ongi just see 
piirkonna turvalisuse parandamise 
võti. 

V i i m s i 
vald, Põhja 
politseipre-
fektuuri Ida 
politseiosa-
kond, MTÜ 
Eesti Naabri-
valve ning 
Koralli naab-
rivalve sekto-
ri esindaja 
Martti Vaidla 
sõlmisid ühi-
se tegutsemi-
se lepingu 23. mail.  

Lepingu eesmärk on Koralli 
naabrivalve sektoris kuritegevuse 
ennetamine, naabrivalve korralda-
mine ja osapoolte koostöö nende 
eesmärkide saavutamiseks. 

Naabrivalve sektori moodusta-
mine annab oma kodukoha turva-
lisusest huvitatud elanikele võima-
luse organiseeruda ning teha ak-
tiivset koostööd nii kohaliku polit-
sei kui ka valla ametnikega kurite-
gude ennetamisel. 

Oma kodukohas naabrivalvet 
organiseerima ja uusi naabrivalve 
sektoreid moodustama on oodatud 
kõik huvilised. Informatsiooni 
naabrivalve kohta saab Harjumaa 
projektijuhtilt Erik Niinemaalt tele-
fonil 527 6965 või e-kirja teel 
erik@naabrivalve.ee. Samuti saab 
infot naabrivalve kodulehelt www.
naabrivalve.ee. VT

Ettevõtjad saavad kaardiserveri abil tekitada oma kodulehele lingi, mis 
kujutab näiteks kontori asukohta valla kaardil.

Viimsis toimub 
rahvusvaheline noorsoo-
töötajate seminar 

5.-10. juunini toimub Viimsis rahvus-
vaheline noorsootöötajate seminar 
«Mitteformaalne õppimine ja formaal-
haridus». 

Seminaril osalevad Hollandi, Bel-
gia, Prantsusmaa, Poola, Hispaania, 
Saksamaa, Ungari, Rumeenia ja Eesti 
noorsootöötajad. Seminari eesmärk on 
vahetada kogemusi eri riikides toimu-
vast mitteformaalsest õppimisest. 

Eksperdid annavad ülevaate prak-
tilistest näidetest mitteformaalse õppi-
mise vallas. Töörühmades on arutlusel 
ka mitteformaalse õppimise meetodite 
kasutamine noorsootöötajate koolitu-
sel. Seminari käigus külastatakse rii-
gikogu, kohtutakse Euroopa Liidu 
programmi Euroopa Noored esindaja-
tega, tutvutakse Viimsi vallavalitsuse-
ga ja noorsootööga vallas. Seminari 
lõpuks peaks valmima ka jätkuprojekt 
Viimsis toimuvale seminarile.

Kadi Bruus, 
noorsoo- ja haridusameti juhataja

Maailmapanga 
esindajaid huvitab 
meie hariduselu
28. maist 8. juunini on Eestis Maail-
mapanga teadustöötajad, et analüüsi-
da Eesti üldhariduse rahastamise süs-
teemi. Tegemist on võrdleva uuringu-
ga, milles osalevad paljud Kesk- ja 
Ida-Euroopa riigid ja ka mõned SRÜ 
liikmesmaad.

4. ja 5. juunil on Maailmapanga 
esindajad Viimsis, kus kohtuvad val-
lavalitsuse esindajatega ning Viimsi 
Kooli, Püünsi ja Prangli põhikooli di-
rektorite, hoolekogu esindajate ja 
õpetajatega.

Kadi Bruus, 
noorsoo- ja haridusameti juhataja

Noortekoor esines 
Jaapani keisripaarile

Viimsi Kooli noortekoor esines 24. 
mail koos paljude teiste kooridega 
Jaapani keis-
ri ja keisrinna 
visiidi puhul 
korraldatud 
noortekooride 
kontserdil 
Tallinna lau-
luväljakul. 

Kokku 
osales mini-
laulupeol ligi 
3700 lauljat. 
Lauljaid ju-
hatasid Aarne Saluveer, Hirvo Surva, 
Tiia-Ester Loitme, Kadri Hunt, Ene 
Üleoja ja Jüri-Ruut Kangur. 

Jaapani keiser Akihito ja keisrinna 
Michiko olid president Toomas Hend-
rik Ilvese  kutsel ametlikul visiidil Ees-
tis 24. ja 25. mail. (VT)

Viimsi sai 
veel ühe 

naabrivalve 
piirkonna 

Nargen Opera tuleb suvel taas Naissaarele

Nargen Opera  üks suviseid 
etendusepaiku on ka täna-
vu Naissaarel asuv Omari 
küün, kus alates 14. juunist 
kuni kuu lõpuni tuuakse 
publiku ette mullu  Nargen 
Opera ja Von Krahli teatri 
lavastatud ja menukaks 
osutunud Veljo Tormise 
«Eesti naiste laulud». 

Nargen Opera projektijuht Kertu Orro üt-
les, et enamus pileteid on välja müüdud, 
osa aga hoitud neile inimestele, kes saa-
vad saarele tulla oma sõiduvahendiga. 

«Igal juhul tasuks ka sel juhul enne 
etendust Nargen Operast täpsustada, kas 
soovitud päevaks ikka on vabu kohti,» li-
sas ta. 

Omari küün mahutab inimesi sõltu-
valt sellest, kuidas on lava paigutatud. 
«Naistelaulude» ajal on see keset küüni 
ja siis on saalis 200 istekohta. Kui aga is-
tekohad on pandud tribüünina ja lava 
on eemal, mahub saali 300 inimest. 

Reisilaev Monica toob igale etenduse-
le 140 inimest, lisaks on 60 kohta ete näh-
tud oma jahtide ja kaatritega tulijatele. 

Orro sõnul on inimesed Naissaart 
uue hooga avastamas,   eelmisel aastal 
tuli suur osa publikust saarele oma sõi-
duvahenditega. Etendustele lisab väär-
tust see, et inimesed veedavad mõnu-
sa päeva looduses – pärast meresõitu 

ja saarele jõudmist tehakse huvilistele 
kohapeal eksursioon. 

Juulis toob Nargen Opera Naissaa-
rele «Tormi ja tungi» nädalad,  mille 
jooksul kõlab kammermuusika noorte 
andekate muusikute esituses. «Eesmärk 
on anda noortele muusikutele võima-
lus end näidata,» mainis Orro. Ta nime-
tas «Tormi ja tungi» tõsiseks  festivaliks, 
mis pole võrreldav tavalise suveüritus-

tega. Etendused kestavad 22. juulist 3. 
augustini. 

Nargen festivali etendused toimuvad 
sel suvel Eestimaa muudeski mereäärse-
tes paikades – lisaks Naissaarele Haap-
salus, Laulasmaal ja Viinistul. 

Etenduste täpsema kava leiab festi-
vali kodulehelt  www.nargenopera.ee

Merike Taal

Keskkonnamõju strateegilise hindamise 
programmi avalikustamine

Neljapäeval, 7. juunil kell 17 
toimub vallavalitsuses (Nelgi 
tee 1) Haabneeme aleviku ja 
lähiala üldplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) programmi, 
samuti üldplaneeringu lähte-
seisukohtade avalik arutelu. 

Enne seda, 21. maist 4. juunini on 
keskkonnamõju strateegilise hindami-
se programmi avalik väljapanek. Prog-
rammiga ning üldplaneeringu lähte-

ülesandega ja lähteandmestiku kokku-
võttega saab tutvuda vallavalitsuses, 
valla kodulehel http://www.
viimsivald.ee/, üldplaneeringu koos-
tamist konsulteeriva ning KSH teosta-
ja OÜ Hendrikson&Ko Tallinna konto-
ris (Pärnu mnt 30, Tallinn) ning 
Hendrikson&Ko veebilehel http://
www.hendrikson.ee.

Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsi-
musi programmi kohta saab esitada 4. 
juunini kirjalikult OÜ-le 
Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 
51004 Tartu, e-post triin.
vall@hendrikson.ee).

Haabneeme aleviku ja lähiala üld-
planeeringu eesmärk on kujundada 
Haabneeme aleviku ja selle lähiümb-

ruse ruumilise arengu põhimõtted, 
seada rohelise võrgustiku toimimist ta-
gavad tingimused, määrata teede ja 
tänavate ning liikluskorralduse üldi-
sed põhimõtted, määrata puhke- ja 
virgestusalad, teha ettepanek Viimsi 
klindi kaitse alla võtmiseks ning teha 
ettepanekud linlikus keskkonnas kuri-
tegevusriskide ennetamiseks planeeri-
mise kaudu. 

Riigipiiriülest keskkonnamõju üld-
planeeringu elluviimisega ei kaasne. 
Keskkonnamõju strateegilise hindami-
se eesmärk on hinnata võimalikke mõ-
jusid keskkonnale, mis võivad kaasne-
da koostatava üldplaneeringu raken-
damisega. Keskkonnamõju strateegili-
se hindamise programm määrab ära 

hindamise ulatuse ja näitab eeldata-
valt esineva keskkonnamõju. Prog-
ramm on aluseks keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise aruande koostami-
sele.

Haabneeme aleviku ja lähiala üld-
planeeringu algataja ja kehtestaja on 
Viimsi vallavolikogu (Nelgi tee 1, 
Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald); kor-
raldaja Viimsi vallavalitsus (Nelgi tee 
1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald); 
üldplaneeringu koostaja ja keskkonna-
mõju strateegilise hindamise läbiviija 
OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja plats 8, 
51004 Tartu).

Maa- ja planeerimisamet

Omari küün Naissaarel.

UUDISED
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Vallavalitsus on välja kuulutanud Kelvingi–
Leppneeme ühendustee, Aiandi tee kergliik-
lustee ehitamise koos välisvalgustusega ning 
Aiandi tee, Pargi tee ja Vehema tee ristmiku 
väljaehitamise riigihanked.

1,2 km pikkune Kelvingi–Leppneeme ühendustee ehk 
Reinu tee pikendus saab lisaks asfaltkattele kergliiklustee ja vä-
lisvalgustuse.

Vallavalitsus on juba välja kuulutanud riigihanke võitja ning 
allkirjastanud ehitustööde lepingu. Tööd algavad juunis ning kes-
tavad orienteerivalt augusti keskpaigani. Asfalteerimistöid korral-
datakse sõidukite liiklust võimalikult vähe segaval moel. 

Eelmisel aastal käiku läinud sõidutee saab tänapäevase asfalt-
katte, tööde käigus tõstetakse olemasolev kõrgepingeliin maa al-
la, rajatakse kergliiklustee ja välisvalgustus.

Aiandi tee, Pargi tee ja Vehema tee ristmiku välja-
ehitamine koos AS-i Fortumi Elekter alajaama ümbertõstmise-
ga algab juulis. Lisaks ristmiku väljaehitamisele rajatakse Aiandi 
tee, Pargi tee ja Vehema tee ristmiku alla lahkvoolse sadevee ka-
nalisatsioonisüsteem.

Ristmikul silma riivav ning liiklusohtlikke olukordi tekitav 
Fortumi alajaam lammutatakse, uus alajaam ehitatakse teisele 
poole Pargi teed mäe nõlvale. Ristmiku ehitustööd lõpevad eelda-
tavalt septembri keskel. Ehitustöödega kaasnevatest ümberkorral-
dustest ühes Viimsi aleviku olulisemas liiklussõlmes teavitame val-
laelanikke juuni Viimsi Teatajas. 

Aiandi tee kergliiklustee ehitamine koos kergliik-
lustee ja välisvalgustusega algab juuli keskel.

Plaanis on välja ehitada tänapäevane 1,9 km pikkune kergliiklus-
tee. Uus teelõik ehitatakse välja Aiandi tee tootmishoonete eest Aian-
di tee, Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmikuni, Aiandi tee linnapoolses 
osas rekonstrueeritakse vana kõnnitee. Kergliiklustee on kolm meet-
rit lai ning tänu uuele teele ning ehitatavale välisvalgustusele muu-
tub liiklemine suure intensiivsusega Aiandi teel jalakäijatele ja rattu-
ritele ohutumaks. Tööd Aiandi teel lõpevad septembri keskel. 

Aiandi tee, Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmiku väl-
jaehitamine peaks algama augustis. Projekteerimise käigus sel-
gub ristmiku lahendus — kas ehitatakse mahapöörderajad või 
ringristmik. Praegune ristmik on osutunud suure liikluskoormu-
se tõttu suhteliselt ohtlikuks. Liikluskorralduse muutumisest an-
name teada juuni ajalehes. 

Ristmiku ehitustööd kestavad septembri lõpuni.Lubja tee kerg-
liiklustee ehitamist koos tänavavalgustuse rajamisega on plaanis 
alustada alles augustis, kuna kahjuks pole õigeaegselt valminud 
kergliiklustee tööprojekt. 

Plaanis on välja ehitada 1,4 km pikkune kergliiklustee Rand-
vere teest kuni Aiandi tee, Lubja tee ja Pärnamäe tee ristmikuni. 
Kergliiklustee peaks valmima oktoobri keskel.

Äigrumäe asumi ligipääsutee ehitamist on kavas alustada 
esimesel võimalusel. Enne peab vald saama riigilt Äigrumäe asumi 
teealuse maa munitsipaalomandisse. 

Äigrumäe asumi ühendustee algab Muuga tee ja Altmetsa 
tee ristmikust. Plaanis on välja ehitada Äigrumäe asumi ühendustee 
algusega Muuga teelt (520 m).

Käesoleval aastal ehitatakse esimese etapina tee valmis tolmu-
vaba katendiga, s.t kaetakse freesasfaldiga. 

Lisaks valla teede ehitamisele jätkame teede hooldusremondi-
ga, sealhulgas löökaukude täitmise, teede silumise ja hööveldami-
sega, aukude väljaõikamise ning taastäitmise ja uue asfaldi ning 
freesasfaldi paigaldamisega. Samuti teeme vallateedel pindamist.

Teekatendeid joonitakse Pärnamäe, Aiandi, Lubja (osaliselt) 
ja Muuli teel. Samuti alustame Haabneeme alevikus olevate jala-
käijate ülekäiguradade märgistamisega.

Jan Trei,
abivallavanem 

Valla teedel 
algavad 

ulatuslikud 
ehitustööd 
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• Külaelanike kogunemine Randvere ki-
riku esisele platsile kell 11.45

• Külaelanike ja  lasteaia tulevaste kas-
vandike rongkäik koos vanematega puhkpil-
liorkestri, tõrvikute ja õhupallide saatel  kiri-
ku juurest  Randvere   Külakeskuse juurde 
kell 12.00 – 12.15

• Lipu pidulik heiskamine kell 12.20
• Tähtpäeva puu istutamine lasteaia ter-

ritooriumile kell 12.25 - 12.35
• Randvere lasteaia, perearsti, päevakes-

kuse ning noorte ruumidega tutvumine kell 
12.45 – 13.15

• Puhkpilliorkestri kontsert külakeskuse 
õues kell 13.15 – 13.45

• Külavanem Madis Kaasiku avasõnavõtt 
Randvere külakeskuse saalis kell 13.50 – 
14.00

• Enna Sirkeli ettekanne Randvere küla 
asustuse ajaloost kell 14.00 – 14.25  

• Enno Seliranna ettekanne Randvere kü-
la tulevasest arengust kell 14.30 – 15.00  

• Küsimused ettekandjatele ja sõnavõtud 
kell 15.00 – 15.30

• Kontsert  kell 15.30 – 16.00 
• Jalgsimatk soovijatele vabakutselise 

kunstniku hr Endel Saarepuu taiestega tut-

vumiseks Suurekivi tee nr 7 ja Tammneeme  
rannakaitsepatarei arhitektuurimälestise 
juurde (asub Randvere külas Tiitsu tee lähe-
dal) ning tagasiteel Tädu kuuse juurde (kok-
ku ca 4 km) kell 16.00 – 17.25

• Spordivõistlused ja rahvamängud 
(orienteerumisvõistlused Randvere küla au-
hindadele  kell 15.30 – 17.30)

• Autasustamine ja kokkutuleku lõpeta-
mine  17.30 – 17.45

gale osavõtjale mälestuseks Randve-
re Külaleht. Töötab puhvet karastus-
jookide ja suupistetega. 

Randvere küla 610. aastapäeva 
tähistamise ürituste programm

17. juunil 2007
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Jättes kõrvale kõnekad 
numbrid meie valla laste ar-
vust ja järjest suurenevast 
sündimusest ning mõeldes 
laiemalt koolide täituvuse 
peale kogu Eestis, on hea 
tõdeda, et väikekoolidki on 
meie hariduse lahutamatu 
osa. Ka Püünsi kool on üks 
Eestimaa kümnetest väike-
koolidest, mis saanud piir-
konna lastele omaseks ja 
armsaks. 

Kui olla väike suurte keskel, on iga 
päev väljakutse. Valla kasvus ja kiires 
arengus püüame meiegi end arenemi-
ses hoida, pidades sealjuures hoolsasti 
meeles oma tähtsaimat eesmärki põhi-
koolina — anda oma õpilastele konku-
rentsivõimeline haridus. 

Olgugi et selle artikli kirjutamise 
ajal on ees veel mõned koolinädalad — 
kellele rasked, kellele pühendumist va-
javad, kellele kergendust pakkuvad –, 
võib eelnenule juba kokkuvõtvalt taga-
si vaadata, ning kuna ka uus õppeaas-
ta koputab nõudlikult uksele, edasisi 
plaane tutvustada. Paaril eelneval aas-
tal võis tunduda, et elame ühe õppe-
aasta korraga. Kindlasti tekitas meis 
ebakindlust nii uue kooli valmimine 
valla keskuses kui ka koolivõrgu aren-
dusettepanekud. Nüüd võime öelda, et 
töötame järjest täiustuva ja sissetööta-
nud meeskonnaga arengukavast juhin-
dudes sihikindlalt edasi. 

Kordaläinud aasta
Tänavust kooliaastat võib lugeda 

kordaläinuks. Alustasime sügisel 161 
õpilasega ning väikeste liikumistega va-
hepeal ka lõpetame sama arvuga. Viim-
si Kooli valmimine meile  laste olulist 
vähenemist kaasa ei toonud. 

Õppeaasta alguses koolis viibinud 
riiklik järelevalve uuris eelmise õppe-
aasta õppenõukogu tööd ning kontrol-
lis kooli dokumente. Suuri puudujää-
ke, mis õppetööd otseselt mõjutaks, ei 
tuvastatud, ning kool sai hea hinnan-
gu.

Kuna paralleelklasside puudumine 
ei võimalda õpilaste vahelist ärgitavat 
konkurentsi, oleme võtnud eesmärgiks 
osaleda võimalust mööda nii kohalikel 
kui ka maakondlikel õpilasvõistlustel. 
Seame eesmärgiks hea esituse ja väike-
se eneseületuse ning soovime ja jälgi-
me, et võimalikult paljudel õpilastel, 
mitte ainult väga andekatel, oleks või-
malus end proovile panna ning teiste 

koolide lapsi kuulates-jälgides oma ko-
gemustepagasit rikastada. 

Viimase aja saavutustest tõstaksime 
esile tublid tantsijad õpetaja Hele Po-
merantsi juhendamisel, kes tunnistati 
sellesuvise noorte laulu- ja tantsupeo 
ülevaatusel I kategooria vääriliseks. 
Kooli filmiring õpetaja Kairi Sõeri ju-
hendamisel leidis äramärkimist Lõuna 
politseiprefektuuri ja maanteeameti 
korraldatud liiklusteemaliste amatöör-
filmide konkursil Kuldsebra, kus õppe-
filmiga «Ohud talvel» saavutati auhin-
naline koht. 

Omades looduskauni asukohaga eelist 
järjest innukamale tegevusele õuesõppi-
mise vallas, on selle õppeaasta viimane nä-
dal just sellele pühendatud. Ammutame 
teadmisi kooliseinte vahelt väljas olles. 
Kooli loodusring osaleb sel aastal edukalt 
projektis «Tere, kevad!», kus kaardistatak-
se kevade ilmumise märke üle Eesti. Loo-
duse ärkamist on võimalik jälgida interne-
tis selleks loodud leheküljel. Projekt pakub 
veebipõhise õppe võimalust ka noorema-
le koolieale. Järgmise aasta üks eesmärke 
on kindlasti koolihoovi õuesõppevõimaluste 
mitmekesistamine. Samuti tahame edas-
pidi õppekavasse lisada arvutiõppe juba 
esimesest kooliastmest. 

Õppekava saab uuest kooliaastast 
täiendust ka tennisetundide näol. Koo-
li kasutada on kaks tenniseväljakut 
ning edaspidi teeme kõik selleks, et iga 
meie kooli lõpetanu omaks algteadmi-
si tennisest. 

Suur rõõm on lugeda Gustav Adol-
fi Gümnaasiumi, Inglise Kolledži, 21. 
Kooli ja Viimsi Kooli 10. klassidesse 
kandideerijate nimekirju ja näha sealt, 
et meie kooli 9. klassi õpilastel on või-
malus sügisel kooliteed jätkata just 
nendes koolides. 

Head keeleõppevõimalused
Meie aga võimaldame ka edaspidi 

alustada inglise keele õppimist juba 1. 
ning vene keele õppimist 5. klassist. 8. 
ja 9. klassi inglise keele ainekava jääb 
jätkuvalt sisaldama sissejuhatust briti 
ja ameerika kirjandusse ning inglise 
keelt kõnelevate maade kultuurilooga 
tutvumist.

Järjest rohkem saab hoogu töö ha-
riduslike erivajadustega lastega ning 
hea meel on tõdeda, et koolis on prae-
guseks kujunenud välja töötav tugivõr-
gustik, mis koosneb psühholoogist, lo-
gopeedist ning abiõpetajatest. Klassiju-
hatajate töö on selles osas tunnustamist 

väärt, samuti hindame valla lastekait-
se ja noorsoopolitsei koostöötahet. 

2007. aasta alguses kandideerisime 
haridus- ja teadusministeeriumi alga-
tatud pikapäevakooli projektide kon-
kursil eesmärgiga suunata õppetööjärg-
ne tegevus koolis ühtsesse vormi ning 
luua uusi võimalusi laste aja sisustami-
seks peale kooli. Üle Eesti valiti välja 
20 kooli, meie nende seas. Pikapäeva-
kool jätkab ka sügisel võimalusega ol-
la koolis kella 19-ni. 

Kindlasti hakkavad toimuma eelkoo-
li tunnid ja seda juba uue õppeaasta no-
vembrist ehk II veerandi algusest. Sügi-
sel kooli tulevate laste dokumente kooli 
astumiseks võtame vastu kooli kantseleis 
igal tööpäeval kella 8-16. Eelkooliealiste 
laste arv Viimsi vallas on suur ning oota-
me jätkuvalt uut järelkasvu.

Loodame edaspidigi olla ühe oma 
lapsevanema sõnade vääriline: noorus-
lik, lõbus, arenev, lihtne, sõbralik, paind-
lik, lastekeskne, loov, oma. Tahame, et 
selle kooli märk on õnnelikud lapsed.

Lennukat kevadet soovides

Lia Toro,
Püünsi kooli õppealajuhataja

Väikekool Püünsis — me õpime õppima!

17. mail andis Eesti Sisear-
hitektide Liit 29. korda väl-
ja aastapreemiaid. Žürii, 
mis valis viis auhinnatut väl-
ja 32 konkursitöö seast, an-
dis ühiskondliku interjööri 
preemia Hannelore Pihlaku-
le ja Kristi Lentsile arhitek-
tuuribüroost Agabus, 
Endjärv & Truverk Arhitek-
tid OÜ Viimsi uue koolimaja 
interjööride sooja ja inim-
sõbraliku atmosfääri eest. 

Viimsi koolipere on uues koolimajas toi-
metanud juba ligi ühe õppeaasta. Õpila-
sed ja õpetajad on uue majaga tasapisi 
harjunud, entusiastlikult  on  kasutatud  

võimalusi, mida avaram ja funktsionaal-
sem maja pakub, kuid avastamisrõõmu ja-
gub kindlasti ka järgnevateks aastateks. 

Esimese aasta jooksul on Viimsi Koo-
li vastu väga suurt huvi tuntud. Õppeaas-
ta esimesed kuud möödusid ajakirjandu-
se pideva tähelepanu keskmes, koolihoo-
net tutvustavaid artikleid sai lugeda päe-
valehtedest ning erialaajakirjadest, vaa-
data üldhuvi- ning kultuurisaadetest. 
Nüüdseks on ajakirjanduse tähelepanu 
asendunud kõikvõimalike erialaliitude ja 
organisatsioonide huviga, eesmärgiks 
korraldada  ühiseid infopäevi, seminare, 
konverentse. Üle Eesti tulevad koolijuhid 
ning õpetajad vaatama uut ja kaasaegset 
koolimaja ning tutvuma  kooli õppekor-
ralduse ja juhtimistööga. Kogemusi va-
hetades ning uusi kontakte sõlmides ole-
me avastanud enda jaoks uusi võimalusi 
ning pannud aluse nii mõnelegi sündmu-
sele, mis tulevikus koos teoks tehakse. 

Peagi lõppeva õppeaasta jooksul on 
Viimsi Kooli külastanud aukartustäratav 
hulk väliskülalisi. Meiega on käinud ko-

gemusi vahetamas Soome arhitektide 
liit, Soome naisajakirjanike ühendus, 
õpetajad ja koolijuhid Rootsist, Islandilt, 
Hispaaniast, Türgist ja  Itaaliast. Kõik 
need kohtumised avardavad meie maa-
ilmapilti  ning annavad kinnituse selle-
le, kuivõrd unikaalses situatsioonis me  
võrreldes teiste riikide koolidega oleme. 
Unikaalsed  nii koolihoonet  kui ka selle 
sisu silmas pidades.  

Koolimaja ruumide funktsionaalsed 
kasutamisvõimalused on avastanud ka 
mitmed organisatsioonid, kelle igapäe-
vatööks on ürituste korraldamine, ning 
nii on  meie maja seinte vahel aset leid-
nud mitmed väga põnevad ja huvitavad 
konverentsid, aga ka paljud maakondli-
kud suurüritused ja festivalid.

Kõik need üritused annavad meile 
juurde hulgaliselt kogemusi ning jätku-
valt leiame me üha uusi ja huvitavamaid 
lahendusi koolihoone senisest veelgi mit-
mekülgsemaks kasutamiseks.

Koolimaja pole aga ehitatud mitte 
külalistele, vaid  eelkõige oma kooli 

õpilastele ning õpetajatele ning seda 
eesmärki silmas pidades läks tänavune 
aastapreemia küll väga õigetele inimes-
tele. Kooli omapärase ja mugava sise-
kujunduse autorid Hannelore Pihlak ja 
Kristi Lents on väga osavalt ära taba-
nud kaasaegse noore vajadused ja soo-
vid ning suutnud tõepoolest luua reaal-
ses elus toimiva sisekujundusliku la-
henduse, mis eelkõige väljendub selles, 
et õpilased veedavad väga hea meele-
ga koolis aega ka pärast õppetööd. Neil 
on selleks väga head võimalused, ins-
pireeriv ümbrus ning toredad inimesed 
ümberringi. Täpselt sama saab öelda 
ka kogu koolipersonali kohta. Küllap 
on see näha ka hilisõhtustele mööda-
sõitjatele, kes tihtilugu väga hilisele 
kellaajale vaatamata leiavad koolima-
ja aknad veel valgustatuna – koolima-
ja elab ja hingab!

Annika Remmel,
Viimsi Kooli kommunikatsioonijuht

Viimsi Kooli sisearhitektid said aastapreemia

Püünsi põhikool tähistas 
Euroopa päeva
Euroopa päeva puhul korraldas 
Püünsi põhikool õpilaskonverentsi 
«Tee Euroopa ühtsuse poole».  

Idee pärineb Püünsi põhikooli 
keelenõukogult, kuhu kuuluvad 
Merilyn Meristo, Ilana Veltbach, Ve-
ronika Uussaar ja Marianne Vainola. 

Meristo avaldas lootust, et oma-
algatuslikust õpilaskonverentsist ku-
juneb tore traditsioon, mis hõlmab 
järjest rohkem osalejaid.

Seekordsel konverentsil esinenud 
Monika Maarendil Püünsi põhikoolist 
jätkus kolmepäevase ettevõtmise kohta 
ainult kiidusõnu. Ta leidis, et et sellisel 
kujul on kõige parem Euroopa eri as-
pektidega tutvuda, saades lisaks juurde 
toredaid tutvusi ja esinemisoskust.  

Konverentsi käigus esitasid oma 
köitvad ettekanded lisaks Maarendile 
Paula Talijärv ja Tõnis Pool Viimsi 
Koolist, Ari-Matti Mustonen Püünsi 
põhikoolist, Lii Raasuke ja Elise 
Muddi Loo keskkoolist ning Kaili Põ-
lendik ja Lembi Kivinukk Tallinna K. 
Pätsi Vabaõhukoolist. Ettekanded 
andsid ülevaate nii Euroopast ja Eu-
roopa Liidu ajaloost kui ka liidu te-
gevuskavast ja eripärasustest. 

Õpilaskonverentsil käis kõnele-
mas Euroopa Komisjoni Eesti esin-
duse juht  Toivo Klaar, kes vestles po-
liitilistel ja  vähempoliitilistel teema-
del ning oli vaatamata kiirele päeva-
kavale nõus ka küsimustele vastama. 

Ootame kõiki järgmistel aastatel 
innukalt kaasa lööma! 

Karin-Liis Lahtmäe,
Püünsi põhikooli 9. klassi õpilane

21 meest ühe neiu vastu
Püünsi 9. spordipäeva üllatus sündis 
korvpalli vabavisetes. Kui 21 meest 
olid teinud pärast viie võrdselt seitse 
tabamust kümnest saanud mehe vahel 
ümbervisked ja selgitanud välja võitja 
(selleks oli Mihkel Maasik), tuli välja-
kule 17-aastane  Kristel Kukk ning või-
tis kõiki kaheksa tabamusega kümnest.

Tennise üksikmängu finaalid olid 
tasavägised. Naistest võitis Kristina 
Kreem Vanessa Roosmetsa  6:4, kol-
mas oli Kristel Kukk; meestest kait-
ses tiitlit Tõnu Kalvik sama tulemu-
sega Kristjan Lainjärve vastu.

Jalgpallis võitis Püünsi meeskond  
Haabneemet 4:3. Võidukas meeskon-
nas mängisid Mart Ottas, Sander Piik, 
Mait Maasik, Aigar Koppel, Rommy 
Rand, Tarvi Eller ja Tõnu Süld.  Pari-
maks mängijaks tunnistati väravavaht 
Aigar Koppel. Nii andeka mängija 
vastu peaksid huvi tundma Eesti jalg-
pallijuhid!

Mati Eliste,
talguline ja tennisist

UUDISED

Püünsi kooli 7. klass õppis loodusnädalal koos lemmikutega. 

Õpilased on esimese aastaga uue 
koolimaja omaks võtnud.
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Armas Viimsi rahvas, Viimsi valla-
valitsus, Viimsi Haldus, raviasu-
tused ja kõik teised ettevõtted, 

kellele on olnud oluline Viimsi apteegi 
eksisteerimine!
Mina, Elvi Soe, Viimsi apteegi asuta-
ja ja kauaaegne juhataja, pöördun 
teie poole sügava tänutunde ja austu-
sega, sest kõik te olete aidanud mõist-
va suhtumise ja heade klientidena 
teostada mulle määratud missiooni — 
olla üle 27 aasta Viimsi apteegi juha-
taja. Kõik need aastad on pakkunud 
mulle palju võimalusi end oma erialal 
täiendada, oma teadmisi ja nõuan-
deid teiega jagada, varustades teid 
arstirohtudega.
See periood minu elus ja töös on olnud 
huvitav ja väljakutseid pakkuv, kuid 
mitte alati kerge. Eks minulgi tuli talu-
da viimaste aastate konkurentsi tugev-
nevat survet, üha suurenevat vastutu-

sekoormat, paljude uute vajalike sea-
duste ja nõuete täitmist.
Nüüd, kus on möödunud 50 aastat mi-
nu apteegialasest tegevusest, olen ot-
sustanud pensionile siirduda. Igaühe-
le meist on antud aeg ja võimalus end 
teostada ja ühiskonnale kasulikku tööd 
teha. Mul on olnud head töökaaslased, 
armastuse ja kohusetundega tehtud 
töö, head sõbrad, hobid, mõttekaasla-
sed — see kõik on aidanud mind nii 
kaua oma tööpostil püsida. 
Alates selle aasta 1. veebruarist on 
Viimsi apteegi uueks omanikuks Kodu-
apteek OÜ. Olen väga rahul, et Viimsi 
apteegi tegevuses algas uus edukas pe-
riood. Juba esimese kuu jooksul on ap-
teek lülitatud uue arvutiprogrammiga 
ühtsesse süsteemi. Soovin uuele oma-
nikule ja apteegiperele edu, head tahet 
kliendisõbralikuks teenindamiseks, 
uute kogemuste omandamiseks ja and-

ke endast parim meie rahva tervise hü-
vanguks. 
Ma tänan veel kord oma endisi töökaas-
lasi, kliente, uusi omanikke ja teisi to-
redaid inimesi, kes mind õnnitlesid ja 
rohkete lilledega üllatasid 3. märtsil 
Laidoneri mõisas.
Teile kõigile, armsad viimsilased, tahan 
soovida õnne — seda inimlikku, mida 
me kõik otsime, leiame ning vahel ka 
kaotame, kuna me ei tunne teda alati 
ära! Et olla ses elus õnnelik, on vaja mi-
dagi, mida teha, midagi, mida armasta-
da, ja midagi, mida loota. Teie, mu arm-
sad sõbrad, olete aidanud seda kõike 
korda saata.  
Hoidke tervist, oma kõige kallimat va-
ra!
Austuse ja lugupidamisega teie provii-
sor 

Elvi Soe

Tänuavaldus
Ei see tänu tuhaks jahtu, ei 

see aitäh ajas kustu...

Miks lahkuvad 
päevakeskusest 
Mare ja Valli?

12. mail sai meie päevakeskusel täis 
seitsmes aastaring. Selle suhteliselt pi-
ka aja jooksul oleme näinud nii õnne-
likke aegu kui ka näguripäevi. Alusta-
sime Rannapere pansionaadis nii kit-
sastes ruumides, et õhku jagus ainult  
hingamiseks. Aga ei jäänud meil üks-
ki sünnipäev ega tähtpäev selle tõttu 
pidamata, käidud sai ka ekskursioo-
nidel ja väljasõitudel. Vähemalt ühe 
ekskursiooni tegime igal aastal. 

Kuus aastat vedas seda rasket 
koormat Sirje, viimasel, seitsmendal 
aastal päevakeskuse uutes ruumides 
Valli, kes suutis uued ruumid meile 
mugavaks ja armsaks teha. Tundsime 
end alati oodatuna ja meie mured 
said lahenduse. Kuid nüüd on mure 
meie päevakeskuse peale tulnud – 
meie armastatud käsitööõpetaja Ma-
re ja päevakeskuse juhataja Valli on 
lahkumas. 

Mare, igati tark ja sümpaatne ini-
mene, teatas viimasel käsitööringi 
koosistumisel, et tema enam lepingut 
ei sõlmi; kui tarvis, tuleb meid küll 
vaatama ja õpetama, kuid mitte 
ametlikult. Alles me panime koos 
üles käsitöönäitust suures saalis – ja 
nüüd selline ootamatu lahkumine! 

Ja teine sama kurb tõsiasi – ka 
päevakeskuse juhataja Valli on pan-
nud lauale lahkumisavalduse… Koos-
töös pansionaadi juhataja Peetriga on 
nad muretsenud ruumidesse kõik va-
jaliku ja rohkemgi veel. Kes ei tea, ei 
oskagi aimata, millist soojust ja hu-
basust päevakeskus endas peidab. 
Kodustest muredest tuleme siia 
eemale, et ennast jälle uute muljete 
ja tarkustega täita. 

Ja mis meist nüüd siis sügisel 
saab? Polegi enam kohta, kuhu tul-
la? Muidugi, koht on küll olemas, aga 
kes selle täidab? 

Vanda
Tammneeme külast

Palju õnne
REIN RANDVEER 21.06. 96
BENITA MÄNDVEER 9.06. 91
MINDA KIPS 8.06. 90
ELLEN TALVISTU 3.06. 85
OTTO JOHANSON 9.06. 85
AIDA LOIGE 4.06. 80
VEERA DIETENBERG 5.06. 80
LINDA MILVEK 5.06. 80
MEETA ALLERT 18.06. 80
HELVI AGU 28.06. 80
ENDEL VIIK 1.06. 75
AINO TOPPI 9.06. 75
ÜLO LIIV 11.06. 75
AINO PINNONEN 13.06. 75
JUHAN PEVGONEN 18.06. 75
HELI-HELENE SIIROJA 18.06. 75
HELGI ORASMÄE 25.06. 75
MARIKA KITSING 2.06. 70
ÕIE TRUG 8.06. 70
NIINA MARGOLINA 11.06. 70
KALJU TÄLLI 14.06. 70
HEINO MALKEN 18.06. 70
HELDUR PENNASTE 23.06. 70
AVO JAAKSOO 26.06. 70
TIINA NURK 29.06. 70
TÕNU RÕUK 30.06. 70

VALVE-JOHANNA MAIDLA 1.06. 65
EVI ZAHHAROVA 7.06. 65
VIRNE VAST 8.06. 65
INESE KOVALOVA 12.06. 65
LEHTE PÄRN 13.06. 65
ILME NAHKUR 15.06. 65
TÕNU KALJO 16.06. 65
JÜRI SARAP 17.06. 65
TÕNU KUDEVIITA 19.06. 65
HEIKI MÄND 19.06. 65
GERMAN NIKITINSKI 19.06. 65
ANTI ROOS 19.06. 65
EERO LEPP 23.06. 65
TIIU VIILUP 30.06. 65

TULGE 
VIIMSI JAANITULELE

Olete kõik oodatud 23. juunil Viimsi vabaõhumuuseumisse kogu-
pereüritusele Viimsi jaanituli, et nautida head muusikat ja parimat 
seltskonda.  

Väravad avatakse keskpäeval, kui leiab aset tõeline jaanilaat. 
Laadast võtavad osa kauplejad Eestimaa eri paikadest, kes pakuvad 
kauneid käsitööesemeid, sepiseid, mahepõllundussaadusi, tervise- ja 
ihuhooldustooteid, tekstiili, klaasi jpm põnevat. Lastele on platsil ba-
tuut ja mänguväljak. Kogu ürituse vältel toimub päevajuht Leino 
Eineri juhtimisel palju eri võistlusi ja seltskondlike mänge nii suurtele 
kui ka väikestele. Parimatele jagatakse auhindu.

Laval esinevad mitmed rahvakunstikollektiivid. Keha saab kinnita-
da iidsele kalurikülale kohast kokakunsti ja maitsvat kesvamärjukest 
proovides. 

Laadale sissepääs on kõigile tasuta. 

Kell 20 algab õhtune programm ja vahva jaaniõhtu. Mõned minu-
tid enne kella 22 süttib imekaunis jaanituli ja rahva ette astuvad esi-
nejad: ansambel PS Troika, ansambel Mees, mis on välja kasvanud 
endisest  rahvapidude vaieldamatu lemmikrepertuaariga ansamblist 
Meie Mees, ja nooruslik projekt nimega Släm, kes mängib kaasahaa-
ravat tantsumuusikat varajaste hommikutundideni.  

Programmi ametlik lõpp on kell 3. Kaugemate tulijate turvalise 
kojusõidu eest hoolitsevad väikebussid, mis väljuvad kesklinna suu-
nas.

Ootame teid 23. juunil Viimsi vabaõhumuuseumisse, et saaksiet 
rikkamaks ühe unustamatu elamuse võrra!

Peopartneri meeskond 

Seenioride 
nõukoja 
toimkonnad 
ootavad eakaid

Valla seenioride nõukoja toimkon-
nad ootavad vastuvõtule eakaid val-
laelanikke alljärgnevalt:

7. juunil kella 10-12 majandus- 
ja finantstoimkonna liige

14. juunil kella 10-12 tervishoiu- 
ja eakateabi toimkondade liikmed
21. juunil kella 10-12 teede ja 
transpordi toimkonna liige

28. juunil kella 10-12 sotsiaalabi 
toimkonna liige Juulis vastuvõtte ei 
toimu.

Vajame teavet inimestest, kes on 
nõus hooldama kodudes abivajaid 
pärast   vastva väljaõppe saamist. 
Teata endast telefonil 601 1660!

Ilmus valla eakate 
teatmik-meelespea

Viimsi pensionäride ühenduse eest-
vedamisel valmis valla eaketele 
mõeldud teatmik, kuhu on koonda-
tud kogu neile vajalik info.  

Pensionäride ühenduse esimees 
Viiu Nurmela ütles,  et vallas on 
palju pensionäre, kuid info liigub 
kehvasti. «Nii tekkiski mõte teha 
trükis, mis tutvustaks pensionäride 
ühenduse seenioride nõukoja Viim-
si päevakeskuse ja Randvere kesku-
se tegevust,» lisas ta.

Tasuta teatmikku saab pensio-
näride ühendusest või vallavalitsu-
se sotsiaalametist (mõlemad asu-
vad Nelgi tee 1,  Viimsi) ning Viim-
si päevakesusest (Kesk tee 1,  Haab-
neeme). VT

Teade
Alates 1. juunist muutub Fortum Elektri näidukaartide postkasti aadress 
Randveres. 

Klientidel, kes siiani jätsid näidukaardid Randvere kaupluse seinal olevasse 
postkasti, palume alates 1. juunist kasutada uue lasteaed-algkooli seinal olevat 
postkasti. Veel asuvad Fortumi näidukaartide postkastid Viimsi vallamaja seinal, 
Viimsi postkontoris, Ranna kaupluses ja Fortum Elekter klienditeeninduses Rand-
vere tee 17.

Lugupidamisega, 

Fortum Elekter AS
klienditeenindus

Elvi Soe
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Müüa maja Viimsis Daalia teel

5 tuba, 152 m². 1980. a. ehitatud kivimajas on kolm 
magamistuba ning ühendatud elu- ja söögituba. 
Küttesüsteem on nii ahju- kui ka elektriküttega (lisaks 
õhksoojuspump). Majal akendega täiskelder, kus asub 
garaaž, saun ning sauna eesruum, mis vajavad remonti. 
Maja ees on gaasitrass. Majale on võimalik peale ehita-
da teine korrus. Tee oma pakkumine!

Hind: 4 070 000 kr  

www.rime.ee
ID: 2041

VALLA KULTUURIKALENDER 
JUUNI 2007

Viimsi poolsaarel on kala-
püügiga tegeldud aastatu-
handeid, kiviajast kuni nõu-
kogudeaegse Kirovi kaluri-
kolhoosini ning sealt edasi 
kuni tänapäevani. 

Esimesed asustusjäljed ulatuvad noore-
masse kiviaega (viiendasse aastatuhan-
desse e. Kr), kui toonased asukad ela-
sid väikeste kogukondadena jõgede, 
järvede või mere ääres ning tegelesid 
kalastamise, küttimise ja korilusega.  

Inimtegevusest Viimsi poolsaarel kõ-
nelevad leiud alates muinasajast. Pool-
saare jalamilt — Tuuliseljalt, vanimast 
teadaolevast kiviaja asulast Kroodilt (V-
IV aastatuhat e.Kr.) — on leitud savinõu-
kildude, tulekivi- ja kvartsriistade kõrval 
ka paarkümmend liivakivist võrguras-
kust, mis viitavad kalastustegevusele ju-
ba kiviajal. Poolsaarel oli piisavalt ran-
najoont ning nende lähedal suured jõed 
ja järved, mis kujundasid siinsete elani-
ke elu ja tegevust. 

Aegade jooksul mitmekesistusid ka-
lurite kalapüügioskused ja täienesid ka-
lapüügivahendid. Üks vanemaid oli 
ahing (ka väster, kalaraud), mida tunti 
juba kiviajal, kuid kasutati ka õngesid ja 
kalavõrku. Kiviaegse kalavõrgu koopiat 
võib näha Viimsi koduloomuuseumi näi-
tusel «Muinasajal piki rannajoont». 

Algsed puust välja tahutud künad 
asendusid pikkamööda eri  otstarbeks 
mõeldud  paatidega — eistuk, lappaja, 
purjepaat, mootorpaat jm.

Eesti Meremuuseumi teadur Vello 
Mäss on kirjutanud, et ainsa transpordi-
vahendina maailmas on inimesed läbi 
aegade just laevadele oma jumalate, pü-
hakute ja lugupeetuimate inimeste ni-
mesid andnud. Viimsis on suurim ookea-
nilaev kandnud kodukandi nime 
«Miidurand» (Kirovi kolhoosi ajal).  

Kalapüügi kõrghooaeg algas kevadisel 

räimekudemise ajal, mis lõppes jaanipäe-
val. Põhiliselt püüti räime ja kilu. Soolasilk 
kuulus iga kaluripere lauale. Kilust kujunes 
hinnatud kaubaartikkel — seda müüdi lin-
lastele, kilulaadungid läksid ka väljaveoks. 
Hästi läksid ka lest, tursk ja angerjas.

Kaluritel olid paadid, paadivarustus 
(hauskar, aerud jm), võrgud ja nende 
hooldamise vahendid (vabed, võrguhar-
gid), kalatöötlemise vahendid, kaluririi-
ded jm. Kalurivarustuse hoidamiseks tuli 
ehitada paadi- ja võrgukuurid. Nii kuju-
nesid välja rannatalud — väikesed suit-
sud koos võrguhüttide ja paatidega. 

1930ndate lõpus oli Viimsi poolsaarel  
ligi 170 kaluritalu ja Pranglis umbes 50.

Hoiame ülal rannakülade traditsioo-
ne ja kutsume viimsilasi sellest osa saama. 
Viimsi Muuseumide, Viimsi Kultuuriloo 
Seltsi ja Tammneeme külavanema ühiset-
tevõtmisel toimuvad Merepäev 21. juulil 
kell 14 Tammneeme külas  ja Kalapäev 
22. juulil kell 14 Pringi külas Viimsi vaba-

õhumuuseumis. Kohal on kalamüüjad ja 
rahvapillimuusikud ning räägime ja kuu-
lame kalameeste jutte ja laule. 

Kõik viimsilased on oodatud nende-
le üritustele müüma värsket ja suitsuka-
la. Samuti on oodatud kalameeste lau-
lud, jutud. Pakume võimalust Kalapäe-
val üles astuda oma lugudega, sellest pa-
lume eelnevalt teavitada. 

Muuseum pöördub viimsilaste poo-
le üleskutsega annetada kalapüügiva-
hendeid, et  täiendada kogusid ning kor-
raldada näitusi. Soovime Kalapäeval va-
baõhumuuseumis välja panna näituse 
mitmesugustest eri aegade kalapüügiva-
henditest. Kellel on kuuri all kalapüügi-
vahendeid, mida võiks eksponeerida, 
võtke palun ühendust muuseumi tööta-
jatega : Enna Sirkel 517 8591, Alar Mik 
56 45 6352, Külvi Kuusk 54 55 1554, 
üldtelefon 6066 941.

Viimsi Muuseumid 

Kalapüügiga on Viimsis 
tegeldud alates kiviajast

Maalikunstnik Viive Sterpu esines oma 
näitusega Itaalias

Viimsist pärit maalikunst-
nik Viive Sterpu esines ap-
rilli lõpus oma näitusega 
Itaalias Torre del Lagos, 
Giacomo Puccini maja-
muuseumis. 

«Minu piltide teemaks olid Puccini oope-
rite naiskangelased, kokku 12 pastell-
maali,» ütles Viive Sterpu Viimsi Teataja-
le. Itaallased võtsid näituse hästi vastu.

Kunstniku sõnul sai ta näituse idee, 
kujundades Soome turismifirmale Kaleva 
Travel postmarke Puccini ooperite nais-
kangelastega. Projekt oli esialgu mõel-
dud 12 aastaks, iga aasta üks mark. Mul-
lu veebruaris otsustas aga kunstnik koos 
sponsori Kaleva Traveliga, et teeb pildid 
korraga valmis ja need kingitakse Puccini 
majamuuseumile Itaalias. 

Puccini majamuuseumit peab kuulsa 
helilooja lapselaps Simonetta Puccinile, 
kes on pühendunud oma vanaisa elutöö 
ja mälestuse säilitamisele.

Simonetta Puccini on käinud ka Tal-
linnas. «Ühel meie kohtumisel tundis ta 
huvi Eesti vastu ja me soovitasime tal tul-
la Tallinna küllastama. Mõned aastad ta-
gasi Helsingis Puccini ooperi «Edgar» esi-
etendusel viibides tuli ta mõneks päevaks 
ka Tallinna,» rääkis Sterpu. 

Kunstnik iseloomustab end kui poee-
ti. «Oma piltidel kujutan tihti igapäeva-
elu. Afektiseisundeid, depressiooni jms 
ei taha ma kujutada. Ma ei armasta um-
mikolukordi ega taha neid oma piltide 

kaudu teistele pakkuda,» lausus kunst-
nik.

Enamasti on Sterpu piltidel elusolen-
did: inimesed, loomad, linnud. «Ka oma 
lihtsamate toimingute, veidruste ja tõsi-
meele juures on nad alati huviga jälgita-
vad — igaüks ainulaadne, kordumatu, 
armastust ja lugupidamist vääriv just sel-
lisena, nagu ta on,» ütles ta. 

Kunstniku sõnul tahab ta, et piltidel 
oleks natuke olemist, mis jääb ikka ise-
endaks ja maailma positiivsena tajub.

Merike Taal 

Kuulsa helilooja lapselaps Simonetta Puccini ja kunstnik Viive Sterpu 
Puccini majamuuseumis näitusel. 

Viive Sterpu 

Sündinud 17 detsembril 1953 
Lõpetas 1993. a Eesti Riikliku 
Kunstiinstituudi maaliosakonna.
Alates 1996 igal aastal personaalnäitus 
galeriis Domini Canes; 1998. a. 
personaalnäitus Draakoni galeriis;
2000. aastal osalenud Soomes galeriis 
Porthan nelja kunstniku ühisnäitusel.
Tema töid on erakogudes üle maail-
ma, enim Soomes, Rootsis, Saksamaal.

Viimsi Muusemid direktor Enna Sirkel ja muuseumi majandusjuhataja 
Alar Mikk võrku sikutamas. 

31. mai – 4. juuni

Raamatunäitus «Tallinn, mu Tallinn» 
Viimsi raamatukogus

1. juuni kell 10

Lastekaitsepäev – Tillude rattasõit 
Haabneeme staadionil

2. juuni 

 Viimsi 3:3 korvpall kell 10 – noored 
(s1990,1992,1994,1996 poisid), 
kell 14 – mehed Viimsi Koolis

3. juuni kell 11.30

Jumalateenistus armulauaga EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. - 10. juuni

Raamatunäitus «Mälestusi ja memuaare» 
Viimsi raamatukogus 

9. juuni

Räpina taidlustrupi etendus Prangli 
rahvamajas

9. juuni kell 11

Rullest Cup ilurulluisutamises 
Viimsi spordihallis

9. – 10. juuni kell 12

Viimsi lahtised meistrivõistlused 
purjetamises Pirital

10. juuni kell 11.30 

Jumalateenistus armulauaga EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus

11. – 15. juuni

Laste linnalaager Viimsi noortekeskuses

11. – 17. juuni

Raamatunäitus «Ajatu tarkus» 
Viimsi raamatukogus

13. juuni kell 15

Viimsi lahtised meistrivõistlused kergejõustikus 
Tallinna Kalevi staadionil

14. – 17. juuni kell 20

Nargen Opera ja Von Krahli teater 
«Eesti naiste laulud»Naissaarel 
Omari küünis

17. juuni kell 11.30

Jumalateenistus armulauagav EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus 

17. juuni kell 12

Randvere küla 610. aastapäeva 
tähistamine Kogunemine Randvere 
kiriku juures kell 11.45 Randvere külas

18. – 30. juuni

Raamatunäitus lastele 
«Leelo Tungal 60» Prangli raamatukogus

19. juuni kell 16

Püünsi põhikooli lõpuaktus 
Püünsi põhikoolis

19. – 22. juuni kell 20

Nargen Opera ja Von Krahli teater 
«Eesti naiste laulud» Naissaarel Omari küünis

20. juuni

 Viimsi Kooli põhikooli lõpuaktused 
 kell 14 – 9 c,d klass 
kell 16 – 9 a,b klass Viimsi Koolis

21. juuni kell 14-16

Vallavanema vastuvõtt kõikidele 
Viimsi abiturientidele Viimsi koduloomuuseumis 

22. juuni – 1. juuli

Raamatunäitus «Leelo Tungal 60» Viimsi raama-
tukogus 

22. juuni  kell 14

 Viimsi Kooli lõpuaktus Viimsi Koolis 

22. juuni kell 20

 Kelvingi küla jaanituli Kelvingi rannas 

22. juuni 

Jaanipäev Pranglil Ülesaare jaanituleplatsil 

23. juuni

Viimsi valla jaanituli kell 12-18 jaanilaat 
(sissepääs tasuta) kell 20-3 jaaniõhtu 
Esinevad ansamblid PS Troika, Mees, Släm 
Pääse 75 krooni, õpilased, 
pensionärid 30 krooni, perepilet 160 krooni  

23. juuni

 Jaanipäev Tammneemes Tammneeme külas 

24. juuni kell 11.30 

Jumalateenistus armulauaga EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus 

26.-29. juuni kell 20

 Nargen Opera ja Von Krahli teater «Eesti naiste 
laulud» Naissaarel Omari küünis 

Info:
Marje Plaan, 
Viimsi valla kultuuritöö koordinaator
tel 606 6866, e-post: marje@viimsivv.ee



• Jelena Gavriljukil ja Tarmo Viidalepal 
sündis 14. märtsil poeg ROGER
• Kristi Talvistel ja Tambet Tähepõllul 
sündis 2. aprillil tütar EMILI
• Meeli Kallasel ja Aivar Sõerdil sündis 
6. aprillil poeg TAURI
• Pille Lepal ja Mihkel Seppadeusil sün-
dis 7. aprillil poeg ALEX
• Eve Kaurlal ja Marek Jürnal sündis 
10. aprillil tütar MARTA
• Margot Lubjal ja Väino Rääkil sündis 
10. aprillil poeg KRISTOFER
• Pille ja Jüri Kuusikul sündis 11. aprillil 
poeg JAN PATRICK
• Unne Nimmerfeldtil ja Tarmo Pedakul 
sündis 13. aprillil tütar ANDRA KERIT
• Anu Mägiveerel ja Janek Nelsonil sün-
dis 14. aprillil poeg KEVIN MARTEN

• Hille ja Peeter Peitelil sündis 14. april-
lil poeg RICHARD
• Riin Reitelil ja Olev Sildveel sündis 14. 
aprillil poeg RIKO
• Silja Kaldal ja Timo Viksil sündis 15. 
aprillil tütar MIA-MARIKO
• Kristi Eensalul ja Rauno Näppil sündis 
16. aprillil poeg ANDRE
• Olga ja Heiti Raagil sündis 17. aprillil 
poeg RICHARD
• Annaliis Läänel ja Jüri Tiidusel sündis 
17. aprillil poeg JÜRI ROBIN
• Piret Vitsuril ja Toomas Koovitil sündis 
23. aprillil poeg HOLGER
• Reet Nõmmojal ja Heiko Sõrol sündis 
24. aprillil poeg JOOSEP
• Gerda Johannesel ja Hans Karetal sün-
dis 25. aprillil tütar CAMILLA

• Katrin Veskimäel ja Janis Riisalul sün-
dis 26. aprillil poeg EGERT
• Riia Leedmaal ja Gunnar Kobinil sün-
dis 27. aprillil poeg JORDAN
• Ave Freibergil ja Marko Ollikul sündis 
28. aprillil poeg KRISTOFER
• Mirjam Hakkajal ja Mihkel Õimil sün-
dis 29. aprillil poeg ILLIMAR LUUKAS
• Heli Randrüütil ja Mart Missikul sün-
dis 29. aprillil tütar KARIN MARII
• Sirje Reidmal ja Antero Haljandil sün-
dis 30. aprillil poeg PATRICK
• Maria Malval ja Risto Lehistel sündis 
9. mail tütar LAURA
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Nii mõnedki Eesti noored on unista-
nud õppimisest välismaal. Mina ot-
sustasin võimalusest kinni haara-

ta, kui avastasin,  et haridus- ja teadusmi-
nisteerium vahendab stipendiumit Tai 
rahvusvahelisse erakooli, The Regent’s 
School’i Bangkokis. Gümnaasiumi või 
keskkooli osa selles koolis kestab kaks 
aastat ja minul on praeguseks jäänud käia 
üks aasta.

Koolis järgitakse Suurbritannia koolisüs-
teemi ja lõpueksamite tulemuste põhjal saab 
kandideerida Briti ja Austraalia ülikoolides-
se.  Süsteem ise on lihtne: õpitakse süven-
datult minimaalselt kolme ning maksimaal-
selt viit ainet. Mis kõige tähtsam – kõik ai-
ned on oma valida. Ainete valik on suhteli-
selt lai, alates ärindusest ning lõpetades kau-
nite kunstide ja kehalise kasvatusega. Mina 
olen valinud bioloogia, inglise keele, draa-
ma ja ajaloo. 

Hulk kogemusi
Koolielu troopilisel maal ei ole pidu ja pil-

lerkaar, sest tööd tuleb teha palju, kord on 
karm ning nõue enesedistsipliinile suur. 

Muidugi ei tule keegi nii kaugele kooli 
vaid akadeemiliste tulemuste nimel. Olen 
siin tutvunud kultuuride ja inimestega üle 
maailma ning saanud kogemusi, millest 
Eestis vaid unistasin. Üheks toredamaks 
elamuseks pean sukeldumist, milles olen 
omandanud elupäästja sertifikaadi. Enamik 
koolivaheaegu möödubki sukeldudes Ko 

Changil, suuruselt teisel saarel Tais, kus 
asub kooli vabaajakeskus. Sealsed rannad 
on justkui filmist – lumivalge liiv, helesini-
ne meri,   taustaks palmipuud. Mida veel 
võiks ühelt paradiisirannalt tahta?

Ka kultuurielamusi on olnud rikkalikult. 
Oleme korraldanud ise kontserte ja etendu-
si ning nautinud teiste esinemisi. Oleme 
tantsinud kohalikke tantse ja lavastanud 
näidendeid. Kõige ekstreemsemaks ning põ-
nevamaks kogemuseks osutus reis Malai-
siasse, kus Penangi saarel toimus professio-
naalsete näitlejate ja lavastajate korraldatud 
rahvusvaheline draamafestival. Pärast viis 
päeva kestnud harjutamist esinesime täna-
val möödakäijatele etendusega, samuti sai-
me osa šokeerivast Thaipusami festivalist. 

Tegu on hindu festivaliga, mida täna-
päeval korraldatakse vaid Penangi saarel – 
India on selle liiga masohhistlike rituaalide 
pärast ära keelanud.  Inimesed torkavad 
endal põskedest läbi meetripikkusi  odasid 
ja riputavad külge haakidega potsikuid, mis 
sisaldavad laimimahla või piima. Mind 
hämmastas, kuidas need inimesed end tah-
tejõuga transsi viivad! Kõigele lisaks ei tun-
ne nad valu, ei veritse, ei nuta ning märke 
armidest ei leia isegi luubiga otsides.  

Kõige muu kõrvalt jääb aega ka spor-
diga tegelemiseks. Neil  noortel, kes su-
keldumist spordi alla ei liigita, on teisigi 
võimalusi. Sporti tehakse siin nii treeni-
mise kui ka heategevusliku eesmärgi ni-
mel. Üks heategevuslik võistlus, millest 

minagi osa võtsin, oli Vertical Marathon. 
See kujutab endast 64-korruselise hotelli 
treppidest ülesjooksmist. 

Heategevuslikke ettevõtmisi on siin 
veelgi olnud. Kaks aastat tagasi käisime 
ehitamas maju tsunamiohvritele, tänavu 
aga päris mitu korda lastekodus väikeste 
tai lastega mängimas. Uskumatult hea 
tunne on mõnikord midagi kasulikku ja 
head korda saata!

Tahaks kodust toitu
Muidugi tuleb aeg-ajalt ka koduigatsus 

peale. Küll hakkab sülg voolama, unistades 
Eesti toitudest (kuigi siinne koolisöök on 
väga maitsev), mõnikord poetan koguni pi-
sara, mõeldes armsa kodu peale. Üksindust 
siin siiski ei tunne, sest kõik inimesed on 
fantastilised. Samuti leevendab igatsust 
iga-aastane Eesti iseseisvuspäeva tähista-
mine. Kokku tulevad kohalikud diplomaa-
did ning Tais elavad eestlased. Süüa saab 
palju, lauldakse ja tantsitakse – just nagu 
Eesti kommetele kohane. 

Loodan, et Eestisse naastes olen isesei-
sev ja ettevõtlik ning oskan hinnata nii ko-
du kui ka eri maade kultuure. Ja kasuta-
da maksimaalselt suurepärast haridust, 
mille The Regent’s School’is saan. 

Soovin tänada Viimsi vallavalitsust osa-
lise toetuse eest, mis on võimaldanud mul 
saada suure kogemuse võrra rikkamaks.

Paula Hakkaja

Austatud abituriendid!

Olete oodatud 21. juunil kell   14 
Viimsi Koduloomuuseumisse (Nur-
me tee 3, Pringi küla) vallavanem 
Urmas Arumäe vastuvõtule. Vastu-
võtule on  oodatud Viimsi Kooli lõ-
petajad ning Tallinna koolide abitu-
riendid, kes on Viimsi valla elani-
kud. 

Abiturientidele saadab vallavalitus 
nimelised kutsed.

Tallinna koolide abiturientidel, kes 
lõpetavad medaliga, palume võtta 
ühendust noorsoo- ja haridusameti-
ga telefonil 606 6868 
kadi@viimsivv.ee või 
markii@viimsivv.ee. 

Koolide lõpuaktuste 
ajad:
• 19. juunil kell 16 —Püünsi 
põhikooli lõpuaktus;
• 20. juuni — Viimsi Kooli põ-
hikooli lõpuaktused:
kell 14 — 9 c,d klass;
kell 16 — 9 a,b klass;
• 22. juuni kell 14 — Viimsi 
Kooli lõpuaktus Viimsi Koolis

Vallavalitsus on juulis 
puhkusel

2. -27. juulini on vallavalitsus kol-
lektiivpuhkusel ja vastuvõttu ei toi-
mu. 

Sündide ja surmade registreerimi-
seks palume pöörduda Harju maa-
valitsuse Perekonnaseisuosakonda 
(tel 660 4607, 660 4654, asukoht 
Rävala pst 8, Tallinn). 

Täpsemat infot saab vallavalitsuse 
valvelauast (tel 606 6805). 

Viimsi vallavalitsus

Viimsi noored käivad 
vahetusõpilastena välismaal

Paula (paremalt esimene) koos oma koolisõpradega pärast trepijooksu. 

VIIMSI VALLAS REGISTREERITUD SÜNNID SEISUGA 18.5.2007 

Viimsi Kool kuulutab 
välja konkursi järg-
mistele õpetaja ameti-
kohtadele:
• INGLISE KEEL
• MATEMAATIKA 

Edukal kandidaadil on:
• pedagoogiline kõrgharidus
• väga hea suhtlemisoskus
• meeskonnatöö oskus
• arvuti kasutamise oskus

Konkursist osavõtuks esitada:
• avaldus 
• elulookirjeldus 
• haridust tõendava dokumendi 
koopia 
Tööle asumise aeg 21. august 
2007

Dokumentide esitamise tähtaeg 
on 11.06.2007 e-posti aadressil 
kadri@viimsi.edu.ee või aadressil 
Randvere tee 8, Haabneeme 
74001, Harjumaa.
Info telefonil 6235 107

Viimsi vallavalitsus on 
osaliselt toetanud meie 
aktiivseid ja ettevõtlikke 
noori, kes on otsustanud 
minna aastaks õppima 
mõnda teise riiki. Vahe-
tusõpilased saavad või-
maluse õppida keelt, 
tutvuda teiste kultuuri-
dega ning see annab nei-
le võimaluse analüüsida, 
milline on nende enda 
kodu, kultuur ja juured, 
kust nad on pärit. See-
kord  kirjutab oma mul-
jetest Paula Hakkaja. 
Ilusat suve teile, Viimsi 
noored, ja head koostöö 
jätku!

Kadi Bruus,
noorsoo- ja haridusameti 
juhataja
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VIIMSI VALLAVALITSUSUSE 
MÄÄRUSED

24. aprill 2007 nr 31
Viimsi Vallavalitsuse 02.02.2007 
määruse nr 10 “Viimsi vallavalit-
suse hallatavate asutuste perso-
nali koosseisude kinnitamine” 
muutmine
Võttes aluseks “Kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse”§ 35 
lõike 2, “Viimsi valla põhimääru-
se” § 46 lõike 2 ja Viimsi Vallavo-
likogu 23. jaanuari 2007.a määru-
se nr 8 “Viimsi valla ametiasutus-
te hallatavate asutuste struktuu-
ri ja koosseisu kinnitamise ning 
muutmise delegeerimine 
vallavalitsusele”§ 1 ning Viimsi 
Vallavolikogu 13. märtsi 2007 ot-
suse nr 25 “Munitsipaalasutuse 
Prangli Raamatukogu ümberkor-
raldamine”: 
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 
02.02.2007 määruse nr 10 lisa 1 tabelit 
“II Viimsi valla kultuuriasutuste ja MA 
Viimsi Saared personali koosseis”, vasta-
valt lisale 1. 
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi 
Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe         Kristo Kallas
Vallavanem         Vallasekretär

Lisa 1. Viimsi Vallavalitsuse 24.04.2007 
määrusele nr 31
II Viimsi valla kultuuriasutuste ja MA Viim-
si Saared personali koosseis:

Urmas Arumäe          Kristo Kallas
Vallavanem          Vallasekretär

24. aprill 2007 nr 32
Tee nimetuse ja aadresside määra-
mine Viimsi alevikus
Võttes aluseks Kohanimeseaduse 
ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise 
korra” ning vajadusega korrasta-
da aadresse 
§ 1. Määrata Viimsi alevikus asu-
vale teele, mis algab Randvere 
teelt ja lõpeb Mõisa teel, nimetu-
seks Hämariku tee.
§ 2. Määrata Viimsi alevikus asu-
vatele katastriüksustele alljärg-
nevad aadressid, asukoht näida-
tud lisas 1 oleval plaanil:
1) katastriüksusele 89001:010:1699 
aadressiks Hämariku tee 2;
2) katastriüksusele 89001:010:0890 
aadressiks Hämariku tee 2A;
3) katastriüksusele 89001:010:7890 
aadressiks Hämariku tee 4;
4) katastriüksusele 89001:010:6250 
aadressiks Hämariku tee 8.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes 
Viimsi Teataja ning valla veebilehel.

§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast 
avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse 
Kantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

24. aprill 2007 nr 33
Aadressi määramine Randvere kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse 
ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise 
korra” 
§ 1. Määrata maaüksusele Ehituskrunt 
(katastritunnusega 89001:010:0640) 
aadressiks Aiaotsa tee 23, asukoht näi-
datud lisas 1 oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast ava-
likustamist Viimsi Vallavalitsuse Kant-
seleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

11. mai 2007 nr 34
Väärteomenetluse seadustikust tu-
lenevate ülesannete täitmine
Aluseks võttes “Kohaliku omava-
litsuse korralduse seaduse” § 664 
lõike 2 punkti 1, “Väärteomenet-
luse seadustiku” § 9 punkti 2, § 10 
lõike 2, § 52 lõiked 2-3, 9 ja lõike 
14, § 77 lõike 1, “Alkoholiseaduse” 
§ 73 lõike 2 punkti 9, “Jäätmesea-
duse” § 127 lõike 2 punkti 3, “Liik-
lusseaduse” § 7437 lõike 3, “Ehitus-
seaduse” § 70 lõike 3, “Looduskait-
seseaduse” § 75 lõike 3, “Reklaami-
seaduse” § 234 lõike 2 punkti 2, 
“Tarbijakaitseseaduse” § 48 lõike 
2 punkti 4, “Tubakaseaduse” § 51 
lõike 3, “Turismiseaduse” § 315 lõi-
ke 3 punkti 2, “Ühistranspordisea-
duse” § 5411 lõike 2 punkti 3, 
“Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni 
seaduse” § 153 lõike 2, “Kauban-
dustegevuse seaduse” § 33 lõike 2 
punkti 4, lõike 3 punkti 2 ja lõike 
4 punkti 3, “Majandustegevuse re-
gistri seaduse” § 32 lõike 2, “Vää-
rismetallitoodete seaduse” § 54 lõi-
ke 2 punkti 4:
§ 1. Kinnitada ametikohtade loetelu, mi-
da täitev ametnik on pädev väärteome-
netluses osalema vallavalitsuse kui koh-
tuvälise menetleja nimel järgmiselt: 
(1) Alkoholiseaduse §-de 53-72 alusel
1) vallasekretär;
2) juhtivreferent.
(2) Jäätmeseaduse § 120-126 alusel
1) keskkonnakaitseinspektor;
2) keskkonnaspetsialist-inspektor.
(3) Karistusseadustiku § 261 ja 262 alusel
1) kommunaal- ja heakorraameti juhataja;
2) kommunaal- ja heakorraameti insener.
(4) Karistusseadustiku § 282 alusel
1) vallasekretär.
(5) Karistusseadustiku § 371 alusel
1) maa- ja planeerimisameti juhataja;
2) maakorraldaja.
(6)Kohaliku omavalitsuse korralduse sea-
duse § 662, 663 alusel
1) kommunaal- ja heakorraameti juhataja;
2) kommunaal- ja heakorraameti insener;
3) heakorraspetsialist.
(7) Liiklusseaduse § 7437 alusel
1) kommunaal- ja heakorraameti juhataja;
2) teedeinsener.
(8) Ehitusseaduse § 65-69 alusel
1) ehitusameti juhataja;
2) ehitusjärelevalve inspektor;
3) ehitusjärelevalve insener.
(9) Looduskaitseseaduse § 71, 73 alusel
1) keskkonnakaitseinspektor;
2) keskkonnaspetsialist-inspektor.
(10) Looduskaitseseaduse § 74 alusel
1) keskkonnakaitseinspektor;
2) keskkonnaspetsialist-inspektor;
3) ehitusjärelevalve inspektor.
(11) Reklaamiseaduse § 232 ja 233 alusel
1) teedeinsener;
2) heakorraspetsialist.
(12) Tarbijakaitseseaduse § 43, 45-47 alusel
1) vallasekretär;
2) vallaarst.
(13) Tubakaseaduse §-de 38-50 alusel
1) heakorraspetsialist;
2) vallasekretär.
(14) Turismiseaduse §-de 312 alusel
1) ehitusjärelevalve inspektor.
(15) Ühistranspordiseaduse §-de 541-547 
ja 5410 alusel
1) kommunaal- ja heakorraameti juhataja;
2) kommunaal- ja heakorraameti insener.
(16) Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seadu-
se § 151 alusel
1) kommunaal- ja heakorraameti juhataja;
2) kommunaal- ja heakorraameti insener.

(17) Kaubandustegevuse seaduse § 24-29 ja 
32 alusel
1) juhtivreferent.
(18) Majandustegevuse registri seaduse § 31 
alusel
1) juhtivreferent.
(19) Väärismetallitoodete seaduse § 47-49 
alusel
1) juhtivreferent.
§ 2. Vallakantseleil anda paragrahvis 1 too-
dud ametnikele tema pädevust tõendav tun-
nistus vastavalt määruse lisas 1 toodud näi-
disele ja pidada arvestust tunnistuste kohta.
§ 3. Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esi-
tatud kaebuste lahendaja on vallasekretär.
§ 4. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalit-
suse 24.09.2004.a. määrus nr 43.
§ 5. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Tea-
taja ning valla veebilehel. 
§ 6. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Vallakantseleis.
Urmas Arumäe Kristo Kallas
Vallavanem Vallasekretär

15. mai 2007 nr 35  
Aadressi määramine Metsakasti 
küla
Võttes aluseks Kohanimeseaduse 
ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise 
korra” ning arvestades Jarmo 
Kõster’i poolt 03.05.2007.a. esita-
tud avaldust: 
§ 1. Määrata Metsakasti külas asuval 
kinnistul nr 10342702, aadressiga Ke-
saniidu tee 13, katastritunnusega 
89001:010:2862, paiknevale paarisela-
mu korteritele alljärgnevad aadressid:
1) Kesaniidu tee 13 - 1 korter, mis 
kuulub Marek Aru´le ja Eili Jaaniste´le
2) Kesaniidu tee 13 - 2 korter, mis 
kuulub Jarmo Kõster´ile ja Ingrid 
Põldroos´ile
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe        Kristo Kallas
Vallavanem         Vallasekretär

15. mai 2007 nr 36
Aadresside määramine Püünsi kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse, 
Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise 
korra” ja Viimsi Vallavalitsuse 
02.05.2007.a. korraldusega nr 277 
kehtestatud “Püünsi küla, Suur-
Eigi maaüksus” detailplaneerin-
gu ning Heili Tomingas poolt 
11.05.2007.a. esitatud avaldust: 
§ 1. Määrata Suur-Eigi  maaüksusest 
moodustatavatele elamukruntidele all-
järgnevad aadressid:
1) Pääsukese tee 6 detailplaneeringu järg-
ne krunt nr 1
2) Pääsukese tee 8 detailplaneeringu järg-
ne krunt nr 2
3) Pääsukese tee 10 detailplanee-
ringu järgne krunt nr 3
4) Pääsukese tee 12 detailplanee-
ringu järgne krunt nr 4
5) Pääsukese tee 14 detailplanee-
ringu järgne krunt nr 5
6) Pääsukese tee 16 detailplanee-
ringu järgne krunt nr 6
7) Merikotka tee 13 detailplanee-
ringu järgne krunt nr 7
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe         Kristo Kallas
Vallavanem        Vallasekretär

15. mai 2007 nr 37
Aadresside määramine Püünsi kü-
las
Võttes aluseks Kohanimeseaduse 
ja Viimsi Vallavolikogu poolt 
09.11.2004.a. määrusega nr 22 keh-
testatud “Kohanime määramise 
korra” ning vajadusega korrasta-
da aadresse
§ 1. Määrata olemasolevatele maaüksus-
tele alljärgnevad aadressid, asukoht näi-
datud lisas 1 oleval plaanil:
1) maaüksus Viigi V (katastritunnus 
89001:003:3360) aadressiks Aasa tee 5B.
2) maaüksus Niki (katastritunnus 
89011:001:0560) aadressiks Aasa tee 9.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viim-
si Teataja ning valla veebilehel. 
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avali-
kustamist Viimsi Vallavalitsuse Kantseleis.
Urmas Arumäe,        Kristo Kallas
Vallavanem        Vallasekretär

Ameti-
nimetus

Viimsi 
muu-
seumid

Viimsi 
Raama-
tu-kogu

MA 
Viimsi  
Saared 

Direktor 1

Juhata-
ja/ sekre-
tär

1 1

Referent 1

Rahva-
maja ju-
hataja

0,5

Vanem 
bibl io-
graaf

1

Biblio-
graaf

3

K o r i s -
taja

0,5 1 1

Valvur- 
a d m i -
nistraa -
tor

1

Majan-
dusjuha-
taja

1

F o n d i -
hoidja- 
administ-
r a a t o r 
(Naissaa-
re)

0,25

Kuraa -
tor

1

Infotöö-
taja

1

MLA Viimsi 
Lasteaiad 
kuulutab välja konkursi ameti -kohtade 
täitmiseks:

Avaldus koos CV-ga ning pedagoogidel õppe- ja 
kasvatustöö visioon esitada 
15. juuniks:                 MLA Viimsi Lasteaiad,

Kaluri tee 10, Haabneeme 74001, 
Viimsi vald, Info tel 606 6930, 606 6932

MTÜ LÕVISÜDA 
ootab erivajadusega lapsi ja 

noori laagrisse «Elu teatris». 
Laager toimub Peipsi ääres Remnikul 

10.-16.juulini (I vahetus, kuhu ootame lapsi vanuses 8-14 aastat) ja 
21.- 27. juulini (II vahetus, kuhu on  oodatud 

15-18-aastased noored). 

Info ja registreerimine kuni 8. juunini 
lovisuda@gmail.com või tel 53 45 8881, 527 8884.

Randvere lasteaed:
• õpetaja 
• muusikaõpetaja
• liikumisõpetaja
• logopeed
• õpetaja abi

Pargi lasteaed:
•õpetaja

Viimsi lasteaed Piilupesa:
• õpetaja
• logopeed 

Püünsi lasteaed:
• tegevjuht-õpetaja
• õpetaja-tugiisik 

VIIMSI ÕPILASMALEV ANNAB TEADA
Malevasuve avamine ning esimese vahetuse rühmade kogune-
mine 4. juunil kell 14 Viimsi huvikeskuse saalis (Nelgi tee 1).
 
Malevlastele antakse kätte töölepingud ja T-särgid, toimub tööohutuse juhen-
damine ning tööbrigaadide moodustamine.   
Veel on vabu kohti Naissaare rühmas. 
Õpilasmaleva Naissaare vahetus toimub 9.-20. juulini Naissaarel. Tegemist on tõe-
liselt õige malevaga, kus noored elavad ja töötavad koos mitme nädala vältel.
Vahetus on noortele vanuses 14-17 aastat. Naissaare rühm viibib saarel kaks 
nädalat. Ühiselt tehakse tööd Naissaare merekindluse objektidel ja kogu saarel. 
Ööbimine ja toitlustamine Naissaare piirivalvekordonis. Rühma suurus kuni 
16 noort. 
Osalustasu krooni.
Lisaregistreerimine 4.-7. juunini kella 12-17 Viimsi noortekeskuses (Nelgi tee 1).

3:3 tänavakorvpall sisetingimustes

Võistlussarjad:
mehed
1990 ja hiljem sündinud poisid
1992 ja hiljem sündinud poisid
1995 ja hiljem sündinud poisid
1996 ja hiljem sündinud poisid

Turniiri korraldab: Korvpalliklubi Viimsi

Toimumise aeg: 2.juuni 2007
Algusega 10.00 noored 
Algusega 14.00 mehed 

Koht: Viimsi Kooli spordikompleks, Randvere tee 8

Korvpall:
� 3:3 „tänavakorvpalli reeglid” 
� Meeskond kuni 4 mängijat 

Auhinnad: Kolme esimest meeskonda autasustatakse medalite ja 
meenetega.

Registreerimine: Palume oma võistkonna osalemisest teatada hiljemalt
1. juuni 

e-mail: teet@kkviimsi.ee või tanel@kkviimsi.ee
tel: 5226609 Teet, 5048422 Tanel 

Turniir on kõikidele osalevatele võistkondadele tasuta! 

www.kkviimsi.ee
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 ISTUNGI ÕIGUSAKTID

25.04.2007  ISTUNGI OTSUSED
nr 30 Kokkuleppe sõlmimine endise 
Kelnase sadama maaüksuse osas
nr 31 Parvlaeva ja radari omandamine
nr 32      Põldheina tee ja Randvere tee 21 maa-
üksuste omandamine
nr 33 Mereääre tee I transpordimaa oman-
damine
nr 34 Transpordimaa kinnistute oman-
disse võtmine: kinnistud Reinu tee lõik 5 ja 
Reinu tee lõik 8
nr 35 Maa munitsipaliseerimine: 
Äigrumäe küla, maaüksus Äigrumäe tee
nr 36 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Tamme tee
nr 37 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Saare tee
nr 38 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Rummu tee
nr 39 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Sireli tee
nr 40 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Paakspuu tee
nr 41 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Kastani tee
nr 42 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Jalaka tee
nr 43 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Sarapuu tee
nr 44 Maa munitsipaliseerimine: Pringi 
külas, maaüksus Metsa tee

25. aprill 2007 nr 30
Kokkuleppe sõlmimine endise Kelnase 
sadama maaüksuse osas

Juhindudes “Kohaliku omavalitsuse 
korralduse seaduse” § 34 lõikest 3, 
“Maareformi seaduse” § 25 lõikest 4, 
“Võlaõigusseaduse” § 578, Viimsi Val-
lavolikogu 13.12.2005.a määrusega nr 
38 kehtestatud ning 09.05.2006.a mää-
rusega nr 17 muudetud “Viimsi valla 
põhimääruse” § 65 lõike 1 punktist 3, 
§ 69 lõike 1 punktist 11, § 98,    § 109 
lõike 1 punktist 5 ja lõikest 3 ning ar-
vestades alljärgnevat: 
- Viimsi Vallavalitsuse ja Prangli Kalandusühis-
tu vahel 29.03.2007.a Prangli Kelnase sadama 
kinnistuga seonduva probleemi lahendamise 
kohta sõlmitud kokkuleppe punktis XI möön-
dakse, et kokkulepe on sõlmitud osaliselt tin-
gimuslikuna kuni selle kokkuleppe heakskiit-
miseni Viimsi Vallavolikogu poolt;
- Käesolevas otsuses käsitletava maa munitsi-
paalomandisse andmisel rikuti seadust. Sea-
dusega ei saa kooskõlas olevaks lugeda Viim-
si Vallavolikogu 09.05.1995.a. otsus nr 33 
“Taotlus maa munitsipaalomandisse andmi-
seks” ning Vabariigi Valitsuse 17.10.1995.a. 
korraldus nr 899-k. Kokkuleppe pooled ei taot-
le hüvitamist turuväärtuse alusel. Kinnistute 
võõrandamine ja kasutusvalduse seadmine 
on käsitletav osana hüvitisest. 
- Prangli Kalandusühistule kokkulepitavas ula-
tuses maa müümine ei kahjusta tuuleenergia 
projekti elluviimist,  seda projekti saab teos-
tada ka ilma nende müüdavate maatükkide-
ta.
Viimsi Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Kiita heaks Viimsi Vallavalitsuse ja Prangli 
Kalandusühistu (reg nr 10024390) vahel 
29.03.2007.a sõlmitud kokkulepe Prangli 
Kelnase sadama kinnistuga seonduva prob-
leemi lahendamise kohta (edaspidi - kokku-
lepe) (lisa 1).
2. Müüa Prangli Kalandusühistule Prangli saa-
rel Kelnase sadamas vastavalt kehtestatavale 
detailplaneeringule kinnistu nr 184202 jaga-
mise tulemusena tekkivad iseseisvad kinnis-
tud järgmistel tingimustel: 
2.1. jagamise tulemusena peab tekkima kaks 
iseseisvat kinnistut, hõlmates seniseid katast-
riüksusi tunnustega 89001:002:0306, 
89001:002:0308, 89001:002:0309 ja 
89001:002:0310; neil kinnistutel asuvad maa 
olulise osana ehitistena suitsutsehh, puhke-
maja, võrgukuur ja sadamamaja; tulevaste kin-
nistute sihtotstarve on tootmismaa ja maa 
orienteeruv pindala on 1100 m2; 
2.2. jagamise tulemusena tekkivate kinnistu-
te müügihind määratakse tootmismaa mak-
sustamishinna alusel arvestusega 20 krooni/
m2, toimingutega seotud kuludest kannab 
Viimsi vald notaritasu ja Prangli Kalandus-
ühistu kinnistamisel riigilõivukulu. 
3. Sõlmida leping Prangli Kalandusühistu ka-
suks Kelnase sadama kaile (katastriüksus 
89001:002:0305) 36-aastase tähtajaga tasuta 
kasutusvalduse seadmiseks, mis hõlmab või-
malust kasutada kaid 45 meetri pikkuses ula-
tuses oma põhitegevuse korraldamiseks. 
4. Sõlmida leping Prangli Kalandusühistuga 
Kelnase sadamas valla omandis asuval maa-
üksusel (katastriüksus 89001:002:0305) oleva 
slipi säilitamise ja vajadusel selle Prangli Ka-
landusühistu poolt tasuta kasutamise õiguse 
kohta. 
5. Hüvitada rahaliselt Prangli Kalandusühis-
tule maa ostueesõigusega erastamise võima-
lusest ilma jäämisega tekitatud kahju 3 200 
000.- (kolm miljonit kakssada tuhat) krooni. 

6. Volitada vallavanemat (edasivolitamise õi-
gusega) teostama kõik toimingud, mis on va-
jalikud käesolevas otsuses ning kokkuleppes 
vallale võetud kohustuste täitmiseks. 
7. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
8. Otsus jõustub teatavakstegemisest. 
9. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates korralduse teatavakstegemi-
sest.

Aarne Jõgimaa,
Volikogu esimees

25. aprill 2007 nr 32
Põldheina tee ja Randvere tee 21 maa-
üksuste omandamine

Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 
13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtes-
tatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimää-
ruse” § 55 lõikest 2 ning Viimsi Valla-
volikogu 11. novembri 2003.a määru-
sega nr 34 kehtestatud “Teede valla 
omandisse võtmise ja avalikuks kasu-
tamiseks määramise kord” punktidest 
8-13, tulenevalt avalikust huvist, arves-
tades AS NCC 27.10.2006.a. avaldust reg. 
nr. 11-10/3296 ning  Viimsi Vallavalit-
suse ettepanekut, Viimsi Vallavoliko-
gu 
o t s u s t a b:
1. Omandada tasuta AS NCC Ehitus’elt (reg.
kood 10036766)  Haabneeme alevikus  asu-
vad järgmised maaüksused koos sinnakuulu-
vate rajatistega:
1.1. Põldheina tee, kinnistusregistri registri-
osa nr. 9144102, katastritunnus 
89001:010:2213, sihtotstarve transpordimaa, 
pindala 1484 m², maa maksustamishind 
71232 krooni;
1.2. Randvere tee 21, kinnistusregistri regist-
riosa nr. 9144002, katastritunnus 
89001:010:2212, sihtotstarve sotsiaalmaa, 
pindala 3567m², maa maksustamishind 
171216 krooni.
2. Anda volitused vallavanemale (edasivolita-
mise õigusega) punktis 1 nimetatud kinnistu-
te omandamise lepingu sõlmimiseks.
3. Vallavanemal või vallavanema poolt voli-
tatud isikul sõlmida punktis 1 nimetatud kin-
nistu omandamiseks leping hiljemalt kahe (2) 
kuu jooksul arvates käesoleva otsuse jõustu-
misest.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

25. aprill 2007 nr 33
Mereääre tee I transpordimaa oman-
damine
Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 
13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtes-
tatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimää-
ruse” § 55 lõikest 2, Viimsi Vallavoli-
kogu 11. novembri 2003 määruse nr 34 
“Teede valla omandisse võtmise ja ava-
likuks kasutamiseks määramise kord” 
p.13 ja Tallinna notar Tea Türnpuu bü-
roos 23.03.2006.a. sõlmitud lepingust 
‘’Eelleping kinnistu jagamise tulemu-
sena tekkiva kinnistu tasuta võõran-
damise lepingu ja asjaõiguslepingu sõl-
mimiseks’’, tulenevalt avalikust huvist 
ning arvestades Viimsi Vallavalitsuse 
ettepanekut, Viimsi Vallavolikogu 
o t s u s t a b:
1. Omandada tasuta Kati Himbek`ult 
(isikukood xxxxxxxxxxx) Tammneeme külas 
asuv Mereääre tee I maaüksuse kinnistu, kin-
nistusregistri registriosa nr. 990502, katastri-
tunnus 89001:003:1441, sihtotstarve trans-
pordimaa, pindala 507 m², maa maksustamis-
hind 13182 krooni.
2. Anda volitused vallavanemale (edasivolita-
mise õigusega) punktis 1 nimetatud kinnistu 
omandamise lepingu sõlmimiseks.
3. Vallavanemal või vallavanema poolt voli-
tatud isikul sõlmida punktis 1 nimetatud kin-
nistu omandamiseks leping hiljemalt kahe (2) 
kuu jooksul arvates käesoleva otsuse jõustu-
misest.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

25. aprill 2007 nr 34
Transpordimaa kinnistute tasuta 
omandisse võtmine: kinnistud Reinu 
tee lõik 5 ja Reinu tee lõik 8 

Juhindudes Viimsi Vallavolikogu 
13.12.2005.a määrusega nr 38 kehtes-
tatud ning 09.05.2006.a määrusega nr 
17 muudetud “Viimsi valla põhimää-
ruse” § 55 lõikest 2, Viimsi Vallavoli-
kogu 11. novembri 2003 määruse nr 34 
“Teede valla omandisse võtmise ja ava-
likuks kasutamiseks määramise kord” 
punktist 13, tulenevalt avalikust hu-
vist ning arvestades Viimsi Vallavalit-
suse ettepanekut, Viimsi Vallavoliko-
gu 
o t s u s t a b:
1. Omandada tasuta Leppneeme külas asuvad 
järgmised kinnistud:
1.1. Reinu tee lõik 5, katastritunnus 
89001:003:1493 (m/ü Uuekalda, kinnistu reg.
osa nr. 8905302), sihtotstarve transpordimaa 
katastritunnus 89001:003:0963, maa suurus 
13 m² (vastavalt Lisa 1), omanikud Väino Mäe-
pea (i.k. 35605080329) ja Ülo Mäepea (i.k. 
35007210241);
1.2. Reinu tee lõik 8, katastritunnus 
89001:003:1491 (m/ü Raja, kinnistu reg.osa 
nr.   5713702), sihtotstarve transpordimaa, 
maa suurus 52 m² (vastavalt Lisa 1), omanik 
Kalle Raja (i.k. 37103080287).
2. Vallavanemal (edasivolitamise õigusega) 
teostada kõik toimingud punktis 1 nimetatud 
transpordimaa omandamiseks.
3. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel ja 
ajalehes Viimsi Teataja.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna 
Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esi-
tada vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva 
jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

NB! Otsustes nimetatud lisadega on või-
malik tutvuda Viimsi valla veebilehel 
(www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavo-
likogu kantseleis, Nelgi tee 1.

25.04.2007  ISTUNGI MÄÄRUSED

25. aprill 2007 nr 15
Viimsi Vallavalitsuse töökord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse” § 49 lõi-
ke 11 alusel. 

 §1. Üldsätted
 1) Viimsi Vallavalitsus (edaspidi: valitsus) juhin-
dub oma tegevuses kohaliku omavalitsuse korral-
duse seadusest, Viimsi valla põhimäärusest, teis-
test õigusaktidest, käesolevast Viimsi Vallavalit-
suse töökorrast (edaspidi: töökord) ja Viimsi val-
la elanike huvidest.
 2) Valitsuse töö vorm on istung. Valitsuse komis-
joni töö vorm on koosolek. 
 3) Valitsuse tööorganiteks on struktuuriüksu-
sed. 
 4) Valitsuse asjaajamise korraldamise ja teenin-
damise tagab vallakantselei.
 5) Töökorra rakendamisel tekkivad küsimused 
lahendab vallavanem.
 6) Valitsuse istungid toimuvad eesti keeles. 
 7) Valitsuse ja tema struktuuriüksuste (haldus-
aparaadi) tegevus toimub käesoleva töökorra alu-
sel.

 §2. Valitsus ja selle struktuur
 1) Valitsus on Viimsi Vallavolikogu (edaspidi: 
volikogu) poolt moodustatud Viimsi valla kolle-
giaalne täitevorgan, kes täidab seadusega Viimsi 
vallale kui omavalitsusüksusele pandud ning vo-
likogu määrustes ja otsustes seatud ülesandeid.
 2) Valitsus juhib oma struktuuriüksuste ja hal-
latavate asutuste ning valla asutuste ja äriühin-
gute, millel ainsaks osanikuks või aktsionäriks on 
Viimsi vald, tegevust ja määrab kindlaks valitsu-
se sisese teenistuse korra.
 3) Valitsus võib talle pandud ülesannete täitmi-
seks ja valitsuse ettepanekute väljatöötamiseks 
moodustada oma tööorganitena töögruppe, alali-
si ja ajutisi komisjone, mille moodustamine ja 
koosseis kinnitatakse valitsuse korraldusega või 
valitsuse istungi protokollilise otsusega, informee-
rides sellest volikogu kantseleid.
 4) Valitsus võib oma täitva ja korraldava tege-
vuse üksikud funktsioonid lepingu alusel üle an-
da teistele, sh eraõiguslikele, isikutele, jäädes ise 
kontrollijaks ja vastutajaks nimetatud ülesanne-
te täitmise eest.
 5) Valitsuse liikmed, valitsuse struktuuriüksuste 
juhid ja teised korruptsioonivastase seaduse ra-
kendamise korras loetletud ametiisikud on kohus-
tatud esitama oma majanduslike huvide dekla-
ratsiooni vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 6) Valitsusse kuuluvad vallavanem ja abivalla-
vanemad ning sinna võivad kuuluda vallavane-
ma ettepanekul valitsuse liikmeteks nimetatud 
isikud. Vallasekretär ei kuulu valitsuse koossei-
su.
 7) Valitsus:
1) valmistab ette volikogus arutusele tulevaid kü-
simusi lähtuvalt valitsuse seisukohtadest või vo-
likogu määrustest ja otsustest ning teistest õigus-
aktidest;
2) organiseerib valla vara valdamist, kasutamist 
ja käsutamist, vaatab läbi valla eelarve projekti 
ja muud volikogu määruste ja otsuste projektid 
ning korraldab eelarve ning volikogu määruste ja 
otsuste täitmist;

3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, 
mis on volikogu määruste või otsuste või valla põ-
himäärusega pandud täitmiseks valitsusele; 
4) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, 
mis ei kuulu volikogu pädevusse;
5) annab üldaktidena oma pädevuse piires mää-
rusi ning võtab üksikaktidena vastu korraldusi; 
6) esindab valda avalik-õigusliku isikuna koh-
tus; 
7) moodustab oma ülesannete täitmiseks valla-
kantselei, mille tegevust juhib vallasekretär; 
8) korraldab valitsuse haldusaparaadi ja halla-
tavate asutuste ülalpidamist, tegevust ning mää-
rab kindlaks valitsuse ja tema kantselei töökor-
ra; 
9) teostab teenistuslikku järelevalvet (sh läbi eri-
kontrolli ja siseauditeerimise) valitsuse haldus-
aparaadi ja hallatavate asutuste ja nende juhti-
de tegevuse seaduslikkuse ning otstarbekuse üle, 
tunnistab osaliselt või täielikult kehtetuks nime-
tatud asutuste juhtide haldusakte ja kohustab 
neid teostama puuduste kõrvaldamiseks vajalik-
ke toiminguid;
10) lahendab küsimusi, mis on seadusega antud 
kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusük-
suse või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse ja 
mida kohaliku omavalitsuse volikogu otsustab 
delegeerida valitsusele.
 8) Valitsusel on õigus valitsuse struktuuris ja tee-
nistujate koosseisus aasta jooksul muudatusi te-
ha volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu 
ja palgamäära piires.
 9) Valitsus kehtestab oma korraldusega valla 
poolt osutatavate teenuste hinnad, arvestades see-
juures haldusmenetluse seaduse paragrahvi 5 lõi-
kes 3 sätestatut.
 10) Valitsus on väärtegude kohtuväline menetle-
ja väärteomenetluse seadustikust tulenevate üles-
annete täitmisel.
 11) Vallavanem on valitsuse liige ja selle juht. 
Ta esindab valda kui omavalitsusüksust ja valit-
sust suhetes riiklike ja mitteriiklike asutuste, teis-
te juriidiliste isikute ja üksikisikutega nii vallas, 
Eesti Vabariigis kui ka välismaal vastavalt sea-
duse, valla põhimääruse ning vallavolikogu poolt 
antud pädevusele ning juhib vallavalitsuse ja sel-
le haldusaparaadi tööd.
 12) Vallavanem:
1) korraldab valitsuse tööd ja valitsuse istungite 
ettevalmistamist;
2) annab valitsuse ja tema ametiasutuste sisemi-
se töö korraldamiseks käskkirju;
3) kirjutab alla valitsuse määrustele ja korraldus-
tele ning teistele valitsuse dokumentidele;
4) esitab volikogule kinnitamiseks valitsuse koos-
seisu;
5) esitab volikogule ettepaneku valitsuse täienda-
va liikme kinnitamiseks ja valitsuse liikme vabas-
tamiseks valitsuse liikme kohustustest ning pal-
galise valitsuse liikme ametisse nimetamiseks ja 
ametist vabastamiseks;
6) esitab valitsusele ametisse nimetamiseks val-
la ametiasutuse juhi kandidaadi ja ametisse kin-
nitamiseks valla ametiasutuse hallatava asutuse 
juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku ni-
metatud juhtide ametist vabastamise kohta;
7) teostab tööandja teisi õigusi ja kohustusi, kui 
volikogu või valitsuse õigusaktis ei ole sätestatud 
teisiti;
8) kinnitab valitsuse sisekorraeeskirjad;
9) kinnitab teenistujate ametijuhendid;
10) täidab muid talle seaduse alusel ja valla põ-
himäärusega pandud ülesandeid.
 13) Vallavanem ei tohi olla üheski muus riigi- 
või kohaliku omavalitsuse ametis, riigi või koha-
liku omavalitsuse hallatava asutuse töötaja ega 
kuuluda kohaliku omavalitsuse osalusega äriühin-
gu juhtorganisse. Ta on kohustatud viie tööpäeva 
jooksul pärast valimistulemuste kinnitamist tea-
vitama enda valimisest asutust, kus ta on antud 
hetkel teenistuses või omab töölepingut. Tema töö-
leping lõpetatakse töölepingu seaduse § 85 alusel 
või ta vabastatakse ametist avaliku teenistuse sea-
duse § 127 alusel.
 14) Vallavanema ametitunnus on vallavanema 
ametiraha, mida ta kannab vastavalt volikogu 
poolt kinnitatud korrale.
 15) Vallavanem vastutab valla eelarve täitmise 
eest.
 16) Vallavanema äraolekul asendab teda kõige 
vanem kohal olev abivallavanem.
 17) Abivallavanem on valitsuse liige.
 18) Abivallavanem:
1) korraldab ja organiseerib oma haldusala struk-
tuuriüksuste toimimist ja kontrollib nende tege-
vust;
2) vastutab oma haldusalas toimuva eest ja an-
nab aru valitsusele ja vallavanemale;
3) täidab vallavanema korraldusi;
4) täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhi-
määrusega pandud ülesandeid;
5) esitab valitsusele ametisse nimetamiseks tema-
le alluvate ametite juhi kandidaadi ja ametisse 
kinnitamiseks valla ametiasutuse hallatava asu-
tuse juhi kandidaadi, teeb valitsusele ettepaneku 
nimetatud juhtide ametist vabastamise kohta;
6) täidab temale alluvate ametite töötajate töö-
ajatabelit;
7) täidab muid talle seaduse alusel ja valla põhi-
määrusega pandud ülesandeid;
8) vastutab oma haldusalas toimuva ja valla põ-
himäärusega pandud ülesandeid;
9) vastutab tema haldusalas olevate eelarve va-
hendite sihipärase kasutamise eest,
 §3 Valitsuse struktuuriüksus
 1) Valitsus moodustab volikogu poolt kinnitatud 
valitsuse struktuuris ette nähtud haldusaparaa-

di, mille koosseisu kuuluvad vallakantselei ja va-
litsuse teised struktuuriüksused.
 2) Valitsuse struktuuriüksused täidavad oma hal-
dusalas vahetult omavalitsuse täitva ja korralda-
va võimu volitusi, analüüsivad olukorda ning val-
mistavad ette küsimusi otsustamiseks valitsuses 
ja volikogus.
 3) Vallakantselei ja teiste valitsuse struktuuriük-
suste põhimäärused kinnitab valitsus.
 §4. Vallakantselei
 1) Vallakantselei on valitsuse struktuuriüksus, 
kelle põhiülesandeks on valitsuse töö funktsio-
naalne kindlustamine.
 2) Vallasekretäri nimetab ametisse ja vabastab 
ametist seaduses sätestatud korras vallavanem.
 3) Vallasekretäriks võib nimetada vähemalt 21-
aastase Eesti kodaniku, kellel on juristi kvalifikat-
sioon või tunnistus Vabariigi Valitsuse poolt keh-
testatud kutsenõuetele vastavuse kohta. 
 4) Vallasekretär ei kuulu valitsuse koosseisu, kuid 
ta võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest.
 5) Vallasekretär:
1) juhib vallakantseleid;
2) esitab vallavanemale ettepanekuid vallakant-
selei ülesannete, struktuuri ja teenistujate koos-
seisu kohta; 
3) annab kaasallkirja valitsuse määrustele ja kor-
raldustele; 
4) korraldab volikogu ning valitsuse õigusaktide 
avaldamist ja töö avalikustamist; 
5) saadab õiguskantslerile valla õigustloovate ak-
tide ärakirjad kümne päeva jooksul nende vastu-
võtmisest arvates; 
6) esindab valda kohtus erivolituseta või volitab 
teisi isikuid valda esindama; 
7) hoiab valla vapipitsatit; 
8) osaleb valitsuse istungite ettevalmistamisel ja 
korraldab istungite protokollimist;
9) annab vallakantselei sisemise töö korraldami-
seks käskkirju;
10) informeerib valitsust ja volikogu uutest õigus-
aktidest, esitab ettepanekud vallas vajalike õigus-
aktide väljatöötamise ja kehtestamise kohta ning 
volikogu ja valitsuse töö efektiivsemaks korralda-
miseks vajalike muudatuste sisseviimise kohta;
11) viseerib eelnõud ja lepinguprojektid ning esi-
tab arvamuse nende seaduslikkuse kohta ja taot-
leb ebaseaduslike õigusaktide kehtetuks tunnista-
mist; 
12) täidab teisi seaduses, valla põhimääruses, va-
litsuse töökorras ja ametijuhendis talle pandud 
ülesandeid.
 6) Vallasekretäri asendamise korra määrab val-
lavanem. Vallasekretäri asendajal on kõik valla-
sekretäri õigused ja kohustused ning ta peab vas-
tama seaduses vallasekretärile kehtestatud tingi-
mustele.

 §5. Valitsuse komisjon
 1) Valitsus võib temale pandud ülesannete täit-
miseks ja valitsuse ettepanekute väljatöötamiseks 
moodustada töögruppe, alalisi ja ajutisi komisjo-
ne (edaspidi: komisjon).
 2) Alalise komisjoni koosseisu ja põhimääruse 
kinnitab valitsus. Komisjoni esimehe nimetab va-
litsus oma liikmete hulgast, va juhul, kui konk-
reetse komisjoni põhimääruses on sätestatud tei-
siti. Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral 
kutsuda komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma 
isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.
 3) Alalise komisjoni põhimääruses sätestatakse 
komisjoni ülesanded, komisjoni teenindamise ning 
komisjoni järelduste ja ettepanekute esitamise 
kord.
 4) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjon on 
otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vä-
hemalt pool komisjoni koosseisust. Komisjon teeb 
oma otsused poolthäälteenamusega. Komisjoni 
otsused protokollitakse ja vormistatakse kolme 
tööpäeva jooksul ning neile kirjutavad alla komis-
joni esimees, liikmed ja protokollija.
 5) Komisjon võib teha otsuseid temale antud pä-
devuse piires.
 6) Komisjoni otsused, mis ületavad temale an-
tud pädevuse piirid on soovitusliku iseloomuga 
valitsuse määruste ja korralduste vastuvõtmisel.
 7) Komisjoni esimehe ettepanekul on valitsusel 
õigus määrata komisjoni liikmetele nende üles-
annete täitmise eest hüvitisi.
 §6. Valitsuse töökorraldus
 1) Valitsus peab oma korralist istungit üldjuhul 
iga nädala teisipäeval ja reedel. 
 2) Teisipäevane valitsuse istung on teemade aru-
tamiseks ja toimub üldjuhul ajavahemikul 9:00 
kuni 15:00 (sh lõunavaheaeg 12:00 kuni 13:00). 
Kui samale teisipäevale langeb Viimsi Vallavoli-
kogu istung, toimub valitsuse istung ajavahemi-
kul 9:00 kuni 12:00.
 3) Kui teisipäev on kalendris riiklik puhkepäev, 
viiakse valitsuse istung läbi esmaspäeval. Sel ju-
hul valitsuse liikmetel ja vallasekretäril vastuvõt-
tu ei toimu.
 4) Kui nii esmaspäev kui teisipäev on kalendris 
riiklik puhkepäev, võtab vallavanem eelneval nä-
dalal vastu otsuse valitsuse istungi toimumise 
kohta, teavitades sellest valitsuse liikmeid ning 
vallasekretäri.
 5) Reedesel valitsuse istungil arutatakse teema-
sid, mis vajavad peale teisipäevast istungit täp-
sustamist ja lisaselgitusi. Reedene valitsuse istung 
on otsuste vastuvõtmiseks ja toimub üldjuhul aja-
vahemikul 9:00 kuni 12:00.
 6) Kui reedene päev on kalendris riiklik puhke-
päev, viiakse valitsuse istung läbi neljapäeval. Sel 
juhul valitsuse liikmetel ja vallasekretäril vastu-
võttu ei toimu.
 7) Valitsuse korralist istungit eraldi kutsega kok-
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ku ei kutsuta.
 8) Vallavanem võib vajadusel valitsuse korralise 
istungi ära jätta või toimumise aega ja kohta muu-
ta, teatades sellest valitsuse liikmetele ja vallasek-
retärile ette vähemalt korralisele istungile eelneval 
päeval. Teiste korralisele istungile kutsutud isiku-
te teavitamise tagab vallakantselei.
 9) Vallavanem võib kiiret otsustamist vajavate 
küsimuste arutamiseks kokku kutsuda valitsuse 
erakorralise istungi vallavanema määratud ajal 
ja kohas, teatades sellest valitsuse liikmetele ja 
vallasekretärile ette vähemalt kolm tundi enne is-
tungi toimumist.
 10) Valitsuse töösisekorraeeskiri peab sisaldama 
vähemalt alljärgnevat:
1) tööaja algus ja lõpp; 
2) puhkamiseks ja einestamiseks antavad vahe-
ajad ning tööpäevasisesed üldised vaheajad;
3) puhkepäevadel, riigipühadel ja pärast igapäe-
vase tööaja lõppu ametiasutuses viibimise tingi-
mused ja kord; 
4) teenistusalaste korralduste teatavakstegemise 
kord; 
5) palga maksmise aeg ja koht; 
6) töökaitse ja tuleohutuse üldjuhised; 
7) üldised käitumiseeskirjad ametiasutuses; 
8) teenistusest puudumisest teatamise kord, kui 
teenistuja kasutab seadusega antud õigust puudu-
da teenistusest tervislikel põhjustel või kuni 14-
aastase haige lapse hooldamiseks ilma haigus- või 
hooldusleheta.
 11) Vallavanem esitab sisekorraeeskirja projekti 
tutvumiseks ning ettepanekute ja märkuste tege-
miseks teenistujatele ja neid esindavatele organi-
satsioonidele vähemalt kaks nädalat enne eeskir-
ja kinnitamist. Tehtud ettepanekud ja märkused 
ei ole vallavanemale kohustuslikud, välja arvatud 
juhul, kui need lähtuvad seadusest. 
 12) Vallavanem saadab sisekorraeeskirja ärakir-
ja pärast eeskirja kinnitamist ametiasutuse asu-
kohajärgsele tööinspektorile ja teenistujaid esinda-
vale organisatsioonile. 
 13) Sisekorraeeskiri jõustub kinnitamise päevale 
järgneval tööpäeval, kui eeskirjas ei nähta ette hili-
semat jõustumist. Eeskiri tehakse kõigile teenistuja-
tele allkirja vastu teatavaks. 
 14) Vallavanem peab teenistusse võtmisel tutvus-
tama teenistujale sisekorraeeskirja, mille kohta tee-
nistujalt võetakse allkiri, ning tagama võimaluse 
igal ajal eeskirjaga tutvuda. Selle kohustuse võib 
vallavanem delegeerida käskkirjaga vallasekretäri-
le, vastavale abivallavanemale ja/või struktuuri-
üksuse juhile.

 §7. Valitsuse istungi päevakorda võtmiseks ma-
terjalide esitamine ja nõuded esitatavatele mater-
jalidele
 1) Ettepanekuid valitsuse õigusaktide eelnõude ja 
muude küsimuste valitsuse istungi päevakorda võt-
miseks on õigus teha:
1) volikogul;
2) volikogu esimehel;
3) volikogu fraktsioonil;
4) volikogu komisjonil;
5) vallavanemal;
6) valitsuse liikmel;
7) valitsuse struktuuriüksuse juhil;
8) valitsuse komisjonil;
9) vallaelanikel seaduses sätestatud alusel ja kor-
ras.
 2) Valitsuse istungi päevakorda esitatakse:
1) volikogu määruste ja otsuste eelnõud;
2) valitsuse määruste ja korralduste eelnõud;
3) muud valitsuse pädevuses olevad otsustamist 
vajavad küsimused, mis ei vaja valitsuse õigusak-
ti kehtestamist; 
4) informatsioonilised punktid.
 3) Valitsuse istungile esitatavad käesoleva parag-
rahvi lõikes 2 loetletud materjalid valmistavad et-
te valitsuse struktuuriüksused, abivallavanemad, 
teised valitsuse liikmed, vajadusel ka valitsuse ko-
misjonid. Vallavanema poolt päevakorda esitata-
vad materjalid valmistab ette vallakantselei. Va-
litsuse istungile materjalide esitamiseks tuleb need 
sisestada vastavas elektroonilises veebipõhises süs-
teemis (edaspidi: Amphora).
 4) Valitsuse struktuuriüksuse ettevalmistatud et-
tepanekud ja materjalid kannab valitsuse istun-
gil ette üldjuhul struktuuriüksuse juht. Abivalla-
vanemate ettevalmistatud ettepanekud ja mater-
jalid kannab valitsuse istungil ette vastav abival-
lavanem. Valitsuse liikmete poolt ettevalmistatud 
ettepanekud ja materjalid kannab valitsuse istun-
gil ette vastav valitsuse liige. Valitsuse komisjoni-
de ettevalmistatud ettepanekud ja materjalid kan-
nab valitsuse istungil ette vastava komisjoni esi-
mees või abivallavanem, kelle vastutusalasse ko-
misjon kuulub. Vallavanema ettevalmistatud et-
tepanekud ja materjalid kannab valitsuse istun-
gil ette vallavanem või tema ettepanekul valla-
sekretär, kui viimane on nende materjalidega tut-
vunud ja omab piisavalt informatsiooni.
 5) Isikute, sh äriühingute, mittetulundusühingu-
te, muude asutuste või institutsioonide poolt va-
litsusele edastatavate ettepanekute esitamise va-
litsusele otsustab asjaomase struktuuriüksuse juht, 
abivallavanem, valitsuse liige või vallavanem.
 6) Valitsuse istungile esitatavate materjalide 
komplektsuse ning nende tõepärasuse eest vastu-
tab materjalid esitanud isik. Õigusalase ja normi-
tehnilise korrektsuse eest vastutab vallakantselei, 
kusjuures vallasekretäril on õigus materjalid nen-
de esitajale parandamiseks tagasi saata, lisades 
omapoolsed märkused ja juhised.
 7) Kui valitsuse istungi päevakorda esitatud kü-
simuse otsustamine ei nõua valitsuse õigusakti 
kehtestamist, esitatakse päevakorra juurde valit-

suse istungi protokolli märgitava otsuse eelnõu. 
Valitsuse istungi protokolli märgitava protokolli-
lise otsusega dokumenteeritakse vastavat valitsu-
se otsust.
 8) Enne õigusakti eelnõu valitsuse istungile esita-
mist tuleb eelnõu kooskõlastada, mille vormiks on 
eelnõu viseerimine (koosneb allkirjast, ametiisiku 
nimest, ametikohast ning kuupäevast, vajadusel 
ka muudest märkustest). Kooskõlastuse andmine 
tähendab esitatud eelnõuga nõustumist. 
 9) Kui isik, kellele eelnõu on esitatud kooskõlas-
tamiseks, leiab, et eelnõud tuleks muuta, täienda-
da jne, lisab ta oma põhjendatud ettepanekud eral-
di õiendina. 
 10) Vajaduse korral esitatakse eelnõu valitsuse 
protokollilise otsusega arvamuse saamiseks ka teis-
tele asjaomastele institutsioonidele, sh alevike- ja 
külavanematele. Arvamused on soovituslikud.
 11) Eelnõu (sh ka protokolliline otsus) kuulub vi-
seerimisele järgmises järjekorras, kusjuures visee-
rimiseks loetakse kooskõlastuse märke tegemist 
Amphoras (v.a eelnõu koostaja enda poolt):
1) eelnõu koostaja;
2) struktuuriüksuse juht või komisjoni esimees;
3) struktuuriüksuse juht (juhid) ja muu ametnik, 
kellele antakse vastav ülesanne või keda see tee-
nistusalaselt puudutab;
4) abivallavanem;
5) vallasekretär;
6) õigusnõunik või jurist, kui vallasekretäri nõud-
misel on tarvis tellida eelnõule juriidiline eksper-
tiis;
7) rahandusameti juhataja;
 12) Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud tuleb vi-
seerida viie tööpäeva jooksul. 
 13) Valitsuse õigusakti eelnõule, milles sisaldu-
vad sätted vallapoolsete kulude kohta või millega 
kaasneb vallapoolne finantseerimine, peavad ole-
ma lisatud seletuskiri või muud dokumendid, mi-
da on vaja konkreetse asja otsustamiseks. Vajadu-
selt võib vallasekretär või rahandusameti juhata-
ja nõuda eelnõu ja seletuskirja esitamist kirjali-
kult, mis peab olema allkirjastatud esitaja ning 
kooskõlastajate poolt.
 14) Seletuskiri peab sisaldama:
1) eelnõu koostaja(te) nime(sid);
2) õigusakti kehtestamise või asja otsustamise va-
jalikkuse põhjendust;
3) õigusakti kehtestamisega seotud kohaliku oma-
valitsusüksuse kulude arvestusi ja finantseerimis-
allikaid;
4) õigusakti kehtestamisega kaasnevate võimali-
ke õiguslike, majanduslike ja sotsiaalsete tagajär-
gede prognoosi;
5) andmeid eelnõu rakendamisega kaasnevate or-
ganisatsiooniliste muudatuste kohta;
6) õigusakti kehtestamisega kaasnevate muutus-
te kohta füüsilises ruumis (keskkonnas);
7) muid vajalikke andmeid ja põhjendusi, mis on 
olulised õigusakti eelnõu vastuvõtmiseks või asja 
otsustamiseks.
 15) Valitsuse õigusaktide eelnõud peavad olema 
kooskõlas põhiseaduse, teiste seaduste ja õigusak-
tidega, sh vallavolikogu ja valitsuse õigusaktide-
ga, vastama seadusega kehtestatud vorminõuete-
le, olema normitehniliselt, keeleliselt ja termino-
loogiliselt korrektsed. Õigusaktide sõnastus peab 
olema üheselt mõistetav.
 16) Kui õigusakti eelnõu ei vasta käesoleva pa-
ragrahvi lõikes 15 kehtestatud nõuetele, tehakse 
vallakantselei poolt vastavad märkused ja ettepa-
nekud ja tagastatakse eelnõu koostajale.
 17) Vallakantselei ei registreeri valitsuse istungi-
le esitatud materjale ja tagastab need, kui need:
1) ei ole kooskõlas seaduste ja muude õigusakti-
dega;
2) ei sisalda õigusakti kehtestamiseks või asja ot-
sustamiseks ettenähtud dokumente;
3) vajavad täpsustamist;
4) vajavad kooskõlastamist.
18) Valitsuse määruste eelnõud koos asjassepuu-
tuvate materjalidega peavad olema Amphoras 
kooskõlastusringi läbinud kuni vallasekretäri ast-
meni (käesoleva paragrahvi lõike 11 punktid 1-4) 
vähemalt kolm tööpäeva ning korralduste eelnõud 
ja muud materjalid vähemalt üks tööpäev enne 
valitsuse istungi päevakorra kinnitamise tähtae-
ga, milleks on korralise istungi toimumisele eelne-
va päeva kell 14.00.
19) Valitsuse erakorralise istungi materjalid an-
takse vallakantseleile üle vallavanema määratud 
tähtajaks või esitatakse valitsuse erakorralisel is-
tungil, kui vallavanem ei ole tähtaega määranud. 
Nimetatud materjalid peavad olema sisestatud 
Amphorasse ning saama ettenähtud kooskõlastu-
sed hiljemalt erakorralise istungi toimumise päe-
val. Kui õigusakt ei vasta nõuetele või seda ei jõu-
ta tähtaegselt kooskõlastada, jätavad vallasekre-
tär ja vallavanem õigusakti allkirjastamata, eel-
nõu koostaja peab eelnõu viima vastavusse käes-
oleva töökorra nõuetega ja esitama uuesti valitsu-
se istungile läbivaatamiseks.
 20) Kiiret otsustamist vajavate küsimuste mater-
jalid esitab valitsusele istungi päevakorda võtmi-
seks asjaomase struktuuriüksuse juht või abival-
lavanem või valitsuse liige motiveeritult ning va-
hetult vallavanemale, kelle otsusel võib enne is-
tungit arvata päevakorda täiendavaid punkte. Ni-
metatud materjalid peavad olema sisestatud 
Amphorasse ning saama ettenähtud kooskõlastu-
sed hiljemalt istungi toimumise päeval. Kui õigus-
akt ei vasta nõuetele või seda ei jõuta tähtaegselt 
kooskõlastada, jätavad vallasekretär ja vallava-
nem õigusakti allkirjastamata, eelnõu koostaja 
peab eelnõu viima vastavusse käesoleva töökorra 
nõuetega ja esitama uuesti valitsuse istungile lä-
bivaatamiseks.

 §8. Valitsusele arutamiseks esitatud materjalide 
vormistamine valitsuse istungile ning valitsuse is-
tungi päevakorra koostamine ja kinnitamine
 1) Nõuetekohaste ja tähtaegselt esitatud ettepa-
nekute alusel koostab vallakantselei valitsuse kor-
ralise istungi päevakorra ja esitab selle koos päe-
vakorraküsimuste arutamiseks vajalike dokumen-
tidega vallavanemale kinnitamiseks hiljemalt is-
tungile eelneva päeval kell 14:00. 
 2) Täiendava istungi päevakorrapunkti esitab val-
lakantselei vallavanemale võimalikult aegsasti, 
kuid mitte hiljem kui istungi toimumise päeval 
kell 8.45. 
 3) Erakorraliselt kokkukutsutava istungi päeva-
korra võib vallakantselei esitada vallavanemale 
istungi toimumise ajaks.
 4) Vallavanemal on õigus pärast päevakorra kin-
nitamist täiendada valitsuse istungi päevakorda 
omal algatusel või struktuuriüksuse juhi või abi-
vallavanema või valitsuse liikme poolt motiveeri-
tult esitatud, kiireloomulist otsustamist vajavate 
täiendavate päevakorrapunktidega. Kiireloomuli-
selt esitatud määruste eelnõusid üldjuhul esime-
sel lugemisel vastu ei võeta.
 5) Pärast vallavanema poolt päevakorra kinnita-
mist edastab vallakantselei valitsuse istungi päe-
vakorra viivitamata valitsuse liikmetele, ametni-
kele ning vallavanema ülesandel teistele istungile 
kutsutud isikutele.
 6) Valitsuse istungile esitatud materjalid ei kuu-
lu avaldamisele enne valitsuse otsuste vastuvõt-
mist ja lõplikku vormistamist.
 7) Vastavalt Viimsi Vallavolikogu töökorra pa-
ragrahvi 8 lõikele 7 annab valitsus volikogu eel-
nõude kohta, mida pole algatanud valitsus, oma 
seisukoha. Selle ettevalmistamiseks määrab val-
lavanem vajadusel seisukohta ettevalmistava ame-
tiisiku. Volikogu eelnõu kohta seisukoha andmi-
ne lisatakse valitsuse istungi päevakorda ning va-
litsuse seisukoht vormistatakse valitsuse istungi 
protokollilise otsusena. Pärast valitsuse istungi pro-
tokolli allakirjutamist esitatakse seisukoht (proto-
kolli vastava punkti väljavõte) volikogu kantselei-
le. 

 §9. Valitsuse istungi läbiviimine
 1) Valitsuse istungid on kinnised, kui valitsus ei 
otsusta teisiti.
 2) Valitsus on otsustusvõimeline, kui tema istun-
gist võtab osa üle poole valitsuse koosseisust, seal-
hulgas vallavanem või tema äraolekul kõige va-
nem kohalolev abivallavanem. Istungist võtab sõ-
naõigusega osa vallasekretär.
 3) Valitsuse otsustused võetakse vastu istungil 
osalejate poolthäälteenamusega. Häälte võrdse jao-
tuse korral otsustab istungi juhataja hääl.
 4) Valitsuse istungit juhatab vallavanem või te-
ma äraolekul kõige vanem kohalolev abivallava-
nem.
 5) Valitsuse istungitel võivad viibida vallavane-
ma või tema asendaja kutsel ettekandega esinev 
isik (vastava päevakorrapunkti arutelul), nõuni-
kud ja teised isikud. Istungi juhataja võib kutsu-
tud isikutele anda sõna. Volikogu esimees võib va-
litsuse istungil osaleda vallavanema vastava kut-
seta. 
 6) Valitsuse istungi juhataja tutvustab istungi al-
guses valitsuse istungi päevakorda.
 7) Valitsuse istung algab kõigi valitsuse liikmete 
ja vallasekretäri informatsioonist eelmise nädala 
ja ees käimas oleva nädala olulisematest sünd-
mustest ja otsustest. Informatsiooni antakse üld-
juhul 5 minuti jooksul.
 8) Valitsuse istungi juhataja võib päevakorrapunk-
tide arutamise järjekorras teha muudatusi. Istun-
gi alguses võib vallavanema või valitsuse liikmete 
ettepanekul päevakorrapunkti päevakorrast välja 
arvata.
 9) Kui ettekandjal ei ole võimalik osa võtta valit-
suse istungist ja tema ülesandeid ei ole pandud 
mõnele teisele ametnikule, siis päevakorrapunkte, 
mille ettekandjaks asjaomane ametnik on, ei aru-
tata ning otsuseid vastu ei võeta.
 10) Päevakorrapunkti arutamine algab eelnõu esi-
taja ettekandega. Seejärel annab istungi juhataja 
sõna kaasettekandjatele.
 11) Valitsuse istungi juhataja võib kindlaks mää-
rata ettekannete, kaasettekannete ja sõnavõttude 
kestuse, samuti keerukate ja mahukate asjade aru-
tamise korra, sealhulgas lugemiste läbiviimise ar-
vu ja tähtajad. 
 12) Pärast ettekannet ja kaasettekannet annab 
istungi juhataja soovija märguandel talle sõna kü-
simuste esitamiseks. Kui istungist osavõtjatel kü-
simusi ei ole või küsimused on esitatud, annab is-
tungi juhataja istungist osavõtjatele sõna sõnavõt-
tudeks vastavalt soovijate märguannetele.
 13) Valitsus teeb oma otsused asjaomase struk-
tuuriüksuse juhi, abivallavanema, valitsuse liik-
me või vallavanema ettepanekul.
 14) Enne hääletamist kordab istungi juhataja kõi-
ki hääletamisele pandavaid ettepanekuid. Esime-
sena pannakse hääletamisele ettekandja ettepa-
nek. Kui ettepanekud ei ole kõigile üheselt arusaa-
davad, kordab istungi juhataja ettepanekuid.
 15) Valitsuse otsused tehakse istungil osalevate 
valitsuse liikmete poolthäälteenamusega. Hääle-
tamine on avalik. Kui ükski valitsuse liige eriar-
vamust otsuse kohta ei väljenda ja hääletamist ei 
nõua, loetakse otsus vastuvõetuks ühehäälselt.
 16) Valitsuse liikmed, kes on eelnõu eelnevalt 
kooskõlastanud (viseerinud) võivad hääletada eel-
nõu vastu üksnes uute asjaolude ilmnemisel. Sei-
sukohtade muutmine kantakse istungi protokolli 
koos põhjendusega.
 17) Valitsuse istungid protokollitakse ning proto-

kollija määrab vallasekretär. Valitsuse istungi pro-
tokoll peab vastama seaduses sätestatud nõuete-
le. Protokolli kantakse istungi või koosoleku toi-
mumise aeg ja koht, osavõtjate nimed, arutlusel 
olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepane-
kud ja vastuvõetud otsused, hääletustulemused, 
kui küsimus otsustati hääletamise teel, ning ot-
sustajate või küsimuste algatajate eriarvamused.
 18) Valitsuse istungi protokollile kirjutavad alla 
vallavanem või tema asendaja ja protokollija. Pro-
tokollile allakirjutanud isikud vastutavad proto-
kollis sisalduvate andmete õigsuse eest. 
 19) Valitsuse istungite ning valitsuse komisjonide 
koosolekute protokollid peavad olema igaühele kät-
tesaadavad valla põhimääruses sätestatud korras. 
Üldkättesaadavaks ei tehta protokollides sisaldu-
vaid andmeid, mille väljastamine on seadusega 
piiratud või mõeldud valla ametiasutuste siseseks 
kasutamiseks.
 20) Protokollid ja teised dokumendid peavad vas-
tama haldusdokumentidele kehtestatud põhinõue-
tele. 

 §10. Valitsuse õigusaktide vormistamine, allakir-
jutamine, väljastamine ja avalikustamine
 1) Kui õigusakti eelnõu võetakse vastu istungil 
tehtud parandusi, märkusi ja ettepanekuid arves-
tades, valmistab õigusakti allakirjutamiseks ette 
asjaomane struktuuriüksus ja annab selle seejärel 
2 tööpäeva jooksul vallakantseleile lõplikuks vor-
mistamiseks.
 2) Valitsuse õigusakt esitatakse allakirjutamiseks 
kõigepealt vallasekretärile ja seejärel vallavanema-
le.
 3) Valitsuse poolt vallavolikogule esitatavad eel-
nõud vormistatakse lõplikult asjaomases struktuu-
riüksuses ning antakse seejärel vallakantseleile üle 
nende edastamiseks vallavolikogule. Eelnõu vii-
masel leheküljel peab olema eelnõu ettevalmista-
nud ametniku ning kooskõlastajate allkiri.
 4) Valitsuse istungi toimumise kohta vormistatak-
se digitaalselt protokoll, mis edastatakse hiljemalt 
istungi toimumisele järgneval päeval kell 10:00 
märkuste tegemiseks valitsuse liikmetele, struktuu-
riüksuste juhatajatele ning teistele päevakorrapunk-
tide ettekandjatele, kes hiljemalt teisel tööpäeval 
peale istungit esitavad nende poolt kooskõlastavad 
protokolli Amphoras. Kui nimetatud ajaks ei ole 
kooskõlastaja teinud märget kooskõlastuse kohta, 
loetakse kooskõlastus antuks. Kui istungit juhatab 
mitu valitsuse liiget, kirjutavad protokollile alla 
kõik istungit juhatanud valitsuse liikmed, märki-
des, kes milliste päevakorrapunktide arutamist ju-
hatasid.
 5) Kui allakirjutamiseks esitatud õigusakt ei vas-
ta põhiseadusele, seadustele või muudele õigusak-
tidele, kuid valitsus otsustab siiski õigusakti välja 
anda, esitab vallasekretär motiveeritud õiendi keel-
dumise kohta valitsusele. Allkirja andmisest keel-
dumise õiend lisatakse istungi protokollile. Allkir-
ja andmisest keeldumise korral pöördub vallasek-
retär taotlusega vallavanema poole õigusakti eel-
nõu teistkordseks arutamiseks valitsuse ühel järg-
mistest istungitest. Kui valitsus jääb oma endise 
otsuse juurde, annab vallasekretär oma allkirja. 
Vallasekretäri eriarvamus kantakse istungi proto-
kolli. Valitsuse õigusakt, mille puhul vallasekretär 
jääb eriarvamusele, saadetakse viivitamatult õi-
gusaktide järelevalvet teostavale ametiisikule (kor-
ralduse puhul maavanemale ja määruse puhul 
Õiguskantslerile).
 6) Valitsuse õigusaktid saavad kuupäeva ja numb-
ri valitsuse istungi toimumise päeval.
 7) Valitsuse määrused saadetakse 10 päeva jook-
sul pärast nende vastuvõtmist Õiguskantslerile. 
Valitsuse määrused ja korraldused saadab valla-
kantselei või muu selleks määratud struktuuriük-
sus või ametnik seitsme päeva jooksul pärast nen-
de vastuvõtmist täitjatele ja teistele asjaosaliste-
le. 
 8) Valitsuse istungil otsustatu kohta annavad aja-
kirjandusele informatsiooni vallavanem või tema 
poolt volitatud isikud. 
 9) Valitsuse õigusaktid avalikustatakse ning need 
peavad olema kättesaadavad kõigile isikutele sea-
duses ja valla põhimääruses sätestatud korras. Kui 
valla põhimääruses ei ole sätestatud teisiti, avali-
kustatakse valitsuse määrused väljapanekuga val-
lakantseleis.
 10) Avalikustamisele ei kuulu andmed, mille väl-
jastamine on seadusega keelatud või mõeldud üks-
nes valla ametiasutuse siseseks kasutamiseks. 
 11) Valitsuse määrused ja korraldused vormis-
tatakse ja avalikustatakse eesti keeles. 
 12) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast 
avalikustamist, kui määruses eneses ei ole sä-
testatud hilisemat tähtpäeva. 
 13) Valitsuse korraldus jõustub teatavakstegemi-
sest, kui korralduses eneses ei sätestata hilisemat 
tähtpäeva.
 §11. Rakendussätted
 1) Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ja Viimsi valla veebilehel.
 2) Määrus rakendub 1. mail 2007.a.
 3) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13. 
detsembri 2005.a määrus nr 41.
Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

25. aprill 2007 nr 16
Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetus-
te määramise ja maksmise kord
Määrus kehtestatakse “Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse” § 22 lõi-
ke 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande 
seaduse” § 8 punkti 2 ja § 23 punkti 1 
alusel.

I peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib Viimsi valla eelarves 
selleks ettenähtud vahendite arvelt erinevate sot-
siaaltoetuste määramist ja maksmist.
§ 2. Üldmõisted
(1) Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste mää-
ramise ja maksmise korras (edaspidi - Kord) ka-
sutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tä-
henduses:
1) Viimsi valla elanik - on isik, kelle elukoht on 
rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas (edaspi-
di - Vald);
2) Vähekindlustatud isik - selleks loetakse on isi-
kut, kelle kuusissetulek on alla 3200.- krooni;
3) Vähekindlustatud perekond - selleks loetakse 
perekonda, kelle sissetuleku piiriks üksi elavale isi-
kule on 3200.- krooni. Pere teise ja iga järgneva 
liikme sissetuleku piiriks on 75% pere esimese liik-
me sissetuleku piirist (s.o 2400.- krooni);
4) Suurpere - selleks loetakse perekonda, kus on 
vähemalt neli last.
5) Ülalpidamiskohustusega isik - selleks loetakse 
isikut, kellel on kohustus ülal pidada Korra § 2 
lõikes 2 loetletud isikuid;
6) Perekonnaliige - selleks loetakse isikut, tema 
abikaasat või temaga kooselavat elukaaslast, nen-
de ülalpidamisel olevaid lapsi ja vanemaid, kui 
nad elavad ühes leibkonnas, s.t. kasutavad sisse-
tulekuid ühiselt ja neil on ühine majapidamine;
7) Valla sotsiaaltoetus - on isikule või perekonna-
le valla eelarvelistest vahenditest antav rahaline 
toetus. Valla sotsiaaltoetust on võimalik saada isi-
kul, kes on Valla elanik.
(2) Ülalpidamiskohustusega isikul on kohustus 
ülal pidada:
1) abivajavat abikaasat, kes on töövõimetu või ra-
se või hooldab kuni kolmeaastast last;
2) last ja lapselast, kes on alaealine või jätkab täis-
ealiseks saamisel õppimist põhikoolis, gümnaa-
siumis või kutseõppeasutuses;   
3) abivajavat töövõimetut täisealist last ja lapse-
last;
4) abivajavat töövõimetut vanemat;
5) abivajavat töövõimetut vanavanemat, kui vii-
masel ei ole abikaasat või täisealist last, kellelt 
oleks võimalik ülalpidamist saada; 
6) alaealist venda või õde, kui viimastel ei ole va-
nemaid ega vanavanemaid, kellelt oleks võimalik 
saada ülalpidamist;
7) võõrasvanemat või kasuvanemat, kes on teda 
vähemalt 10 aastat kasvatanud ja  ülal pidanud 
ning kellel ei ole täisealist töövõimelist last ega 
abikaasat, kellelt oleks võimalik ülalpidamist saa-
da. (Võõrasvanem on lapse vanemaga abielus olev 
isik, kes ei ole lapse vanem. Kasuvanem on isik, 
kes last tegelikult kasvatab, kuid ei ole tema lap-
sevanem ega võõrasvanem.)
§ 3. Valla sotsiaaltoetuste liigid
Valla sotsiaaltoetused on:
1) sünnitoetus;
2) põhikooli I klassi mineva lapse toetus;
3) lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus;
4) ravimitoetus; 
5) eakate tähtpäeva toetus; 
6) matusetoetus;
7) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu 
toetus;
8) maamaksu toetus;
9) suurpere toetus;
10) erakorraline toetus.

II peatükk
SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE JA 
MENETLEMINE
§ 4. Sotsiaaltoetuse taotlemise avaldus
(1) Matusetoetuse, sünnitoetuse, põhikooli I klas-
si mineva lapse toetuse, lasteaias ja koolis toidu 
eest tasumise toetuse, ravimitoetuse, maamaksu 
toetuse ja erakorralise toetuse taotlemiseks tuleb 
esitada Viimsi Vallavalitsusele (edaspidi - Valla-
valitsus) kirjalik avaldus. 
(2) Maamaksu toetuse taotleja esitab kirjaliku 
avalduse hiljemalt 1. juuniks. 
(3) Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse taotle-
ja esitab avalduse septembrikuu jooksul. 
(4) Avaldused võtab vastu Viimsi Vallavalitsuse 
Sotsiaal- ja tervishoiuamet (edaspidi - Sotsiaal- ja 
tervishoiuamet).
(5) Toetust saada soovija asemel võib temale toe-
tuse andmise avalduse esitada ka mõni teine 
isik.
(6) Suurpere toetuse, eakate tähtpäeva toetuse ja 
Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-
tuse saamiseks ei ole vaja avaldust esitada.
(7) Toetuse saamise avalduses tuleb ära näidata 
sotsiaaltoetuse vajadust tingivad asjaolud. 
(8) Avaldusele tuleb lisada dokumendid, mis tõen-
davad isiku või perekonna sissetulekut (töötu pu-
hul töötu kaardi koopia) ja kulutusi, mille kom-
penseerimiseks toetust soovitakse. 
(9) Maamaksu toetuse avalduse juurde tuleb lisa-
da täiendavalt maamaksu esimese osa maksmist 
tõendav dokument.
§ 5. Sotsiaaltoetuse taotluse menetlemine
(1) Avalduse vastuvõtnud Sotsiaal- ja tervishoiu-
ameti töötaja registreerib avalduse, kontrollib aval-
duse ja selle lisade vastavust nõuetele ning tege-
likkusele, nõudes vajaduse korral selgitusi ja täien-
davaid dokumente ning esitab avalduse koos sel-
le juurde kuuluvate materjalidega seisukoha võt-
miseks Viimsi Vallavolikogu sotsiaalkomisjonile 
(edaspidi - Sotsiaalkomisjon). 
(2) Pärast Sotsiaalkomisjoni kirjaliku seisukoha 
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Püünsi põhikool vajab 
• klassiõpetajat, 
• eesti keele õpetajat, 
• poiste tööõpetuse õpetajat, 
• füüsika õpetajat, 
• tennise treener/õpetajat, 
• asendus- ja pikapäevakooli õpetajat.
 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata hiljemalt 8. juuniks aadressil 
Kooli tee 33, Püünsi küla, 74001 Harjumaa või e-postiga birgit@pyynsi.edu.ee. 
Info telefonil 606 6919

MTÜ Viimsi Huvikeskus korraldab konkursi NOOR-
SOOTÖÖTAJA ametikohale (tööle asumine alates 1. augus-
tist 2007) septembris avatavasse Randvere noortekesku-

sesse 

MTÜ Viimsi Huvikeskuse struktuuriüksusena tegutseb Viimsi noortekes-
kus alates oktoobrist 2001. Noortekeskus töötab avatud noorsootöö mee-
todil ja on peamine noorsootöö korraldaja Viimsi vallas. Käesoleva aasta 
septembris avatakse Viimsi noortekeskuse filiaal Randvere noortekeskus, 
mille põhitegevus on pakkuda piirkonna lastele ja noortele vaba aja si-
sustamise võimalusi.  

Töö kirjeldus: 
• noorte vaba aja sisustamine vastavalt loodud tingimustele 
• noorteürituste korraldamine ja läbiviimine 
• koostöö teiste noortega tegelevate asutustega
• vastavatud noortekeskuse töö käivitamine 

Nõuded noorsootöötajale: 
• kõrgharidus (rakenduslik kõrgharidus) noorsootöö, pedagoogika, 
sotsiaaltöö ja/või psühholoogia alal 
• projektide kirjutamise ja juhtimise oskus ning kogemus 
• väga hea eesti keele oskus, võõrkeelte oskus suhtlustasandil (vene, 
inglise)
• arvuti kasutamise oskus 
• väga hea suhtlemisoskus ja positiivne ellusuhtumine 
• iseseisvus, algatusvõime, organiseerimisvõime 
• kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega

Pakume:
• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega 
• eneseteostus- ja arenguvõimalusi 
• noorsootöö valdkonnas konkurentsivõimelist palka 

Kandideerimiseks palume saata CV ning avaldus 11. juuniks 
viimsink@huvikeskus.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi vald, 
74001, Harjumaa 

saamist esitab Sotsiaal- ja tervishoiuamet avaldu-
se koos selle juurde kuuluvate materjalidega ja Sot-
siaalkomisjoni kirjaliku seisukohaga Vallavalitsu-
se istungile toetuse andmise otsuse tegemiseks.

III peatükk
SOTSIAALTOETUSED, TOETUSTE TAOT-
LEMISE
TÄIENDAVAD TINGIMUSED JA TOETUS-
TE ERALDAMINE
§ 6. Sünnitoetus 
(1) Sünnitoetuse saamiseks peavad lapse mõlemad 
vanemad olema Valla elanikud vähemalt 3 kuud 
enne lapse sündi. Erandjuhud lahendab Sotsiaal-
komisjon.
(2) Sünnitoetuseks on ühekordne rahaline toetus, 
millele lisandub kingitusena graveeringuga hõbe-
lusikas.
(3) Sünnitoetuse määra kinnitab Vallavalitsus iga 
kalendriaasta alguses oma otsusega. 
§ 7. Põhikooli I klassi mineva lapse toetus ja suur-
pere toetus
(1) Põhikooli I klassi mineva lapse toetuse ja suur-
pere toetuse saamiseks peavad lapse mõlemad va-
nemad olema Valla elanikud eelmise kalendriaas-
ta 31. detsembri seisuga.
(2) Suurpere toetus makstakse välja kord aastas - 
emadepäevaks. 
(3) Põhikooli I klassi mineva lapse toetus kantak-
se avalduse alusel üle lapsevanema arveldusarve-
le või makstakse välja Vallavalitsuse kassast 01. 
septembrist kuni 15. oktoobrini.
§ 8. Eakate tähtpäeva toetus
(1) Eakate tähtpäeva toetust makstakse kuld- või 
briljantpulmade ja 65, 70, 75, 80, 85, 90-aastas-
tele ning vanematele Valla elanikele sünnipäeva 
puhul.
(2) Kuld- või briljantpulmadeks makstakse toetust 
avalduse alusel. 
(3) 65- kuni 85-aastastele juubilaridele saadetakse 
Sotsiaal- ja tervishoiuameti poolt koju õnnitlustea-
tis rahvastikuregistris registreeritud Valla aadressil.
(4) Üle 90 aasta vanustele makstakse toetust igaks 
sünnipäevaks, ilma avaldust esitamata. Üle 90 
aasta vanustele viiakse toetus Sotsiaal- ja tervis-
hoiuameti poolt koju. 
§ 9. Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu 
toetus
(1) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toe-
tust makstakse Valla elanikule, kes on kantud Tšerno-
bõli AEJ avarii likvideerimisel osalenute nimekirja. 
(2) Toetuse summa suuruse määrab Sotsiaalko-
misjon. 
§ 10. Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetus 
(1) Lasteaias ja koolis toidu eest tasumise toetuse 
saajateks võivad olla 3 ja enama lapsega perekon-
nad ning vähekindlustatud perekonnad, tingimu-
sel, et lapse vanemad või neid asendavad isikud 
on Viimsi valla elanikud.
(2) 3 ja enama lapsega perede lastele on Valla ter-
ritooriumil asuvates koolides- ja lasteaedades toit 
tasuta. 
(3) Lapsevanemal tuleb esitada iga aastal Valla-
valitsusele teatis, kus kajastub laste arv, nimed, 
kooli või lasteaia nimetus septembrikuu esimese 
nädala lõpuks.
(4) Muudel juhtudel võivad avalduse toetuse saa-
miseks Sotsiaal- ja tervishoiuametile esitada lap-
sevanem (hooldaja, eestkostja) lastekaitseamet-
nik, pedagoog või sotsiaaltöötaja. 
(5) Avaldusele lisatakse perekonna sissetulekut 
tõendavad dokumendid.
§ 11. Ravimitoetus
(1) Ravimitoetuse saajaks võib olla vähekindlus-
tatud Valla elanik. 
(2) Toetuse saamise avaldusele tuleb lisada doku-
mendid isiku sissetuleku kohta ja ravimite ostmi-
sel saadud kviitungid, millel on kirjas ravimite ni-
metused ja maksumused.
(3) Toetust makstakse 1 kord kvartalis. Toetuse 
suuruse otsustab Sotsiaalkomisjon.
§ 12. Matusetoetus
Matusetoetuse saajaks võib olla isik, kes korral-
dab Valla elaniku matuse.
§ 13. Maamaksu toetus
(1) Maamaksu toetust võib saada Valla vähekind-
lustatud elanik, kes on 01.01.2002.a. seisuga oma-
nud või kasutanud Vallas elamumaad vähemalt 
viis aastat. 
(2) Ühele isikule makstakse maamaksu toetust ai-
nult ühe Vallas asuva maatüki maamaksu osas.
(3) Toetust makstakse kuni 50% maamaksu sum-
mast, kuid mitte rohkem kui 1500.- krooni. 
§ 14. Erakorraline toetus 
(1) Erakorralist toetust võib taotleda Valla elanik, kes 
on vähekindlustatud, vanur, puudega isik või krooni-
line haige aga ka vähekindlustatud pere või suurpe-
re, kelle täiskasvanud liikmed on Valla elanikud.
(2) Erakorralist toetust on võimalik saada: 
1) loodusõnnetuse, tulekahju või olme- või liiklus-
avarii tagajärgede likvideerimiseks, sealhulgas ka 
hädavajalike esmatarbekaupade ostmiseks;
2) kriminaalasjas kannatanuks tunnistatud isikul 
kuriteo läbi olulise kahju saamisel, kui tal ei ol-
nud võimalik kahju tekkimist ära hoida;
3) spordi- ja lastelaagrite tuusikute kompenseeri-
miseks;
4) kütte ostmiseks;
5) laste riiete ja esmatarbevahendite ostmiseks;
6) üldhooldekodusse ja tugikodusse asumisega seo-
tud kulude katteks;
7) muudeks kulutusteks. 
§ 15. Toetuse andmise otsustamine ja toetuse eral-
damine
(1) Sotsiaal- ja tervishoiuamet esitab toetuse taot-
lemise avaldused koos selle lisadega ja Sotsiaalko-
misjoni seisukohaga Vallavalitsusele iga kuu 20. 

kuupäevaks. 
(2) Toetuse eraldamine otsustatakse Vallavalitsu-
se istungil, üldjuhul üks kord kuus, lähtudes Sot-
siaalkomisjoni seisukohast ja Vallavalitsuse poolt 
kindlaks määratud toetuste piirmääradest.
(3) Maamaksu toetuse taotlemise avaldused esi-
tab Sotsiaal- ja tervishoiuamet koos Sotsiaalko-
misjoni kirjaliku seisukohaga hiljemalt Vallava-
litsuse juunikuu viimasele istungile toetuse and-
mise otsustamiseks.
(4) Erakorralist toetust, kui selle saamisest võib 
sõltuda inimese elu ja tervis või Vallale oluliste li-
sakulutuste tekkimine, võib vallavanem määrata 
Sotsiaal- ja tervishoiuameti ettepanekul oma käsk-
kirjaga, informeerides sellest Vallavalitsust järg-
misel istungil.
(5) Sotsiaal- ja tervishoiuamet informeerib toetuse 
taotlejat Vallavalitsuse otsusest 1 nädala jooksul ar-
vates Vallavalitsuse sellekohase otsuse saamisest.
(6) Toetuse mittemääramise korral teatab Sotsiaal- 
ja tervishoiuamet taotlejale mittemääramise põh-
juse ning kui võimalik, esitab probleemi muud või-
malikud lahendused.

IV peatükk
LÕPPSÄTTED
§ 16.  Toetuse väljamaksmine
(1) Vallavalitsuse otsusega eraldatud toetuse sum-
ma:
1) kantakse toetuse saaja pangakontole;
2) kasutatakse taotleja poolt esitatud arvete tasu-
miseks;
3) makstakse sularahas välja;
4) kasutatakse taotleja sihtotstarbeliste maksete 
kompenseerimiseks või teenuse eest tasumiseks.
§ 17.  Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 
10.01.2006. a määrus nr 1 “Viimsi valla eelar-
veliste sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 
kord” ja 09.05.2006. a määrus nr 16 “Viimsi Val-
lavolikogu 10. jaanuari 2006 määrusega nr 1 kin-
nitatud “Viimsi valla eelarveliste sotsiaaltoetuste 
määramise ja maksmise kord” muutmine”. 
(2) Käesolev määrus avaldada ajalehes Viimsi 
Teataja, Viimsi valla veebilehel ja elektroonilises 
Riigi Teataja andmebaasis.
(3) Käesolev määrus jõustub 01. mail 2007.a.

Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

25. aprill 2007 nr 17
Munitsipaalasutuse Viimsi Raamatuko-
gu põhimääruse kinnitamine
Määrus kehtestatakse “Kohaliku oma-
valitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 
2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, 
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005.a mää-
rusega nr 38 kehtestatud ning 
09.05.2006.a määrusega nr 17 muude-
tud “Viimsi valla põhimääruse” § 18 
lõike 1 punkti 35 ja “Rahvaraamatu-
kogu seaduse” § 6 lõike 1, § 12 lõike 1 
alusel ning võttes arvesse vallavalitsu-
se ettepaneku korraldada ümber Viim-
si valla raamatukogude tegevus ja ühen-
dada Viimsi Raamatukogu ja Prangli 
Raamatukogu.

 §1. Kinnitada Munitsipaalasutuse Viimsi Raa-
matukogu põhimäärus vastavalt Lisale 1.
 §2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavalitsuse 
14.11.2000.a määrus nr 52 “MA Viimsi Raama-
tukogu Põhikirja kinnitamine ja Viimsi Raamatu-
kogu tunnistamine munitsipaalasutusena” ning 
14.11.2000.a määrus nr 53 “MA Prangli Raama-
tukogu Põhikirja kinnitamine ja Prangli Raama-
tukogu tunnistamine munitsipaalasutusena”.
 §3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja 
ning valla veebilehel. 
 §4. Määrus jõustub 01. maist 2007.a.
Aarne Jõgimaa, 
Volikogu esimees

Lisa 1
 Viimsi Vallavolikogu 
25.04.2007.a määrusele nr 17
MUNITSIPAALASUTUSE VIIMSI RAAMA-
TUKOGU
P Õ H I M Ä Ä R U S

 §1. Üldsätted 
 1) Viimsi Raamatukogu (edaspidi - raamatuko-
gu) on Viimsi vallavalitsuse (edaspidi -vallavalit-
sus) hallatav asutus. 
 2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele va-
ba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, tead-
mistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, 
toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.
 3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Rahva-
raamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraama-
tukogude manifestist,  käesolevast põhimäärusest 
ning teistest õigusaktidest.
 4) Raamatukogu asukohaks on Kesk tee 1, Haab-
neeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond.
 5) Raamatukogul on oma logo, kujutise ja nime-
ga pitsat ning sümboolika. 
 6) Raamatukogu haruraamatukogu on Prangli 
Raamatukogu.
 7)Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Viim-
si valla territooorium.
 §2. Ülesanded
Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
1) osutab põhiteenuseid (teavikute kohapeal ka-
sutamine ja kojulaenutus) valla elanikele ning teis-
tele soovijatele vastavalt rahvaraamatukogu sea-
dusele, teistele õigusaktidele ja raamatukogu ka-

sutamise eeskirjadele; 
2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja 
elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaa-
davaks; 
3) korraldab tasuta koduteeninduse elanikele, kes 
tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raama-
tukogu külastama;
4) osutab tasulisi eriteenuseid (paljundustööd, välja-
trükid üldkasutatavatest andmebaasidest). Eriteenus-
te eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
5) osaleb valla oma valdkonna arengukavade eel-
nõude väljatöötamises ja kultuurielu koordineeri-
mises;
6) teeb koostööd Eesti ja väljaspool Eestit asuvate 
raamatukogudega;
7) osutab internetiteenuseid ning tagab avalikule 
teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juur-
depääsu;
8) korraldab näitusi ja muid üritusi oma kogudes 
olevate materjalide tutvustamiseks;
9) korraldab töö arvestust, aruandlust ja analüü-
si vastavalt kehtivates õigusaktides sätestatud kor-
ras, andes oma tegevusest aru vallavalitsusele;
10) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Viim-
si valla kohta informatsiooni sisaldavad 
teavikud;
11) kooskõlastab oma tegevuse Harju Maakonna-
raamatukoguga.  
 §3. Juhtimine 
 1) Raamatukogu tööd juhib juhataja, kelle kin-
nitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepa-
nekul.
 2) Juhataja:
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise 
ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja ra-
haliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
2) esindab raamatukogu;
3) koostab raamatukogu eelarve projekti vastavalt 
Viimsi Vallavolikogu (edaspidi - vallavolikogu) 
poolt kehtestatud korrale;
4) esitab raamatukogu töötajate struktuuri kinni-
tamiseks vallavalitsusele; 
5) sõlmib lepinguid oma pädevuse piires; 
6) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raama-
tukogu töötajatega; 
7) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju. 
 §4. Raamatukogu nõukogu 
Vallavolikogule ja vallavalitsusele raamatukogu-
teeninduse korraldamise kohta ettepanekute tege-
miseks moodustab vallavalitsus vajadusel 3 kuni 
5-liikmelise raamatukogu nõukogu, mis tegutseb 
oma põhimääruse alusel. 
 §5. Vara ja  finantseerimine  
 1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma 
valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt 
kehtestatud korrale. 
 2) Raamatukogu finantseeritakse:
1) valla eelarvest;
2) riigieelarvest;
3) annetustest;
4) tema põhitegevusega seotud põhimääruses sä-
testatud tasulistest teenustest;
5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.
 §6. Kontroll, järelvalve ja aruandlus 
 1) Kontrolli raamatukogu tegevuse üle teostatak-
se Viimsi valla põhimääruses ja muudes õigusak-
tides ettenähtud korras.
 2) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õi-
gusaktides ettenähtud aruanded, sealhulgas Kul-
tuuriministeeriumile aruanded riigieelarvest finant-
seeritud summade kohta. 
 §7. Kogud, teenindus, lugeja 
 1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaal-
sed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhi-
vajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi 
ja laadi teavikuid. 
 2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õi-
gused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu ka-
sutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavalitsus.
 3) Avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava 
andmesidevõrgu kaudu avalikustatud teabega tut-
vumiseks võimaldatakse teabe taotlejal kasutada 
arvutit. Kui üldkasutatava andmesidevõrgu kau-
du avalikustatud teabele soovib juurdepääsu roh-
kem isikuid, kui raamatukogu jõuab teenindada, 
on raamatukogu kohustatud korraldama soovija-
te eelregistreerimise. Raamatukogu töötajad on ko-
hustatud isikuid abistama riigi- ja kohaliku oma-
valitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saa-
miseks.
 §8. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevu-
se lõpetamine 
 1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevu-
se lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.
 2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tege-
vuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuri-
ministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavanda-
tavat tähtaega.

Viimsi noortekeskus korraldab 
Puhkelaager «Sisukas suvi» 
8-13-aastastele Viimsi lastele ja noortele; 
5.-10. augustini Venevere puhkekülas. 

Laager toimub looduslikult väga kaunis ja huvita-
vas kohas Viljandimaal männimetsas. Ööbimine 
viiekohalistes kämpingumajades. Toitlustamine 
kõikidele nõuetele vastavalt. Laagriplatsil on ujumiseks väike järv. Lastega te-
geleb neli   laagrikasvataja litsentsiga kasvatajat. Transport laagrisse ja tagasi 
garanteeritud.  

Tegevused laagris: 
- sportlikud tegevused 
- rabamatk 
- käsitöö ja kunst 
- loodusmängud 
- kanuusõit
- seiklusmängud
- ujumine, jne. 

Osavõtumaks 1000 kr, kohtade arv on piiratud.
Registreerimine (kuni 22. juuni) ja lisainfo tel 606 6826, 53 43 1166 (E-R k 
14-20, 
alates 4. juunist E-R 12-17); 
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee  

Viimsi noortekeskus 
korraldab 
8-12-aastastele Viimsi laste-
le ja noortele 
11.-14. juunini Viimsis 
laste linnalaagri  

Laager toimub peamiselt Viimsi noortekeskuses, kavas on ka väljasõidud ja 
ekskursioonid. Lastele iga päev soe lõuna. Tegevused toimuvad kella 10–17.   

Tegevused laagris: 
•  käsitöö ja kunst 
•  seiklusmängud
•  ekskursioonid,   jne. 

Osavõtumaks 200 kr.  
Kohtade arv on piiratud. 

Registreerimine kuni 1. juunini, lisainfo tel 60 66 826 või 53 43 1166 (E-R 
kella 14-20).
e-mail: viimsink@huvikeskus.ee  

VIIMSI 
NOORTEKESKUSES

on suvel avatud: 

4.-29. juunini E-R kella 12-17.
Juulis on noortekeskus puhkusel, 

s. t suletud. 
1.-31. augustini oleme avatud 

E-R kella 12-17.



Saalihoki Viimsi karikavõistlused

Toimusid  21. aprillil  spordiklubi Viim-
si Kepp korraldusel. Naistele antud ees-
õiguse kasutasid ära korraldajaklubi 
ning  Piilupesa. Et tegu oli sõprusmän-
guga, kujunes lõppseisuks 3:3 viik. Pari-
maks mängijaks tunnistati lasteaednik  
Kristina Lind. Meeskondi kogunes  spor-
dihalli  kuus. Võit läks seekord Tallinna 
Kalevi esindusmeeskonnale, kus mämgib 
ka mitu viimsilast. Teise koha sai spordi-
klubi Sinimäe meeskond, pronksimän-
gus alistas eelmise aasta karikavõitja 
Viimsi Kepp bullititega Kalevi teise mees-
konna. Viies koht läks spordiklubile 
Ferrata ja kuues koht  Piim Tiim  noor-
tele harrastajatele Viimsist. Suur tänu 
korarldajatele klubist Viimsi Kepp ja  
eestvedajale Erko Karnale!

Selgusid valla meistrid sulgpallis
28. aprillil korraldas Viimsi sulgpalli-

klubi valla meistrivõistlused, kus peakoh-
tuniku rollis  oli Eesti koondise lootustan-
dev liige, viimsilane Rainer Kaljumäe.

Üksikmängude parimateks osutusid 
U-13 tütarlastest Marleen Leemet, 
Mirjam Vaht ja Katre Rohumägi, sama 
vanuseklassi poistest olid tublimad 
Märten Puust, Karl-Martin Tamm ja 
Morgan Puust. U-17 neidude parimatest 
said valla auatasud Helen Rosme, Laura 
-Liis Kruuspak ja Maria Vinogradova. 
Naiste parimad olid Merily Viibur, Anni-
ka Kaabel ja Tiina Rosme ning meestest 
Vahur Kivistik, Indrek Tarto ja Kaupo 
Pastak. Naisseenioridest olid tublimad 
Eve Pilt, Maire Tuul, Irena Hamburg 
ning meesseenioridest Viktor Palmet ja 
Ago Tiiman. Pärast   paarismängu kut-
suti autasustamisele U-17 neidudest 
Merily Viibur –Laura-Liis Kruuspak, 
Gerly Tammiste–Susan Pahk ja Helen 
Rosme–Marleen Leemet. Naiste parimad 

olid Annika Kaabel–Eve Pilt, Tiina 
Rosme–Maaria Kunder ning Maire Tuul–
Helena Leemet, meestest võidutsesid 
Kaupo Pastak–Vahur Kivistik, Georg Kaa-
sik–Mattis Kirsipuu ning Teet Tammiste–
Kaido Kaabel. Seenioride paarismängus 
olid konkurentsis vaid naised, parima-
teks osutusid Reet Varik–Jana Rebane 
ning Kristina Lind–Irena Hamburg. Se-
gapaarismängu parimateks olid U–17 
klassis Merily Viibur–Mattis Kirsipuu ja 
Helen Rosme–Sven-Erich Tamm, põhi-
klassis Mark Pahk–Susan Pahk, Annika 
Kaabel–Kaido Kaabel ja Gerly Tammis-
te–Teet Tammiste. Seenioridest olid või-
dukad Eve Pilt–Ago Tiiman, hõbeda said 
Maire Tuul–Viktor Palmet.

Pühapäeval, 29. aprillil oli spordihall 
taas huvilisi täis. Kokku oli tulnud 60 ini-
mese ringis, kes kõik tahtsid saada osa 
sulgpalli ABC-st. Tundub, et see spordi-
ala on Viimsis väga populaarseks muutu-
nud, sest igal aastal korraldatav perepäev 
kogub aina hoogu ning tegijaid tuleb 
juurde. Valla meistrivõistluste tulemusi 
vaadates võib märgata, et see spordiala 
on armsaks saanud paljudele peredele. 
Hooandjateks on aga meie sulgpalliklu-
bi tublid treenerid Aigar Tõnus ja Jüri 
Tarto. Ühelgi teisel  meie valla  klubil po-
le nii palju (kahest kaks!)   teenekaid 
ning Eesti Olümpiakomiteelt kõrgeima 
kutsekvalifikatsiooni tunnistuse pälvinud  
treenereid kui Viimsi Sulgpalliklubil. Jõu-
du ja vastupidavust tublidele meestele!

Valla meistrivõistlused laskmises
peeti 9. mail Haabneemes Same-

Sport lasketiirus. Et tiiru pakutud relva-
liik – 9 mm püstol Sig Sauer P226 X-Five 
Allround on lubatud alates 18. eluaas-
tast, olidki  võistlused vaid täiskasvanu-
tele. 25 m distantsilt tulistati kümme 
võistluslasku. Naiste parimad  tulemu-
sed:  Ingrid Randlaht (57 silma), Reili 

Vaarmann (23 silma), seenioridest Imbi 
Savi (71 silma) ning Viivi Toomla (51 sil-
ma). Meestest võitis esikoha Raivo 
Stoltsen (77 silma), teiseks jäi Danel 
Juhanson 54 ja kolmas Lauri Tamm 31 
silmaga. Seenioride parim Mait Luha 
võitis 62 silmaga.

Harjumaa meistrid ujumises
selgusid  28. aprillil  Keila Tervisekes-

kuse ujulas. Võisteldi vaba-, rinnuli- ja se-
liliujumises. Kõigil tuli vaatamata vanuse-
le läbida 100 m distants ning 4x50 m tea-
teujumine.  Viimsi  27-liikmelises võist-
konnas olid valdavalt Viimsi SPA ujumis-
klubi  ja TOP ujumisklubi tublid noored, 
kes teenisid välja märkimisväärse meda-
lisaagi. Vabaltujumises sai 1993. aastal ja 
hiljem sündinud tüdrukutest hõbemedali 
Katriin Kersa ajaga 1.08,51 ning pronksi 
Karleen Kersa ajaga 1.12,89. Neidudest 
(sündinud 1991-1992) võitis Kätlin Roht-
laid ajaga 1.04,26. Kõik kolm treenivad 
TOP-is. Naiste arvestuses tuli teiseks Kaja 
Masing (Viimsi SPA) ajaga 1.08,41 ja kol-
mandaks Kristiina Arusoo ajaga 1.10,70. 
Veteranide võitjaks tuli Ene Kivet (Tallin-
na U-klubi) ajaga 1.15,42. Poiste (sündi-
nud 1991. aastal ja hiljem) vabaltujumi-
ses tuli nelikvõit Viimsi SPA noortele, kul-
la sai Sander Parts ajaga 58,04, hõbeda 
Tõnis Türnpuu ajaga 1.08,33 ning pronk-
si Alex Savi ajaga 1.10,76. Noormeeste 
(sündinud 1989-1990) pronksi sai Kaarel 
Viik ajaga 1.02,77. Meeste võitjaks tuli  
Herol Marjak (TOP) ajaga 55,32. Rinnu-
liujumises olid taas medalikonkurentsis 
õed Kersad. Seekord oli parem ja sai hõ-
bemedali Karleen ajaga 1.26,86, jättes 
Katriinile pronksi ajaga 1.31,85. Neidu-
dest oli taas võidukas Kätlin Rohtlaid, aja-
ga 1.26,76, teine koht läks Kirke Pässile 
(Viimsi SPA) ajaga 1.29,78. Naiste arves-
tuses sai Kaja Masing hõbemedali ajaga 
1.27,70 ning veteranide parim oli taas 

Ene Kivet ajaga 1.30,80. Poiste rinnuliuju-
mises moodustasid esikolmiku  Sander 
Parts (1.21,87), Alex Savi (1.32,10) ja 
Lauri Visnapuu (1.37,55) – kõik Viimsi 
SPA-st. Noormeeste pronksile ujus Kaarel 
Viik ajaga 1.28,78. Meesteklassis tuli võit-
jaks Herol Marjak ajaga 1.12,54. Seliliuju-
mises tuli tütarlastest võitjaks Katriin 
Kersa ajaga 1.21,45, kolmandaks jäi Irma 
Põder (Viimsi SPA) ajaga 1.37,41. Neidu-
dest võitis Kätlin Rohtlaid (1.20,42), tei-
ne oli Kirke Päss (1.23,73). Naiste võitjaks 
tuli Kaja Masing ajaga 1.18,39, teine oli 
Kristiina Arusoo (1.22,60) ning  kolmas 
Kerttu Tammeri (Viimsi SPA) 1.23,44. 
Naisveteranide parim oli taas Ene Kivet 
ajaga 1.26,78. Poiste seliliujumises olid 
kõik kuus osavõtjat Viimsi SPA ujumisklu-
bi kasvandikud. Kolm esimest: Sander 
Parts (1.12,73), Mikk Laanes (1.24,69) ja 
Alex Savi (1.26,46). Meie noormehed jäid 
selles ujumisviisis napilt medalita, mees-
te arvestuses võitis taas Herol Marjak aja-
ga 1.04,36. Teateujumises  sai Viimsi nii 
naiste kui ka meeste arvestuses välja pan-
na kolm võistkonda. Naiste võidukas ne-
likus ujusid Kerttu Tammeri, Kirke Päss, 
Kristiina Arusoo ja Kaja Masing ajaga 
2.05,20. Hõbemedalid sai ajaga 2.13,41 
Viimsi III: Kätlin Rohtlaid, Katriin Kersa; 
Karleen Kersa ja Liselle Luks; Viimsi II 
naiskond jäi  5. kohale. Meeskondade 
4x50m võitis Viimsi I kooseisus Fred Kan-
gur, Kaarel Viik, Sander Parts ja Herol 
Marjak ajaga 1.44,95.

Viimsi II jäi 5. ja Viimsi III 7. kohale
Palju tänu tublidele ujujatele ja Viim-

si SPA treeneritele Enn Lepikule ja Maie 
Murashevile, kes kohapeal meie väge ju-
hendasid!

Tiia Tamm,
Viimsi valla spordikoordinaator
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Spordiuudised

 Spordiüritused suvel
1. juunil k 10 Lastekaitsepäeva TILLUDE RATTASÕIT Korraldaja Piilupesa lasteaed

2. juunil Viimsi valla meistrivõistlused laskmises Haabneemes
täiskasvanutele alates 18 a 9 mm püstolist

Sõpruse tee 9 
lasketiir Korraldaja Viimsi vallavalitsus

 5. - 6. juunil XXI Viimsi jooks Haabneeme 
staadionil 

Korraldaja spordiselts Marathon 
staadion

6. juunil k 17 TV 10 Olümpiastarti Harjumaa III ja IV etapp Korraldaja Harjumaa spordiliit

9. juunil k 11 Harjumaa meistrivõistlused valikorienteerumises Pu-
disool Korraldaja Harjumaa spordiliit

9.-10. juunil Vallarahva tervisetund: kepikõnd Rohuneemes Korraldaja Viimsi vallavalitsus/
Viimsi SPA

9. - 10. juuni 
kl 12 3:3 korvpall Haabneemes Korraldaja Korvpalliklubi Viimsi 

(Viimsi Kool)

24. mail Harjumaa põhikoolide vahelised karikavõistlused 
kergejõustiku mitmevõistluses Laagris Korraldaja Harjumaa spordiliit

26.-27. mail Harjumaa meistrivõistlused ja noorte meistrivõistlu-
sed laskmises Männikul Korraldaja Harjumaa spordiliit

XXI Viimsi jooksul 233 
osalejat
XXI Viimsi jooksule startis 233 
jooksjat ehk viiendiku võrra rohkem 
kui eelmisel aastal. Ligi pooled 
jooksjatest olid Viimsi elanikud.

Tulemused:

Tillujooks 400 m — tüdrukud:
1. Rebecca Tamm, Tallinn 1.29
2. Tuuli Vooglaid, Tallinn 1.36
3. Kristiina Jaaska, Tallinn 1.46
Poisid:
1. Carl Bert Parko, Viimsi 1.40
 2. Reigo Nahksepp, Tallinn 1.42
3. Mihkel Uutar, Aruküla 1.43

D-vanuseklass 0,9 km — tüdrukud:
1. Johanna Ardel, SK Beavers  2.56 
2. Elis-Helen Starkopf, Tallinn 3.01
3. Gete Tiirats, Viimsi 3.25
Poisid:
1. Mikk Laanes, Harju 2.52
2. Marten Murdla, Tallinn 2.59
3. Karl Anton Sõerde, Viimsi 3.04

C-vanuseklass 0,9 km — tüdrukud:
1. Reelika Reindoff, Harju 3.24
2. Klarika Kaldmaa, SK Nõmme 
3.37
3. Diana Halla,Viimsi  3.3.38
Poisid :
1. Sven Nuutmann, Harju  2.51
2. Pavel Setko, Tallinn       2.56
3. Kennet Starkopf, Tallinn 2.58

B-vanuseklass 3 km — tüdrukud:
1. Mari-Liis Medar, Tallinn  12.43
2. Tatjana Solovjova, Uspex 12.45
3. Kelly Toode, Viimsi 13.36
Poisid:
1. Andreas Pungar, Viimsi 12.33
2. Tony Liivak, Viimsi 12.41
3. Karl-Mattias Õige, SS Marathon 
14.45

A-vanuseklass 3 km — tüdrukud:
1. Katrin Kekkonen, SK Pirita 12.34
2. Kristina Grozovskaja, 
Tallinn13.20
3. Mirjam Aasma, Harju 13. 44
Poisid 1. Margus Gering, PSK 
Narvik 9.59
2. Tanel Levkoi, Tallinn10.11
3. Alvar Timmermann 11.13

Juuniorid 3 km — neiud:
1. Marju Stern, Tallinn 11.26
2. Sandra Tross, SS Marathon 11.34
3. Janika Ardel, SK Beavers 11.42
Noormehed:
1. Sergei Bondarev, SS Marathon 9.53
2. Taavi Ivan, SK Beavers  10.59

Naised 10 km:
1. Olga Andrejeva, SK Pirita  39.37
2. Galina Bernat, Tallinn 41.33
3. Kaja Vals, SS Marathon 41.45

Mehed 10 km:
1. Sander Vaher, Põlva 33.06
2. Taavi Tambur, SK Pirita 33.28
3. Jürgen Einpalu, Harju  33.32

Kõik tulemused on üleval kodulehel 
www.tallinnmarathon.ee. 
Viimsi jooksu toetasid Viimsi valla-
valitsus, Reebok, Miiduranna Sadam, 
Fortum ja Sartex. Kohtumiseni järg-
misel aastal! 

Rein Raspel

UUDISED

Tule sportima!
CFC Spordikool võtab suveks õpi-
lasi Jaan Kirsipuu Rattakooli (va-
nus 9-14 aastat) ja Jaak Mae 
Suusakooli (vanus 7-14) tree-
ningrühmadesse.

Varustuse olemasolu pole es-
matähtis. Tule proovi ja tunne 
rõõmu  omasugustega koos te-
gutsemisest.

Treeningud toimivad E, T , K 
kella 16-17 suusakoolis  ja E, K, 
R kella 17-18.30 rattakoolis.

Uute õpilaste vastuvõtt Pirita 
spordikesuse II korruse saalis, 
Rummu tee 3. 

Info: Aivo Liksor, 
tel 623 7885, 502 1340.

4. – 5. maini toimusid Rootsis 
Botkyrkas Euroopa meistri-
võistlused Kimura Shukokai 
karates. Kohe esimesel päe-
val võitles viimsilane Taavi 
Taniel välja hõbemedali. Teise 
koha saavutas ta 16-17 aas-
taste noormeeste raskekaa-
lus. Tema vend Timo Taniel 
astus pjedestaalile järgmisel 
päeval, kui ta saavutas 
18–21-aastaste kergekaalus 
kolmanda koha. 

Poisid alustasid treeninguid 6-7 aastaselt 
Kimura Shukokai karateklubi „Ki” abi-
instruktori sempai Margus Vahemäe juu-
res ja praegu harjutavad nad klubi pea-

instruktori sensei Kalev Põlluaasa IV dan 
juhendamisel. 

Eelmise aasta sügisel said nad tubli 
treenimise eest mustad vööd peale. 

Sensei Kalev Põlluaas töötas Euroo-
pa meistrivõistlustel kohtunikuna. Viie-
teist aastase kohtuniku kogemusega 
sensei valiti 34 kohtuniku hulgast finaal-
matše vilistama. Tõsi küll,  karatematšil 
kohtunikud ei vilista, vaid annavad suu-
lisi käsklusi. 

Karate vööd on alates nõrgimast: 
valge, kollane, oranž, roheline, sinine, 
lilla, pruun (3 astet) ja must. Mustadel 
vöödel on järgud ehk „dan”id, mida an-
takse 8. või 10. dan’ini välja. Järgmisel 
aastal toimuvad Euroopa meistrivõistlu-
sed Kimura Shukokai karates Šveitsis, 
kus kindlasti soovime kaitsta oma või-
detud medaleid.

Suur tänu toetuse eest Viimsi vallava-
litsusele ja meie klubi kauaaegsele abista-
jale, Miiduranna Sadama juhtkonnale

Kalev Põlluaas

Viimsi sai karate Euroopa meistrivõistlustelt 
hõbe- ja pronksmedalid

Kaimo Olesk (vasakult), Timo Taniel, sensei Kalev Põlluaas, Taavi Taniel, 
Ersto Põlluaas ja ees Kersti Lang
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Lp. Firmajuht
Algab puhkuste aeg – algab Assistendi hooaeg!
Pakume asendajat bürootöös!
Meilt saate ajutiselt või osalise tööajaga sekretäri,
personalitöötaja või raamatupidaja.
Pikemaajalised koostöösuhted kokkuleppel.
Võtke meiega ühendust
ja lubage oma põhitöötajad puhkusele!
www.assistent.ee
e-post: info@assistent.ee
tel. 56 649571

Pirita TOP SPA Hotell on kaasaegselt renoveeritud ja kõrgkvaliteetset 
teenindust pakkuv SPA-tüüpi majutuskoht, mis ühendab endas mit-
mekülgseid taastusravi, 
iluteraapia ja sportimise võimalusi. 

Pakume tööd:

Vastuvõtuadministraatorile (nõutavad eesti, soome, inglise ja vene keele os-
kus)
Toateenijale, koristajale 
Hooldustehnikule
Ettekandjale, kelnerile, baarmenile (vajalikud eesti, soome, inglise ja vene keele oskus)
Juuksurile (vajalik eesti, soome, inglise ja vene keele oskus)

CV saata: tiiu.vilms@topspa.ee tel 639 6559 

Med.õele
Massöörile
Füsioterapeudile

CV saata: imbi.blumfeldt@topspa.ee tel 639 6661 

07.03.06

Tootmisettevõte Printtare AS võtab tööle pearaamatu-
pidaja, kelle tööülesandeks on ettevõtte raamatupida-
misliku arvestuse korraldamine ja pidamine ning vasta-
va majandustegevuse aruandluse koostamine. Eeldame 
töökogemust pearaamatupidajana ja erialast haridust 
(raamatupidamine või finantseriala). Vajalik väga hea 
arvutioskus ja programmi SAF 5.2 valdamine. Pakume 
meeldivat töökeskkonda ja konkurentsivõimelist tasu. 
Asukoht: Reinu tee 9, Pringi, Viimsi vald. CV koos pal-
gasooviga saata e-posti aadressil printtare@printtare.
ee või faksile 609 0608. Kontakt: 50 67 461, 51 07 
627; www.printtare.ee

www.selteret.ee
tel 60 11 727
AITAME KAUNISTADA 
TEIE RÕDU
Pakume erineva suuruse, värvi ja kujuga rõdukaste ja ampleid.  
Samuti  keraamilisi, plastikust ja savist istikupotte. Aitame valida 
mulla, väetised ja lilled või istikuid. Soovi korral istutame.
KÜLASTAGE VIIMSI AIAKESKUST Miidurannas 
Muuli tee 8 Raudtee ääres

Viimsi 

Lihatööstuse AS

võtab tööle müü-

ja, palk korralik.

Info. 60 11 320

50 33 585

Viimsi 
Lihatööstuse AS
pakub väikese 
töökoormusega 

(põhiliselt 
nädalavahetus-

tel)
tööd autojuht-
ekspediitorile.

Info. 60 11 320
50 33 585

Aiasepp OÜ
-Haljastuse projektid 
ja teostus
-Tänavakivide paigaldamine
-Aia piirete rajamine

-Aedniku hooldusplaani koostamine ja tööd

Info ja kontakt tel. 536 14440

BIG BAG kotil on mitmeid eeliseid 
tavalise, suure metallkonteineri ees:

� Võtab hoovil vähe ruumi ega takista liikumist
� Ei kahjusta muru, teekatet või äärekive
� Mugav teisaldamine ning kiire ja lihtne äravedu
� Paindlik hind

Tutvu teenusega lähemalt www.cleanaway.ee

Telli BIG BAG kott koos äraveoga telefonil 1919 või 6 400 836 (Tallinn),
7 386 706 (Tartu), 4 355 025 (Viljandi), 4 622 811 (Hiiumaa).

Koli kasvõi lemmiklooma!*

Uudne BIG BAG prahikott on ideaalne 

lahendus Sinu aia- ja pargijäätmete, 

ehitusprahi või suuremõõtmeliste olme-

jäätmete kogumiseks ning äraveoks. 

(Tallinn),

Kande-
võime: 
1250 kg

Maht: 
1,5 m3

* Viieaastane india elevant kaalub ca 1,2 tonni. Pilt on illustreeriva tähendusega.

PAADI SÜNNIPÄEVANÄDAL 

23 – 29. aprillil erinevad pakkumised. 

28. aprillil alates kella 20.00 loob tuju ja 
tantsurütme muusikaline kollektiiv MTJ

Pidulistele pakume pimeduse saabudes 
sünnipäevatorti!!!

INFO JA BRONEERIMINE 6090840 või 6090839 
paat@ag.ee; www.paat.ee
Rohuneeme tee 53, Viimsi 
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Aiakeskus Merivälja Lilled
Tule Tuule 12 (Muuli vastas)
Müügil lilletaimed, amplitai-
med, maasikataimed, püsi-
kud, tomatitaimed, mullad 
ja väetised.

Kauplus on avatud 
9-19, L 9-17 ja P 9-15. 

Telefonid: 50 200 58, 
51 91 77 26, Helmi. 

ILUSALONG  
•  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

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

H A M B A R A V I

P R A K S J A K Ü Ü T S

Hambaravi Proteesitööd

Kirurgia Implantaadid

Lastele tasuta hambaravi!

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

OÜ Konesko Autotarvik võtab tööle
 LUKKSEPP-KEEVITAJA
Valmistame järelhaagise konkse,karterikaitseid
ja kaitseraudu.Tööaeg E-R  8.00-16.30
Kontakt: Aiandi tee 21 , Viimsi
Info tel.   5137070 , 5045350 , 6011695
info@koneskoauto.ee
wwww.koneskoauto.ee

VIIMSI 

PEREARSTI-

KESKUS

VAJAB MEDÕDE 

INFO TELEFONIL 

5111613

KORSTNA-
PÜHKIMIS- JA 

POTTSEPATÖÖD

AHJUD, PLIIDID, 
KAMINAD, MOODUL- 
JA KIVIKORSTNAD

Tel 51969799, e-mail: 
korstnik@hot.ee

• Akende pesu
• Muru niitmine
• Välikoristustööd
• Lammutustööd
Info: 
www.atpuhastusteenused.ee
Tel: 52 10 885

Pakume tööd:
• Kaupluse klienditeenindajale
• Kokale
• Kokaabilisele
• Baaridaamile
Head tingimused, vahetustega töö, palk konkurentsivõimeline, 
transporditasu Kesklinn-Viimsi-Kesklinn.
Ivest Kaubandus OÜ
Viimsi vald, Rohuneeme tee 57 B, Lahe Tare pubi
Kontakt 523 2379 (Natalja)

Pakume tööd:
 
Kaupluse klienditeenindajale
Kokale
Kokaabilisele
Baaridaamile
 
Head tingimused, vahetustega töö, palk 
konkurentsivõimeline, transporditasu 
Kesklinn-Viimsi-Kesklinn.
 
Ivest Kaubandus OÜ
Viimsi vald, Rohuneeme tee 57 
B, Lahe Tare pubi
Kontakt 523 2379 (Natalja)

Kohvik-söökla Viimsis Aiandi teel 
otsib:
• nõudepesijat

• köögitöölist

Info telefonidel: 50 88 141, 
621 22 18. 

Elekter – projekteerimine, pai-
galdus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika – projekteerimine, 
paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd – arvutite müük, 
hooldus ja remont

Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Info 
telefonidel: 51 72 941, 609 22 80. E-
mail: raimo@paenurme.ee

Tule veeda lõbus sünnipäev või muu 
tähtpäev Pirita Bowlingclub’is.

Selleks on meil pakkuda erinevaid 
pakette nii lastele 
kui ka täiskasvanutele.

Lisainformatsioon 6 300 120, 
6 300 121

www.bowlingclub.ee

pirita@bowlingclub.ee

Aednik-majahooldajale
Töö kirjeldus
Meriton Hotels AS pakub tööd aednik-majahooldajale eksklusiivses
luksusvillas.  Luksusvilla asub otse mere ääres Viimsi poolsaarel. 
Töö on sobilik meesterahvale vanuses 30-45. Soovitavalt võiks olla 
kandidaadi elukoht Viimsis, Meriväljal, Pirital või seal ümbruskonnas. 

Tööülesanneteks on: 
� korrastada ja hoida 

korras Villa Mary
haljasala ja taimestik

� kompleksi hooldustööd 
� majatehnika hooldus 
� talvised hooldustööd 

Nõudmised kandidaadile
� kohusetundlik ja lojaalne, kelle kätesse 

saaks usaldada luksusvilla
� teadmised ja oskused aia korrastamiseks
� eelnevat töökogemust haljastajana või 

aednikuna
� rõõmsameelsus, initsiatiivikus ja töötahe

Ettevõte pakub
� meeldivat töökeskkonda.
� huvitavat ja mitmekesist tööd paindliku graafiku alusel
� tööle vastavat töötasu 

LISAINFO – 6677070 – Annika Maido -personalijuht
Elulookirjeldus saata E-maili aadressil personal@meritonhotels.com,
või saata/tuua Meriton Grand Hotel Tallinn (Toompuiestee
27,10149,Tallinn) enne10.06.07
Märgusõna "Villa Mary".

PAKUTAKSE TÖÖD

M Ä N G U K E S K U S

PÕNNIPESA MÄNGUKESKUS 
JUUNI 2007

PÄEVAHOID
E:  10-15 Suured (õpetajad Elisabet ja Signe) 
T:  10-15 Suured (õpetajad Elisabet ja Signe) 
K:  10-15 Suured (õpetajad Elisabet ja Signe) 
N:  10-15 Suured (õpetajad Elisabet ja Signe)
R:  12-17 Suured (õpetajad Elisabet ja Signe)

Päevahoiu päevaplaan: õppetöö, õues viibimine, söömine ja mängimine.

PÕNNIPESA ÜRITUSED JUUNIKUUS:
09.06. laup. kell 11:00-15:00 – “SUUR KIRBUTURG” TULE OSTMA, TULE MÜÜMA!

Eelregistreeri endale müügikoht.   Osalemistasu 50 krooni. 

PEREKASVATUS INSTITUUT KORRALDAB (www.pki.ee)
Lastevanemate vestlusring

“Kuidas kasvatada oma last?” 
Reedeti 10:30-12:00

Vestlusringis osalemine: 80. –kord  (hinna sisse kuulub lapsehoid).
Registreeri ennast vestlusringi: pesa@pesa.ee või 56 65 66 65

JUUNIKUU SOODUSTUSED:
Kõik sünnipäevad –20% soodsamad.

(Sel juhul, kui broneerid sünnipäeva pidamise aja juunikuus.) 

Kontakt:
pesa@pesa.ee

Kaluri tee 5 
Info: 56 65 66 65 ja 6306176

www.pesa.ee

Ostame Harjumaal kuni 2,5 mln 
krooni eest kinnistu 
või osa sellest, mida saab jagada 
väiksemateks tükkideks.
Teeme detailplaneeringud  ja maamõõdu-
töid Harju-ja Raplamaal.

OÜ Hedolink,
Narva mnt.38,Tallinn,10152,
tel.6485474,mob.56471931,
e-post hedolink@hedolink.ee

TEOSTAME  SÕIDU — JA PAKIAUTODE
KERE — JA VÄRVITÖID. AVARIIJÄRGNE
REMONT KA KINDLUSTUSSELTSIDELE.

E-R  9.00 — 18.00
AMPRI TEE 9/1
VIIMSI VALD
TEL. 55530501
info@sambora.ee
www.sambora.ee

Rendile anda
Upitaja JPC 540-170
Tõstevõime 3,5 t
Tõstekõrgus 17 m
Helista ja küsi, hind kokkuleppel. 

OÜ Silverado Grupp
Kontakt: 53 498 370
e-post: hannes.kivi.001@mail.ee

Viimsi Market võtab tööle kulinaarkoka ja osalise 
tööajaga kohviku abitöölise. 

Telefon 55617661 või 6051376.

Viimsi Market võtab tööle müüja-kassapidajaid. 
Võimalik ka osalise tööajaga töötamine. 

Telefon 5020443 või 6051379. 
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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

Azerbaidžaani köök
Elava Tule baaris 

Meil saab 
korraldada 
koosviibimisi, 
pidada sünnipäevi 
või firmapidusid 
kuni 50 inimesele. 

Oleme avatud iga päev kella 11-23, reedel ja laupäeval 11-24. 
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901, www.elavatule.ee. 

•  Tootmine   •   Müük   •   Paigaldus  •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa

Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee
www.standoor.ee

TÕSTUKSED 
garaaſidele ja 
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

UKS, MIDA VÕIB  USALDADA

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


