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Esimene advent on tulekul ning
esimesed piparkoogid valmis!
loe lähemalt lk 5.

Naissaarele rajatakse
jäätmejaam
Viimsi vald ehitab Naissaare sadamasse
jäätmejaama, kus sorditakse ja pressitakse
mandrile viimiseks saareelanike prügi, millest
lahtisaamine oli siiani igaühe oma asi. Viimsi vald taotles selle aasta suvel SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust, et rajada
Naissaarele jäätmejaam. 2. novembril otsustas
KIKi nõukogu toetada valla taotlust 550 886
krooniga.
Kogu Naissaart teenindava jäätmejaama,
kuhu saab viia kõigi saareelanike ja turistide
prügi, kogumaksumus ulatub pisut üle 600 000
krooni, sellest valla kanda jääb kümnendik.
Jäätmejaamas tagatakse prügi kogumine liigiti.
Projekti ajakava on plaanitud järgmise aasta
märtsist detsembrini. Kooskõlas volikogu kehtestatud Naissaare sadama detailplaneeringuga
rajatakse sadamaalale puithoone,
prügipress ning soetatakse elektri püsiühenduse puudumise tõttu hädavajalik diiselgeneraator.
Novembrikuus esitas vald KIKile
toetustaotluse jäätmejaama rajamiseks Prangli saarele.

Jan Trei
abivallavanem

Järjekordne pidulik teeavamine Viimsis. ASi SMR Teed projektijuht Meelis Nõmm (paremalt), abivallavanem Jan Trei,
ASi SMR Teed juhatuse liige Hannes Hallik, AiS Viimsi Vesi juhataja Toivo Eensalu, SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
Ühtekuuluvusfondi üksuse projektikoordinaator Eduard Sizov ja ASi SMR Teed ehitusosakonna juhataja Jaanus Kompus.

Valmis Randvere kergliiklustee
Tegemist on Viimsi vallas esimese ISPA ehk Ühtekuuluvusfondi abiga rahastatud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustiku ehitusega,
mille käigus valla ﬁnantseerimisel rajati ka kergliiklustee koos välisvalgustusega.
Randvere kergliiklustee ehitustööd
algasid 2006. aasta novembris.
Avamine oli plaanitud 3. septembriks, kuid kahjuks augustikuine erakordselt suur sadevetehulk uhtus
ära osa tee muldnõvadest ja kandis
truubid liiva täis. Kergliiklustee
lagunes 500–700 meetri pikkuselt
Ecolandi-poolses otsas.
24. augusti paduvihma tagajärjel
teetööd ajutiselt seiskusid, sest ilmnes vajadus teha projektimuudatus
rajatud kraavide konstruktsioonis.
Vihm uhtus tee minema, sest liiva
sisse kaevatud kraavipervel polnud
piisavalt mulda ega murumätast.
Võiks öelda, et tegemist oli poolelioleva ehituse ja ehitaja tööõnnetusega.
Viimsi vald tellis kohe tekkinud
olukorra hindamiseks sõltumatu

ekspertiisi Sweco Eesti ASilt, mis
pidi andma vastused, kas projekteerija on ette näinud kõiki asjaolusid ja tegureid, et vältida kraavinõlvade uhtumist tulvaveega.
Kuna probleemid ilmnesid juba
töö käigus, oli see valla jaoks tõsine ohu märk.
Ehitaja arvestas sõltumatus ekspertiisis toodud ettepanekutega,
kuidas jätkata nii, et kraavinõlvad
ära ei uhtuks. Loodame, et kergliiklustee sai nüüd vastupidav ja
turvaline. Aga eks oma hinnangu
annab kvaliteedile kevadine lumesulaaeg, nii et mõnes mõttes on eksam veel ees.
Riigihanget ja ehitustöid korraldas AS Viimsi Vesi. Valminud
kergliiklustee ehitaja oli AS SMR
Teed, torustike ehitaja alltöövõtja-

Randvere poisid proovisid uue tee kohe järele.
na AS Rapla Teed. Välisvalgustuse
ehitas alltöövõtjana AS Rito Elektritööd, tee ja välisvalgustuse projekteerija oli AS K-Projekt.
Torustike ja kergliiklustee pikkus on kaks ja pool kilomeetrit,
tee laius kolm meetrit, Hoburaua
tee ristmike piirkonnas kohati kaks
meetrit. Rajatud on 80 valgustiga ja
150 W lampidega välisvalgustusvõrk. Tänu torustikele ja kergliiklusteele on Metsakasti ja Randvere külade elanikele loodud eeldus

Valgus jõudis
Muuga külla
Valla selle aasta eelarves on kavandatud
200 000 krooni Muuga küla välisvalgustuse
ehituseks. Hanke võitnud AS Rito Elektritööd
paigaldab „kännukeste külanurka” ehk Tammekännu teele, Kuusekännu ja Kasekännu teele kokku 32 välisvalgustit koos vajaliku seadmestikuga. Lõpuks saab pimedal ajal valgeks
senini kottpime olnud vallaosa. Sel aastal on
välisvalgustust ehitatud 1,9 km pikkusel Aiandi teel, 1,1 km pikkusel Reinu teel ning 2,5 km
pikkusel Randvere teelõigul. Samuti on küladesse üksikpunktidena või lõikudena paigaldatud kokku 70 uut välisvalgustit.

Kommunaal- ja heakorraamet

liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemiga ning senini väga
ohtlikud liiklusolud on muutunud
turvaliseks.
Randvere kergliiklustee avati
15. novembril. Viimsi vald soovib
hiljemalt 2009. aastal pikendada
Randvere kergliiklusteed Tammneemeni, et tekiks ühtne valla teevõrgustik.

Haabneeme aleviku aastaaruande koosolek toimub
12. detsembril kell 18.30 Viimsi
koduloomuuseumis, Nurme
tee 3. Ootame aleviku elanikelt
rohkearvulist osavõttu.

Jan Trei

Haabneeme alevikuvanem

abivallavanem

Mati Preitof
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Kunstikoolil täitus 30 aastat
Kunstikool pidas 16. novembril oma
30. sünnipäeva. Sünnipäevad selleks ongi,
et hetkeks peatuda ja tagasi vaadata, kust
tuleme ning kuidas on aastad möödunud.
30 aastat tagasi leiti, et nii kaunis kohas nagu
Viimsi peaks olema oma kunstikool. Kunstikooli loojaks oli tollane Kirovi kalurikolhoos.
Olime vabariigis neljas omalaadsete seas: maal
asuv omamoodi erakunstikool. Varem olid
kunstikoolid Tartus, Jõhvis ja Tallinnas. Õppemetoodiliselt allusime kultuuriministeeriumile
ja finantsiliselt kolhoosile. Õppetöö oli tasuta.
Kooli eesmärk oli anda piirkonna lastele võimalus tegeleda kohapeal kunstiga ja aidata sisustada vaba aega.
Õppetööd alustati kolhoosi kaugõppe klassiruumides, Kaluri tee 3. Esimese aasta lõpuks
sai aadressil Rohuneeme tee 5 valmis oma
maja, mis ehitati ümber ühest eramust.
Kool kasvas ja ruumid jäid kitsaks, mistõttu anti asemele Männi tee 2 asuvast hoonest
suurem pind. Alates 1992. aastast on kunstikool vallavalitsuse hoole all, kes meie tegemisi
tugevalt toetab. Selle aasta maikuus kolisime
Miiduranda Madise tee 2.
Meie kooli on lõpetanud 24 lendu ja 188
õpilast. Võib öelda, et kunstiga tegeleb edasi
igast lennust üks õpilane. Kuid loomine ei ole
ainult meelelahutus, vaid ka tõsine töö. Selgeks
on vaja saada valguse ja varju mängud ning
tehnilised võtted, lisaks peab oskama näha värvitoone.
Püüame selle nimel, et meie koolis saaksid
lapsed aja maha võtta, süveneda iseendasse ja
ümbritsevasse maailma. Soovin, et meil oleks
hea koostöö õpetajate ja õpilaste vahel. Selleks
on vaja mõistmist, sallivust, armastust ja huumorimeelt, sest nii mõnigi täiskasvanuna tubli
mees on koolipõlves klassiõe viiulikasti peal
mäest alla liugu lasknud.
Meie koolil on olnud kolmekümne aasta
jooksul kolm nime: kõigepealt Kirovi nimeline
kalurikolhoosi lastekunstikool, järgmisena OÜ
Esmar Lastekunstikool ja lõpuks Viimsi kunstikool.

Elle Soop
kunstikooli direktor

Toimetus ootab kaastöid ja reklaame
e-posti aadressil merike@viimsivv.ee.
Kaastööd võib tuua ka otse toimetusse
või saata postiga aadressile Nelgi tee 1,
74001 Viimsi, Harju maakond.
Toimetusel on õigus kirju ja teisi kaastöid
nende selguse huvides toimetada ja
lühendada.
Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis
lehte ei ilmu.
Peatoimetaja: Merike Taal, tel 606 6833.
Toimetaja Kerttu Moskalik, tel 606 6864.
Toimetuse kolleegium: Urmas Arumäe,
Anne Velliste, Leelo Tiisvelt ja Kristo
Kallas.
Trükki toimetanud: Ekspressmeedia
Väljaandja: Viimsi vallavalitsus
Viimsi Teataja makett: OÜ Dreamers

Ajalehe järgmine number
ilmub 7. detsembril.

Kallid Viimsi kunstikooli õpilased,
õpetajad ja vilistlased!
Viimsi vallavalitsus tänab Teid aastatepikkuse eduka töö eest! Õnnitleme Teid 30. aastapäeva puhul
ja soovime aktiivse tegutsemise jätku!
Viimsi vallavalitsus
Kunstikooli õpilased õpetaja Paul Männiga vormiõpetuse tunnis

Miks me maamaksu määra tõstame?
Ligi kahe aasta eest antud valimislubadusi üle vaadates jäi
esialgu mulje, et sai vist vähe
lubatud, sest enamiku täitsime
juba eelmisel aastal. Samas on
pikema vinnaga asju, mis venivad järgneva kahe aasta peale.

Urmas
Arumäe
Viimsi
vallavanem

Valla 2008. aasta eelarveprojekt on
praegu miinuses ja palju valikuid
ei ole, puudujääv summa tuleb leida! Võimalusi on iseenesest kaks:
suurendada tulusid või vähendada
kulusid.
2008. aasta eelarve on meie valitsemisperioodi jooksul kindlasti kõige pingelisem, sest sellele avaldavad
survet kaks ühekordset kohustust,
mida järgmistel aastatel ette näha ei
ole. Need on Kelnase ja Leppneeme
sadamate ehitushinna oluline kallinemine ja ühe kohtuotsuse täitmine, mis mõlemad tuleb 2008. aasta
alguses tasuda. Viimase kuluartikli
osas peab tõdema paratamatust, et
igal valitsemisperioodil tuleb tegelda eelmise otsustest tulenevate ta-

gajärgedega. Ainuüksi varasemate
ebaseaduslike otsustega põhjustatud
kahjusid tuleb meil tasuda üle 30
miljoni krooni – ligi 10% eelarvelistest vahenditest. Lisaks ületavad paljud varem võetud kohustused selgelt
valla rahalisi võimalusi.
Kulude vähendamine ei ole puuduoleva summa mahus võimalik.
Vallal on palju pikaajalisi kohustusi
ja püsikulusid, mida ei saagi vähendada. Olgu need siis seotud koolide
ja lasteaedade, teiste vallaasutuste,
poolelioleva vee- ja kanalisatsiooniprojekti elluviimisega vms.
Tulude tõstmiseks on suures
plaanis kolm võimalust: kehtestada
mingi kohalik maks, tõsta maamaksu või müüa valla vara. Ka laenu
saaks põhimõtteliselt võtta, kuid
seda ei ole mõistlik teha vaid investeeringute katteks. Kuna aga täna on
valla konsolideeritud laenukohustus
võrreldes riigi teiste omavalitsusüksustega kõige suurem ning ületab
selgelt seadusega ettenähtud piire,
on lisalaenud arengu tagamiseks
2008. aastal sisuliselt välistatud.
Valla laenukohustus ei ole tekkinud mitte kahe viimase, vaid ligi
17 tegevusaasta jooksul. Ikka on
poliitikud langetanud vallaelanikele meeldivaid otsuseid, nagu kunsti- ja muusikakooli ehitus ja ülalpidamine, sotsiaaltoetuste ja lasteaia
pearaha maksmine jne. Nende heade lubaduste lunastamisega on aga
asjad nii, et laste ja pensioniealiste
arvu kasvu tõttu paisuvad ka need
kohustused kui veerev lumepall.
Kuna varasematel aegadel puudus vallas finantsjuhtimine hoopis,

siis võib aru saada, miks eelmised
juhid ei näinud ühest majandusaastast kaugemale. Tänaseks on aga
sellise majandamise viljad valminud. Põhimõtteliselt võiks ju alustatut jätkata: võtta laenu ning mõelda
ja öelda, et pärast 2009. aasta kohalike volikogude valimisi tulgu või
veeuputus. Aga nii me ei tee. Näeme finantsperspektiive ka viie aasta
taha ja teeme oma parima, et Viimsi
oleks hästi majandatud ja jätkusuutlik ka järgmistel perioodidel. Me
ei kavatse teha kulutusi ja loota, et
küll lapsed meie eest tasuvad.
Kohalike maksudega (näiteks
müügi-, paadi- ja mootorsõidukimaks, parkimistasu jt) on Eestis nagu on: nende fiskaalsisu on
peaaegu olematu, mis ei tähenda,
et neile ei peaks üldse mõtlema.
Viimsi kontekstis pole see teema
praegu aga aktuaalne.
Ainus võimalus, mis tulevaste
investeerimisvajaduste rahuldamiseks jääb, on müüa valla vara ning
tõsta maamaksu. Vastasel juhul
seiskub nii tee-ehitus kui ka uute
lasteaiakohtade loomine. Seetõttu
on maamaksu tõstmine muu hulgas
see hind, mida meil kõigil tuleb
maksta valla varasema ebaefektiivse majandamise eest.
Varade müügi puhul on mitu
probleemi. Peamine on muidugi see,
et Viimsile pole jäänud suurt midagi
müüa. Kuna maad müüa pole, siis
tuleb kaaluda ettevõtete müüki. See,
kuidas välja selgitada firma väärtus
ja kuidas teha müügipakkumisi, on
päris keeruline, aga mis peamine,
aega nõudev protsess. Võimalik, et

tütarettevõtted müüvad oma vara
ja lihtsustavad seega kaudselt ka
valla finantsolukorda. Siin on aga
probleem selles, et raha vallakassasse otseselt ei laekuks. Vaatamata
eeltoodule kavatseb vallavalitsus
pakkuda volikogule otsustamiseks
teatud mahus vara müümise. Sellest
aga ei piisa 2008. majandusaasta
kõigi kulude, eriti aga investeeringute katmiseks.
Peale varade müügi saab tõsta
veel maamaksu määra. Ütlen otse:
see on ebapopulaarne otsus. Lisapinget kruvib asjaolu, et tänane
vallavalitsus on oma koalitsioonilepingus sõnaselgelt lubanud: tegutsetakse selle nimel, et maamaksu määra lähema nelja aasta jooksul ei tõsteta. Aus ülestunnistus on
aga see, et meil pole võimalik seda
valimislubadust täita.
Lisaks eelarve puudujäägile on
ka riik mõista andnud, et maamaks
Viimsis on võrreldes teiste Tallinna
lähivaldadega liiga madal ja seda inimestele, kelle sissetulek on peaaegu
üle kahe korra kõrgem Eesti keskmisest. Arvestades maa turuhinda,
on maamaks riigi hinnangul Viimsis
proportsioonist väljas. Uus maamaksu määr peaks valla kassasse tooma
ligi 23 miljonit lisakrooni.
Oluline on teada, et maamaksu
tõusust teatud osa suunatakse kompensatsioonide suurendamiseks.
See tähendab, et kui uus maamaks
sotsiaalselt
vähekindlustatutele
elanikele üle jõu käib, saavad nad
vallalt taotleda sotsiaalabi korras
maamaksu kompensatsiooni.
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Advendiküünla
süütamine Viimsis
Jõulud on eestlastele väga eriline aeg. Iidne
yul-tüvega sõna, millest tuleneb ka meie
„jõul” on senini kasutusel Skandinaavias,
Soomes ja Eestis. Jõulu- või talisteaeg oli
aastatuhandetaguses Eestis pikem periood,
mille algus sulas kokku hingedeajaga. Selline vaikne hämar aeg, mil sügistööd lõpetatud ja talitööd alustamata, mil püüti mitte
pahandada müra ja kolistamisega esivanemate hingi, kes siis eriti aktiivselt ilmaelanikke väisasid.
Kristluse tulek pani eesti vaiksele talisteajale
krooni pähe ja tähe taevasse särama. See oli
Jeesuse parim võrdpilt, eriti mõistetav just
meie laiuskraadil, kus valguse ja pimeduse
kontrast on vägev.
Kristust, kelle tulekut jõuluajal tähistame,
ütles: „Armasta Jumalat kõigest südamest ja
ligimest nagu iseennast!” Armastus on jõulu
sügavaim sära ja just sel ajal on hea meenutada, et lähedane inimene ei ole iseenesest mõistetav, vaid Jumala kingitus. Vanarahvas ütles:
„Taevas ja maa saavad jõuluajal kokku.” Sama
tuli ka Anna Haavalt:
Mu süda usub elu,
mis selge õnnistus on,
mis maine ja okkaline
ja siiski taevane on.

Regionaalminister Vallo
Reimaa visiit Viimsisse
14. novembril külastas Viimsi
valda regionaalminister Vallo
Reimaa. Minister kohtus vallavanema ja -valitsuse liikmetega
ning käis Viimsi koolis. Visiidist
teeb lühikokkuvõtte vallavanem
Urmas Arumäe.
Mis oli visiidi eesmärk?
Usun, et minister soovib kursis olla
sellega, kuidas elu tegelikult käib.
Juba nõukogude ajal veeti välis- ja
muidu kõrged külalised tollasesse
Kirovisse. Viimsis oli siis ja on ka
praegu palju huvitavat, mida näidata ja millest rääkida.
Millisele tulemusele jõudsite
valglinnastumise arutelus?
Valglinnastumine on objektiivne
paratamatus. Inimestele meeldib
Tallinnas tööl käia, elada aga seal ei
taheta. Tallinn on koht, mis tõmbab
inimesed maalt ära: kes tööd, kes
muidu õnne otsima. Eestlane pole
aga linnainimese tüüpi: oleme ikka
rohkem maa ja sealse eluga seotud
rahvas. Seda näitab ka nn valglinnastumine. Kui maalt on mindud
Tallinnasse ja jalad alla saadud, on
esimene asi leida kodukoht kuskil
pealinna ehk töökoha lähedal. Nii
see lihtsalt on ja ma imestan nende
poliitikute avalduste üle, kes tahavad
nendele protsessidele piiri panna.
Samamoodi jätavad nõutuks mõne

ütlused selle kohta, et peaks Tallinna lähivallad pealinnaga liitma. Nii
rumalat juttu saab ajada vaid asjatundmatu inimene. Viimsi kontekstis võime pooltõsiselt rääkida ehk
sellest, et liituda Pirita linnaosaga.
Tallinnaga sidumine on ja jääb aga
vaid mõne elukauge poliitiku helesiniseks unistuseks. Tegelikult on ju
suur-Tallinn oma olemuselt nagunii
olemas. Administratiivne ühendamine pole aga millegagi põhjendatud. Tallinnas on linlase asjaajamine
väidetavalt lausa Kolgata tee: haldusjuhtimine on kohmakas ja ebaefektiivne. Ma ei tea ise küll ühtegi
Tallinna naabervalla juhti, kes võtaks liitumist tõsiselt.

siis väikevallad, kes pole midagi
arendamiseks ehitanud või pole
neil lapsigi, kellele midagi ehitada, on seaduseelnõude kohaselt
majanduslikult heas seisus. Rahandusministeerium nimelt käsib näiteks 25aastase kohustuse üles võtta
valla ühe majandusaasta bilansis.
Ehk siis 2007. aasta bilansis kästi
uue koolimaja 25aastane investeering üles võtta ühe aasta peale,
mis on jabur. Ka regionaalminister
on samal seisukohal, et rahandusministeeriumi ametnikud on oma
ettepanekute ja kehtiva seaduse
tõlgendamisega kõvasti puusse
pannud ja seda teemat me selles
võtmes arutasimegi.

Kõne all oli ka valdade
finantsjuhtimine. Millised on
peamised probleemid seoses riigi
rahastamisega?

Mida arvas minister riigi
toetusest saartele?

Finantsjuhtimise osas oleme ministriga ühelpool lauda ja rahandusministeeriumi selleteemalistele
seaduseelnõudele andnud oma
seisukohad. Lühidalt öeldes on
asi selles, et väikestele ja väetitele
ning suurtele ja edukatele valdadele ei saa finantsjuhtimise mõttes
ühtmoodi läheneda. Kui rahandusministeeriumi ametnike tõlgenduste ja ettepanekute järgi on Viimsi
vald väidetavalt maksejõuetu, sest
julges võtta uue koolimaja ehitamise jaoks pikaajalisi kohustusi,

Mingit toetust saame praegugi, aga
see ei ole märkimisväärne. Ja peatset toetuste tõstmise võimalust ei
ole praegu ka näha. Aga konsultatsioonid jätkuvad.
Arutasite kohtumisel ka
külavanema rolli vallas. Milline
oli ministri arvamus?
Minister võttis teadmiseks meie
probleemid külavanematega ja andis mõista, et tõenäoliselt on see
temaatika vaja selgemini lahti kirjutada seaduses. Ta palus, et Viimsi
vallavalitsus teeks oma muudatusettepanekuid.

Oleme põhjamaa rahvas, kel „südame sügavam valu ja südame sügavam õnn ainult aimata on” (Anna Haava). Kui me ehk ei oska
rääkida kõige olulisemast, siis võiksime midagi teha: tulla esimese advendi õhtul Viimsi
vabaõhumuuseumisse, vaadata paremal ja vasakul seisjale silma, mõelda ja soovida midagi head, naeratada, suruda kätt. Ja panna oma
märgi maha: väikese advendiküünla Kingu talu
õuele, paika, kus oli Viimsi inimeste kodu eelmistel sajanditel.
Viimsi vallavanem, koorilauljad ja koguduste vaimulikud ootavad kõiki pühapäeval, 2.
detsembril kell 17 Viimsi vabaõhumuuseumisse jõuluaja algust tähistama.

Viimsi Muuseumid

Mis nende külavanematega siis
lahti on?
See on tegelikult eraldi teema, aga
lühidalt öeldes on juhtunud see, et
külavanemad on organiseerunud,
omamata selleks külarahva mandaati, ja tegelevad rohkem valla
kui oma küla probleemidega ning
peavad ennast vaata et kõrgemaks
vallavolikogust, rääkimata vallavalitsusest. Selline isetegevus on
vastuolus külavanema statuudiga.
Minister nägi sellistes ilmingutes
ohtu kohalikule demokraatiale.
Mida arvas minister ISPAprojekti probleemidest?
Mis tal ikka arvata, see pole otseselt
tema haldusala küsimus. Aga ta oli
Viimsi tegemistega rahul, sest just
meie projekti puhul on vald riigile pakkunud lahendusi, nagu kogu
hanke tükeldamine jms. Nüüd on
ka teised sama teed minemas. Küll
me selle hanke ellu viime.
Milline oli Viimsi sõnum ministrile?
Soovisime talle jõudu ja tervist
ning jätkuvat koostööd, sest ainult
nii saab lahendada riigi ja kohaliku
omavalitsusüksuse ühiseid probleeme. Kinkisime talle ka Naissaare raamatu ja kompassi, mille abil
saaks minister rahavoogusid Viimsisse ja selle saartele suunata.

VT

Jõustub sortimata
jäätmete
ladestamiskeeld
Alates 1. jaanuarist 2008 jõustub jäätmeseaduses sätestatud sortimata jäätmete
ladestamiskeeld.
Esialgu puudutab keeld nelja jäätmeliiki, milleks on paber ja kartong, pakendid, ohtlikud
jäätmed ning biolagunevad aia- ning haljastusjäätmed. Pakendijäätmete kogumise eest seisavad hea pakendiorganisatsioonid, ülejäänud
kolme jäätmeliigi kogumise eest vastutab kohalik omavalitsus.
Viimsi vallal on lähiajal kavas koostöös pakendikogumisorganisatsiooniga
paigaldada
valla territooriumile veelgi rohkem pakendikonteinereid. Samuti tuletame meelde, et valla jäätmehoolduseeskiri kohustab elamuhaldajal paigaldama vähemalt viie korteriga korterelamute
juurde paberikonteiner. Täpsemalt iga jäätmeliigi kogumise ja üleandmise võimalustest Viimsi
vallas anname teada lähiajal Viimsi Teatajas.

Heakorra- ja kommunaalamet
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Mõisaplatsi
spordiväljakud on avatud
21. novembril avati Pargi teel
Mõisaplatsi spordiväljakud,
kus on kunstmuruga jalgpalliplats, kaks tenniseväljakut,
kolm tänavakorvpalli konstruktsiooni ning rularamp.
Kultuuri- ja spordiameti juhataja Ott Kask ütles, et tenniseväljakutel ja tänavakorvpalli
platsil saab mängida igaüks
igal ajal. Noori ekstreemsportlasi peaks kindlasti ligi meelitama rularamp.
Jalgpalliväljakutel hakkavad toimuma treeningud. Valla
spordimetoodik Tiia Tamm ütles, et see on ainuke välisväljak

Viimsis. „Kuigi jalgpalliplats
pole täismõõdus, sobib see
noortele nii harjutamiseks kui
ka võistlusteks,” lisas ta. Ott
Kase sõnul on pikemas perspektiivis kavas väljaku juurde
ehitada ka abihooned nii spordiinventari hoidmiseks kui ka
pesuruumideks. Tiia Tamm ütles, et tõsine spordihooaeg algab uutel väljakutel järgmisel
kevadel.
Spordiväljakud ehitas AS
Esmar Ehitus. Projektijuht oli
samast ettevõttest Gunnar Talv,
projekteerija OÜ Viimsi Valla
Arenduskeskusest Peedu Toom.

VT

 Spordiväljakute avamisel proovisid Viimsi
tantsuklubi Keeris tüdrukud väljaku kunstmuru. Andis
tantsida küll!


Väikesed jalgpallurid Pargi lasteaiast

 Lindi lõikavad pidulikult läbi vallavanem Urmas
Arumäe ja ASi Esmar Ehitus ehitusdirektor Toomas Kuik.
 Lint on läbi lõigatud ja kõned peetud. Kultuuri ja spordiameti juhataja Ott Kask (vasakult), Toomas
Kuik ja kultuuritöö koordinaator Marje Plaan.

5
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Jõulud on tulekul

Viimsi valla pensionäride
jõulupidu toimub 9. detsembril kell 13 Viimsi uues koolimajas. Esinevad Viimsi kooli
õpilased ja Uno Loop. Tantsuks
muusika, lisaks kohv ja suupisted.

Jõuluvanamaal
päkapikkude
töötoas on praegu kindlasti
kõigil käed-jalad tegemist täis.
Vaja ju jõuluvana kott kinkide ja
maiustustega täita.

Korraldaja: Viimsi vallavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiuamet ning
kultuuri- ja spordiamet

Tekst ja fotod: H. Lepik

POlITSEI

Novembri
sündmused
 Nädalavahetusega
jõudsid usinad
piparkoogimeistrid
valmistada maiustusi
mitmeks nädalaks. Selles
peres võivad jõulud tulla.
 Tööhoos on Viimsi kooli
õpilased Hann-Stina ja Kaisa
Lepik, kes tulid vanaemale
appi piparkooke küpsetama.

Viimsi
huvikeskuses
(Nelgi tee 1)
Kui jõuluaeg on ukse ees
Siis ametis on jõulumees
Ta nuputab ja murrab pead
Kas on kõik lapsed olnud head

8. detsembril 2007
Viimsi Huvikeskuses ( Nelgi tee 1 )
Teoteatri vahva kogupere muusikaline jõuluetendus

„PÄKAPIKNE“

On jõuluaeg ja päkapikud PÄRT, NAATAN, KAARUP, MATU ja PÄRTEL pakivad
viimaseid kingitusi. Appi kipub ka härjapõlvlane ÄRNI, kelle sekkumisest algab üks
põnev seiklus. Mis poolest päkapikkude jõulud sel korral veel erilised on - saate teada,
kui teatrisse tulete!

14. detsembril
kell 19

Jazzi
Zahharovi
soolokontsert

„Südamelähedased
laulud”
Piletid müügil

Etendus kestab 1 tund ja peale seda tuleb külla Jõuluvana!

Piletilevi ja Pileti-

Etendused toimuvad kell 11.00 ja 14.00
Lastele pääse koos kommikotiga 100 krooni
Etenduse pääse lapsevanemale 75 krooni
Tellimusi võetakse vastu 05. detsembrini!

maailma müügi-

Info telefonil 60 66 838 Viimsi Huvikeskus
e-post: viimsi@huvikeskus.ee
51 03 458 Ita-Riina Pedanik
50 59 043 Kalle Erm

kohtades ja tund
enne algust kohapeal.
Info: 525 7133,
742 2655
www.kontsert.ee

Novembri algus oli liiklusõnnetuste ja
-eeskirjade rikkumiste rohke.
1.–22. novembrini on Viimsi vallas saabunud kokku 112 teadet. Kiiruseületamisi oli 23, kinni peeti üks joobes juht
ning muid liikluseeskirjade rikkumisi
oli 6. Liiklusõnnetuste kohta on tulnud
15 teadet.
Ööl vastu 22. novembrit varastati originaalveljed Muuli teel sõiduautolt
Mercedes Benz ja ööl vastu 6. novembrit Kaluri teel Haabneemes sõiduautolt Saab.
Ööl vastu 22. novembrit lõhuti Kaluri
tee 3 Grossi kaupluse aknaklaas ning
varastati alkohoolseid jooke ja tubakatooteid.
10. novembril murti sisse Randvere
külas Põldvuti teel asuvasse suvilasse
ning varastati kapp-puhvet.
Ööl vastu 7. novembrit varastati Kelvingi külas Sambliku teel ehituselt gaasipuhur, niiskusekoguja ja soojapuhur.
4. novembril Lubja külas Anijärve teel
asuval ehitusobjektil varastati elektrikaablit.
1. novembril teatati politseile, et Metsakasti külas Kesaniidu teel asuval ehitusobjektil varastati juba paigaldatud
ligi 250 meetrit elektrikaablit.
Kui kellelgi on nimetatud kuritegude
kohta informatsiooni, palume sellest
teatada tel 110, 606 6835, 606 6855.
Samuti pöördun palvega jagada meile infot, kui olete märganud, et kuskil
mahajäetud suvilas/majas on leidnud
endale eluaseme asotsiaalid.
Jelena Vimberg
vanemkonstaabel
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Kolm sajandit Viimsi
Novembrikuisel Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi
kokkusaamisel oli teemaks
Viimsi militaarrajatiste ajalugu, mida tutvustas liikmetele sõjaajaloolane Mati Õun.
Järgnevalt ongi lugejani toodud
ülevaade Viimsi militariseerimisest alates 1726. aastast kuni
1990. aastate alguseni. Selle
kolme sajandi pikkuse perioodi
võib tinglikult jagada järgnevalt: esimesed kindlustusrajatised – tähtkantsid, merekindluste ajastu ning nõukogude aeg.
Esimesed kindlustustööd,
mis Viimsiga seostuvad, pärinevad pärast Uusikaupunki
rahu kehtestamist 1721. aastal,
kui Peeter I pidas vajalikuks
ehitada Tallinna lahe sulgemiseks tähtkantsid. 1726. aastal
alustati kavandatu väljaehitamist Paljassaarel, Naissaarel
ja Miidurannas. Töid juhatasid kindral Luberace ja kapten
Ruch. 1727. aastaks olid kolm
kindlustusrajatist valmis. Tähtkantsid olid oma põhiplaanilt
taevatähte meenutavad muldkantsid, mille peale paigutati
kahurid. Tänaseks on Miiduranna kants mattunud Nõukogude armee täidetud savikallaste alla ning sellest on säilinud üks tiib. Naissaare kants
on tugevalt võssa kasvanud.

Merekindluse rajamine
20. sajandi alguseks ei oldud
Euroopas pikki aastaid sõditud. Saksa keisririik arendas
oma merejõude, Inglismaad
kutsuti maailmavalitsejaks. Ka
Venemaa hakkas 20. sajandi
algul oma militaarset osa uuendama ja välja ehitama. Keiser
Nikolai II andis 1907. aastal
välja ukaasi töötada välja uus
riigikaitsekava, mille kohaselt
tuli moderniseerida Peterburi kaitsvad merekindlused.
Täiesti uue teemana käsitleti
rannakaitsepatareide rajamist
Tallinn-Porkkala joonele. Tallinnast pidi kujunema sõjalaevastiku operatiivbaas. Algselt
taheti ehitada uus sõjasadam
Muuga lahte, hiljem otsustati Tallinna lahe kasuks. Peagi
saadi aru, et olemasolevatele
kindlustustele tuleb juurde rajada patareisid ja kaitseliine.
Selleks nähti ette positsioonid
Saaremaal, Hiiumaal, Tallinna
ümbruses, Merikülas, Ahvenamaal ja mujal.
Peterburi merekaitse peapositsioon, imperaator Peeter
Suure merekindlus, püstitati
Tallinna ja Mäkiluoto kaitseliinile. Eestis paiknevat kindluseosa nimetati imperaator
Peeter Suure merekindluse
mererindeks. See koosnes patareidest Tallinna lähedastel
saartel ja neemedel, staabist,
raudteesüsteemist, sideobjektidest, ladudest, ehitusjõududest
jm. Suur osa mererinde patareidest asus praeguse Viimsi
valla territooriumil: üheksateistkümnest mererinde patareist asusid üheksa Naissaarel,

kolm Viimsi poolsaarel ja kaks
tollal Viimsi koosseisu kuulunud Aegna saarel.
Naissaarel algasid kaitseehitiste rajamistööd 1913. aastal.
Sama aasta lõpuks olidki kaks
esimest patareid valmis – esialgu ajutisteks nimetatud numbrita patarei ja lõunapatarei.
Numbrita patarei oli ette
nähtud neljale 8“ suurtükile. Kui 1915. aastal valmisid
mõned alatised patareid, võeti numbrita patareist relvad
maha.
Lõunapatarei (patarei nr 5)
pidi nelja 6“ kahuriga riivistama ligipääsu Tallinna poole
saare ja mandri vahelt. Patarei
meeskond koosnes kahest ohvitserist ja konduktorist ning
50 alamväelasest.
Peeter Suure patarei (patarei
nr 10a) ehitistest valmisid kaks
tornialust, kuhu olid ette nähtud 14“ kahurid. Põhjapoolsele
alusele paigutati soomustorn,
lõunapoolsele tornialusele jõuti valada seinad ja vundament.
Troonipärija Aleksei patarei
(patarei nr 8) oli plaanitud saare
keskosas asuvale kõrgendikule,
ka siia 14“ kahurid, sedapuhku
neljal tornil. Kummalgi patareil (nr 10a ja 8) ei olnud komandopunkti. Patareist suudeti
valmis teha 1916. aastaks vaid
kahe torni viie meetri sügavused vundamendiaugud, millest
ühe põhja laoti põllukivid.
Patarei nr 10b asus Djuphamneni lahe ääres. Seda hakati ehitama pärast I maailmasõja algust. See koosnes kahest
suurtükitornist, kus asusid 12“
kahurid, ja komandopunktist
ning laskesektor ulatus Pakri
neemeni.
Ameerika patarei (patarei
nr 7) sai 1915. aastal USA relvafirma Bethlehem Steel 9,2“
kahurid. Sellest ka nimetus
Ameerika patarei. 1916. aasta
sügiseks sai see lahingukorda:
koosseisu kuulusid neli kahurit koos komandopunktiga.
Tulesektor kattis saarest läände jääva akvatooriumi edelast
loodeni ja ulatus Soome lahte
riivistava miiniväljani.
Patarei nr 9 koosnes neljast
8“ kahurist, mis asusid kahes
soomustornis. Need moodustasid koos laskemoonakeldri ja
jõujaamaruumidega ühe monoliitse betoonehitise. Tulesektor
oli suunatud Naissaarest läände ning Suurupi-esisele.
Patarei nr 6 rajati 1914. aastal pärast sõda ning selle 8“ kahurid plaaniti tuua sõjalaevadelt. Töö tehti kiirelt: valmisid
viis betoonist kahuripositsiooni koos laskemoonavarjendiga
ning komandopunkt vaateplatvormiga. Patarei ülesanne oli
kaitsta Naissaare- ja Suurupiesist merd. Kuna laevastiku
staap ei andnud sõjalaevastiku
kahureid, siis leiti laost vanad
120-puudased suurtükid, mis
olid pärit 1877. aastast. Kui
1916. aasta sügisel seati naabruses lahingukorda patarei
nr 7, võeti vanad kahurid maha
ja positsioon arvati reservi.

Naissaare rannapatarei nr 10b õhitud põhjapoolne soomustorn kahe 305 millimeetrise kahuriga 1920. aastatel.
Olgu siinjuures illustreerimiseks mainitud faktid, et ühe taolise soomustorni kogukaal oli 770 tonni. Ainuüksi
torni suurtükiraud kaalus 50,8 tonni ning selle pikkus oli 15,85 meetrit. Mürsk, mida suurtükist lasti, kaalus
umbes 450 kilogrammi, pikkus varieerus 0,95 kuni 1,53 meetrini. Laskekaugus oli taolisel suurtükil algselt
26,9 kilomeetrit, pärast 1930. aastatel tehtud mürskude täiendamist ulatus Aegna patarei 305 millimeetrise
suurtüki laskekaugus 43 kilomeetrini.
Ainus saare idaküljel asunud
patarei, rannapatarei nr 11, pidi
kaitsma idapoolseid alasid ja
sadamasildu. Patarei koosseisu
kuulusid neli 120 mm suurtükki, komandopunkt, laskemoonakeldrid jm.
Naissaare patareide süsteem vajas tsentraliseeritud
juhtimist. Selleks ehitati saare
põhjaossa massiivne kahekorruseline betoonist keskkomandopunkt. Kõrgust oli rajatisel
kümme meetrit, ehitist kaitsesid kuni kuue meetri paksune
sein ja liivavallid. Ruumides
asusid staap, juhtivate ohvitseride magala, telefonikeskjaam.
Tsaariaja lõpuks olid Naissaare patareidest lahinguvalmis kuus (nr 5, 7, 9, 10b, 11 ja
põhjatipu numbrita), konserveeritud üks (nr 6) ja ehitamisel kaks (nr 8 ja 10a).
Viimsi poolsaar. Tallinna
reidi kaitsmiseks rajati Miiduranna kõrgendikule 1915. aastal patarei nr 13. See paiknes
veidi kõrgemal kaldaterrassil
kui eespool mainitud tähtkants.
Rannakaitsepatarei koosseisu
kuulus neli 130 mm suurtükki,
betoonist kahurialused koos
varjenditega, komandopunkt
ning helgiheitjad Miiduranna
ja Pringi neemel.
Realiseerimata kavatsused. Vastavalt 1912. aasta üldprojektile oli Viimsi poolsaare
tippu ette nähtud patarei kaheksa 11“ mortiiriga. Kavatsuse tühistas 1914. aasta projekt,
mille järgi pidi rajatama kolm
patareid Viimsisse: Miiduranda, Leppneeme ja Tammnee-

me. Ehitama ei asutud patareid
nr 16 Leppneemes ja patareid
nr 17 Tammneemes. Küll aga
paigaldati Leppneeme rannikule üks helgiheitja.

Imperaator Peeter
Suure merekindluse
lõpp
1917. aastal oli Venemaa majandus laostumas. Ohvitseride seas levis käegalöömise
meeleolu, töölised olid revolutsiooniliselt meelestatud, tagatipuks veel joomine. Sama
aasta 3. märtsil tahtsid madrused rünnata mereväestaapi,
kuid see jäi ära. Seevastu aga
puhkes Naissaarel ja maarindel tõsiseid rahutusi: süüdati
hooneid, peamiselt ohvitseride
kasiinosid; tapeti kaheksa ohvitseri, kaks ametnikku ja arst.
Pärast rahutusi otsustati
edasi minna vaid hädavajalike töödega. Peagi süvenesid
revolutsiooniline liikumine ja
majanduskriis. Kindluse ehitus
jätkus suurte raskustega, kuni
seiskus 1918. aasta veebruarikuus. Enne sakslaste sissetungi
õhiti osaliselt patareisid, põletati kasarmuid ning uputati
mitmeid rajatisi.
Saksa väejuhatus paigutas
nii Naissaarele kui ka Aegnale garnisoni, kummaski ainult
viiskümmend meest. Naissaarel moodustati kaks ajutist
patareid mahajäetud suurtükkidest, eesmärgiga riivistada
sissepääsud Tallinna lahte. Ka
Aegnal algasid kindlustustööd,
mida võeti tõsisemalt, sest
nüüd oli rünnakut oodata idast.

Seda aga ei jätkunud kaua, sest
1918. aasta novembris võttis
võimu üle Ajutine Valitsus ja
Saksa okupatsiooniväed lahkusid.
1920. aastail müüs Eesti
vabariik soovijaile soodsalt
kindluse puithooneid, varjendeid, kaevikuvooderdist, kindluseraudtee liipreid ja rööpaid.
See oli imperaator Peeter suure
merekindluse lõpp.

Eesti vabariigi
merekindlus
1918. ja 1919. aastal tehti
mitmeid riigikaitsekorraldusi.
Määrati komandandid Aegnale ja Naissaarele. Kaitseliidu
koosseisus moodustati Rannakaitseüksus. Rannapatareid
allutati I kindluse raskesuurtükiväe divisjoni rannapatareide
osakonnale. 1919. aasta maikuus anti patareid merejõudude
juhataja alluvusse ning algasid
taastamistööd. Juunis reorgani-

seeriti eespool nimetatud merejõudude osakond merekindluse suurtükkide ja miinide
valitsuseks, veidi aega hiljem
merekindluse staabiks.
Tutvunud olukorraga, mis
valitses kiirustades ehitatud
mahajäetud rannakaitsepatareides, ei peetud nende taastamist
vajalikuks. Samas nõudis uus
strateegia kaitsepositsioonide
tähelepanu suunamist ida poole. 1919. aasta oktoobrist kehtestati uued numbrid osaliselt
taastatavatele ja uutele rajatavatele patareidele.
Naissaar. Numbrita patarei
oli terveks jäänud ja see kohaldati ümber. Endine patarei nr 9
varustas Tallinna sadamatehast
metalliga: suurtükid, talad, soomusplaadid lõigati tükkideks ja
viidi minema. Endise patarei
nr 10a parempoolne torn sooviti taastada, kuid plaan soikus.
1938. aastal taheti vasakpoolset torni kasutusele võtta, see

Rannapatarei nr 4 ajateenijad 1928. aastal
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militariseerimist
jäi pooleli finantsraskuste tõttu.
Lõpuks ehitati parempoolsest
tornist laskemoonaladu, mis
valmis 1940. aastal. Endise
patarei nr 10b upakil kahe 12“
kahuriga suurtükk tehti korda
ja võeti kasutusele. Parempoolsest soomustornist üritati teha
ladu, kuid see ei õnnestunud
pinnavee tõttu. Endine patarei
nr 7 läks samuti Tallinna sadamatehasele metalliks. Patareid
nr 6 kavatseti taastada, kui seda
nimetati 1938. aastal kõlblikuks positsiooniks, paraku aga
kõik piirduski selle fakti konstateerimisega.
Eesti vabariigi ajal sai
Naissaar kaks lahinguvõimelist statsionaarset rannakaitsepatareid. Endine patarei nr
5 nimetati ümber patareiks nr
4. See oli osaliselt terveks jäänud: alles oli komandopunkt ja
kaks suurtükialust abiruumidega. 1919. aastal paigaldati
positsioonidele kaks 6“ Canet’
kahurit. Järgmisel aastal leiti
metsast helgiheitja, mis pandi
oma vanale kohale. Tehti mitmeid parandus- ja moderniseerimistöid. Maskeerimiseks
veeti 500 hobusekoormat adru,

1932. aastal loodi dessandi- ja õhutõrjeks patarei nr 12.
See koosnes kahest omaette
positsioonist (asetsesid endiste
patareide nr 10b ja nr 7 ees),
milles kummaski oli kaks 3“
välisuurtükki. Kavatseti ehitada patarei nr 16, projekteerimistööd algasid 1939. aastal,
kuid raskete aegade tõttu jäi
mõte ellu viimata. Lisaks patareide ehitustöödele komplekteeriti dessandikaitsekompanii,
taastati sidesüsteemid – tsaariaegsest keskkomandopunktist
tehti telefonikeskjaam.
Viimsi poolsaar. Saksa
okupatsioonivägede osaliselt
purustatud Miiduranna rannapatareid hakati taastama 1922.
aastal ning uueks tähiseks sai
patarei nr 7. 1926. aastal seati sinna positsioonidele kolm
120 mm kahurit. Kuni II maailmasõjani oli Miiduranna patarei reservis. Alalisse vahtkonda
kuulus üleajateenija ja neli ajateenijat.
Käskkiri patarei nr 8 (Vene
keisririigi ajal teostamata jäänud) asutamise kohta Leppneeme anti 1920. aastal, kuid ehitustööd algasid alles neli aastat
hiljem, kui hakati ette valmis-

Rannapatarei nr 5 kasarmu 1920. aastate lõpul
istutati üle 7000 männi ja külvati muru.
Patarei nr 5 asetses endise patarei nr 11 kõrval põhja
suunas. Varustusse kuulusid
vanad 6“ rataslafettkahurid
ja kaks 150 mm Saksa väli
suurtükki. Neile lisandus
1921. aastal kolm Vene 76 mm
välisuurtükki. Peagi leiti, et
positsioon ei ole sobilik ning
1923. aastal alustati uue ehitamist umbes üks kilomeeter
põhja poole Savikaldale. Järgmisel aastal toodi relvad üle,
algselt paigutati need palkalustele, hiljem tehti betoonalused. Komandopunkt oli lihtne
muldvarjend ning vaateplatvorm samuti palkidest. 1927.
aastaks oli valminud betoonist
komandopunkt ning kokku
kaksteist laskemoonakeldrit.
1920. aastate lõpul vahetati
välja relvastus moodsama vastu, paigaldati õhutõrje kuulipildujad. Mere äärde seati üles
suurtükilaevalt Lembit maha
võetud kaks 75 mm kahurit,
mida hiljem repositsioneeriti
ja lisati kolmas.

tama puitmaterjali. 1926. aastal paigaldati ajutistele alustele
neli 150 mm Kruppi kahurit,
mis järgneval aastal alalistele
positsioonidele asetati. 1928.
aastal ehitati tulejuhtimispunkt,
pandi ümber patarei okastraataed ja istutati puid. Hiire talu
lähedale randa ehitati vaatlustorn. 1936. aastal asendati
kahurid 152 mm vastu. 1939.
aastal likvideeriti patarei kindral Laidoneri otsusega.
Patarei nr 11 (algselt Vene
keisririigi ajal planeeritud) rajati 1920. aastate algul Tammneeme külla Otsa talu lähedale.
Koosseisu kuulus kaks 102 mm
kahurit ning komandopunkt,
tahapoole kaldaterrassile rajati
sõjaväelinnak. Peagi leiti, et tulesektor on vähetõhus. Olukorra
parandamiseks projekteeriti senisest edela poole kaldaterrassile
uus patarei, mille eeltööd algasid
1928. aastal. Paari aastaga valmisid kõik neli betoonist kahurialust, samal ajal paigaldati ka
152 mm Canet’ suurtükid. Järgnevalt ehitati varjendid ja kahurialuste astmed, tööd kestsid kuni
1935. aastani. Patareile ehitati ka

ajutine tulejuhtimispunkt. 1938.
aastaks valmis statsionaarne
raudbetoonist jõujaam ja omal
ajal väga moodne kahekorruseline tulejuhtimispunkt. Patarei laskeraadius ulatus Prangi ja Koipsi
saarte taha välja.
II maailmasõja eel sai vana
Tammneeme patarei (mereäärne) oma uueks tähiseks patarei nr 15. Seda nime ei olnud
kauaks, sest juba 1939. aasta
aprillis monteeriti kahurid lahti ja viidi minema. Järjekorranumbriga nr 11 hakati tähistama uut Tammneeme patareid.
Alates aprillist 1940 reorganiseeriti Eesti merekindluste
organisatsioon sõjavajadustele
vastavaks. Moodustati kaitsegrupid, mis koosnesid patareidest (Paljassaare-ViimsiRandvere grupp, lääne laevatee
kaitsegrupp jm). Nõukogude
armee sissesõit 1940. aasta
juunis Eesti vabariiki tõi kaasa uue militaarkorra. 13. juunil
asus dessant Naissaare vallutamiseks Tallinna miinisadamas
laevadele. Dessandi transpordivahenditeks olid allveehävitajad, vahikaatrid, torpeedokaatrid. Tuletoetust andsid
lahingulaev, 3. hävitajate divisjon ning vahilaevade divisjon.
Dessant alustas maabumist 17.
juuni hommikul, vastupanu
ei osutatud. Alates 5. juulist
anti Aegna ja Naissaare merekindlused Nõukogude Liidule
ametlikult rendile. Nõukogude armee taganemisel õhiti
mitmed patareid. Miiduranna
kaitseehitised, tulepunktid ja
komandopunkt on tänapäevani
sellistena säilinud.
Saksa okupatsiooni ajal võeti säilinud patareid Naissaarel,
Aegnal ja Viimsi poolsaarel
kasutusse ning komplekteeriti
olemasolevate ja osaliselt uute
relvadega, samuti tehti parandustöid. Viimsi poolsaare tippu
Kivineeme talu lähedale komplekteeriti 305 mm kahuritega
ajutine patarei. Vene vägede
saabudes positsioonid hüljati.
Järgneva poole sajandi pikkuse
okupatsiooniaja jooksul Eesti
merekindlusi pommitati, õhiti
õppuste nime all, ning suurtükid ja metallkonstruktsioonid
veeti vanarauaks.
Nõukogude ajaga algas
Viimsi ajaloos kolmas militariseerimise periood: rajati kordoneid ja baase. Naissaar muutus täielikult keelutsooniks:
seal asus raketibaas, miinitehas, piirivalve, mereväebaas.
Viimsis ehitati piirivalvekordonid Püünsisse, Rohuneeme,
Leppneeme ja Muuga külla
ning Prangli saarele. Piirkond
muutus suletud tsooniks, liikuda sai vaid passi ettenäitamisel. Viimsisse, Haabneeme, Miiduranda, Tammneeme
metsadesse ja Muugale ehitati
armee kütuselaod. Viimsi mõisas asus luurekeskus. Pringi
mõisamaadele asutati armee
polügoon ja demagnetiseerimiskeskus. Lubja külas paiknesid antenniväli ja keemialadu, Leppneeme ja Rohuneeme

vahele metsa ning Muugale
rajati lasketiirud. Terved ranna ääred olid täis vahitorne,
suurte teede veerel kontrollpunktid ja tõkkepuud. Rohuneeme metsades asusid kaks
raketibaasi. Eesti taasiseseisvumise ja Nõukogude armee
lahkumisega lõppes ka Viimsi
valla militariseerimine.

Tänast Viimsi valda võib
pidada rikkaks militaarpärandi poolest: siin on esindatud
mitmed kaitse- ja militaarrajatised alates 18. sajandist kuni
1990. aastateni. Naissaarest
on kujunenud omamoodi militaarajaloo vabaõhumuuseum,
kus võib imetleda sõjaajaloolisi vaatamisväärsusi. Järgmine

koduloolaste
kokkusaamine
toimub juba 1. detsembril kell
11 koduloomuuseumis. Seekord on teemaks Viimsi poolsaare asulad ja külad.

Alar Mik
Viimsi kultuuriloo selts

Randvere munakivitee ehitustööd 1928. aastal,
foto saadud Lubjalt Voldemar Kristjuhanilt.

SA Viimsi Muuseumid
lehenäitus
Randvere munakivitee ehitus toimus mitmes etapis. Tallinna linnaarhiivis asuvate arhivaalide
põhjal võib viidata tööde algusele juba 1924. aastal, kui Viimsi-Tammneeme teel tehti teeparanduse eeltöid kaks aastat. Kuna Randveres valmis uus rannapatarei, oli vaja ka korralikku
teed. Juba 1928. aastal alustati kivitustöödega. Ehituse käigus laiendati teetrassi, kaevati kuivenduskraave ning raiuti metsa. Kokku võtsid etapiviisilised Randvere teetööd aega neli aastat
ning 1932. aastaks oli see koos vajalike rajatistega valmis.
1970. aastatel tegi riik Randvere tee rekonstrueerimistöid, mille käigus eemaldati munakivid
ja paigaldati kruus ning asfalt. Maantee ehitati uuesti 2003. aastal. Selle käigus tuli nõukogudeaegse asfaldikorra alt välja ka osaliselt säilinud vana munakivitee. Tööde maksumuseks
kujunes ligi 33 miljonit krooni, rahastajateks oli vallavalitsus ja maanteeamet.

Randvere tee 2007. aastal, Alar Miku foto.
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Viimsis on avatud Hiina kiirtoidukoht

Augusti lõpus avati Viimsis
Rohuneeme tee 2 uus söögikoht China Red, kus saab
Hiina kiirtoitu süüa kohapeal
või kaasa osta.
Menüü on tervislik, kuid samas mitte kalorivaene. Mõistliku hinnaga portsjonitest saab
lõunaks korraliku kõhutäie.
Toorained on pärit Eestist, vaid
mõned komponendid ostetakse
Soomest.
Hiina kokk Chenguang
Wang on menüü koostamisel
arvestanud eestlaste maitsega,
kõige populaarsemad on just

magushapud road. Pakutakse
vaid värsket toitu, mitmed toidud valmivad kiirelt kuumutades vokipannil.
Kui kodus pole aega ja
tahtmist süüa teha, siis on just
China Red viimsilastele mugav
vaheldus. Ette helistades saab
sobivad road tellida ja hiljem
vaid kokkulepitud ajal neile järele minna. Söögikohale on ka
autoga hea ligipääs ning maja
ees ruumikas parkla. China Red
on avatud esmaspäevast reedeni kella 10–22ni ning laupäeval
ja pühapäeval kella 12–22ni.

VT

Kokk Chenguang Wang

Kapten kutsub maitsereisile ümber maailma

Kapten soovitab

Rannapubi & restoran Paat alustas novembris maitsekruiisi ümber
maailma, randudes igal kuul erinevas sadamas.

Laupäeval 15. detsembril 2007 kl 13–16 I korruse pubis küpsetab
peakokk koos lastega piparkooke ning ehitab nendega koos
piparkoogimajasid.

Detsembriks jõuame järgmisse peatuspaika Saksamaale ja tutvustame
reisijatele Saksamaa toidukultuuri ning rahvuslikke jooke jõulude ajal.

Jõululaupäeval, 24. detsembril on restoran Paat suletud.
25. ja 26. detsembril oleme avatud kl 13–22.

Aastavahetuse trall paadis
13. detsembril algusega 19.00

Saksa õhtusöök

Saada lõppev aasta ära mürtsu ja tralliga ning võta algav
aasta vastu koos lõbusa seltskonnaga Rannapubi &
restoranis Paat. Kehakinnituseks pakub peakokk 4-käigulist
õhtusööki koos aperatiivi ja digestiiviga.
Tuju aitab üleval hoida ning jala paneb tantsurütmis liikuma
rõõmsameelne pillimees.

Peep Rohumägi, restorani Paat peakokk, pakub
7-käigulist maitseelamust Saksamaalt.

Seda kõike ainult 725 krooni eest!

Hind 600.–

Aasta esimesel päeval taastame tervise maitsva boršiga.

Oleme avatud E–L 11.00–24.00, P 11.00–22.00
Info ja broneerimine: 609 0840 või 609 0839
paat@ag.ee www.paat.ee

Oleme avatud 31.12.07 kl 11–02, 01.01.2008 kl 14–22.
Info ja registreerimine: 609 0840 või 609 0839
paat@ag.ee www.paat.ee

Uus on veelgi parem!!!
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Viimsi vallavolikogu 13.11.2007
istungi õigusaktid

13.11.2007 istungi otsused
nr 98 Investeerimislaenu võtmine

3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
korralduse teatavakstegemisest.

nr 99 Sihtasutuse Viimsi Arengufond Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
lõpetamine
13. november 2007 nr 102
nr 100 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele püsiasustusega väike- Munitsipaalasutuse Viimsi Saared tegevuse lõpetamine
saarte seaduse muutmiseks
nr 101 OÜ Randvere Perearst toetamine
nr 102 Munitsipaalasutuse Viimsi
Saared tegevuse lõpetamine

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse seaduse §
22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, „Viimsi valla
põhimääruse” § 18 lõike 1 punkti 35, § 46 lõike 2, arvestades asjaolu, et Munitsipaalasutuse
Viimsi Saared tegevusel eraldiseisvana ei ole
funktsiooni ning tema tegevusala on kaetud vallavalitsuse tegevustega ja puudub dubleerimise
vajadus ning põhjendatus, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:

1.4. Veere tee 5 kinnistu (registriosa nr 7814002,
katastritunnus 89001:010:1638, sihtotstarve:
sotsiaalmaa, pindala 2478 m2, maksustamishind
118 944 krooni.
2. Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
13. märts 2007 otsus nr 27 „Osaühingu Viimsi
Haldus osakapitali suurendamine”.
3. Anda vallavanemale volitused (edasivolitamise õigusega) kinnistute Veere tee 1, 2, 4, 5
osaühingule Viimsi Haldus tasuta võõrandamise
lepingute sõlmimiseks ja allakirjutamiseks valla
nimel ning kinnistute ühise registriosa avamise
toimingute tegemiseks. Munitsipaalmaa võõrandamise toimingutega seotud kulud tasub Viimsi
Vallavalitsus.
4. Otsus avaldada Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.

nr 103 Viimsi Vallavolikogu 26.06.2007
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
otsuse nr 65 „Parvlaeva tasuta kasu- 1. Lõpetada Munitsipaalasutuse Viimsi Saared
tusse andmine MTÜ-le Prangli Saarte (rg-kood 75021267) tegevus Viimsi Vallava- 13. november 2007 nr 105
litsuse hallatava asutusena alates 1. jaanuarist
Selts” kehtetuks tunnistamine
2008.
Detailplaneeringu algatamine ja lähnr 104 Munitsipaalmaa tasuta võõ- 2. Vallavalitsusel korraldada Munitsipaalasutuse teülesande kinnitamine: Miiduranna
randamine osaühingule Viimsi Hal- Viimsi Saared tegevuse lõpetamine.
küla, Miiduranna sadama maa-ala,
dus: Haabneeme alevik, Veere tee 1, 3. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja kinnistud Laineoru tee 5, Pagari, MaViimsi valla veebilehel.
2, 4, 5 kinnistud
dise tee 9, Madise tee 12 ning osaliselt
Miidu ühismaa
4. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
nr 105 Detailplaneeringu algatamine 5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Hal- Planeerimisseaduse § 10 lõike 5 ja lõike 7,
ja lähteülesande kinnitamine: Mii- duskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr
duranna küla, Miiduranna sadama Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates 19 kehtestatud „Viimsi valla ehitusmääruse” §
2 punkti 2, § 9 lõike 7 alusel, arvestades Viimsi
maa-ala, kinnistud Laineoru tee 5, otsuse teatavakstegemisest.
Vallavalitsuse ettepanekut, Viimsi VallavolikoPagari, Madise tee 9, Madise tee 12 Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
gu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonning osaliselt Miidu ühismaa
13. november 2007 nr 104
Munitsipaalmaa tasuta võõrandamine osaühingule Viimsi Haldus: Haabneeme alevik,
Veere tee 1, 2, 4, 5 kinnistud

nr 106 Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine: Lubja küla, kinnistu MänniJuhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse
metsa I
seaduse § 6 lõikest 2 ja Viimsi Vallavolikogu
nr 107 Antenniväljaku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine ja kinnistute omandamiseks sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine
nr 108 Viimsi Vallavolikogu 10.01.2006
otsuse nr 2 „Esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse”
muutmine

13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud ning
09.05.2006 määrusega nr 17 muudetud „Viimsi valla põhimääruse” § 92 lõikest 1, lõike 3
punktist 5, lõike 4 punktist 3, lõigetest 5 ja 6, §
94 lõike 1 punktist 3, § 97 lõikest 1 ning § 98,
haldusmenetluse seaduse § 64–67, kuulanud ära
Viimsi Vallavalitsuse seisukoha selle kohta, et
Viimsi Keskkoolile on vaja rajada spordiväljakud, mille ehituse korraldamine, hilisem haldamine ja hooldamine on otstarbekas korraldada
osaühingu Viimsi Haldus kaudu ning arvestades
vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:

nakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu
otsustab:

1. Algatada detailplaneering Viimsi vallas Miiduranna külas, Miiduranna sadama maa-alal ja
kinnistutel Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee
9, Madise tee 12 ning osaliselt Miidu ühismaal,
üldplaneeringu kohase maakasutuse sihtotstarbe
muutmiseks tööstuse ja ladude maast polüfunktsionaalseks äri- ja elamumaaks ning tingimuste
väljaselgitamiseks maa-ala kruntideks jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks äri-,
sotsiaal-, elamu- ja büroohoonete ehitamiseks,
sadama rekonstrueerimiseks reisi- ja jahisadamaks, samuti teede, haljasalade ja puhke/spordiplatside rajamiseks, vastavalt käesolevale otsusele lisatud skeemile (lisa 1).
2. Kinnitada detailplaneeringu lähteülesanne nr

273 (lisa 2).
nr 109 Viimsi vallavolikogu eelarveja arengukomisjoni koosseisu muut- 1. Võõrandada tasuta Osaühingule Viimsi Hal- 3. Kooskõlastatud detailplaneering tuleb esitada
dus (rg-kood 10618178) järgmised Viimsi val- Viimsi Vallavolikogule vastuvõtmiseks hiljemalt
mine

13. november 2007 nr 99
Sihtasutuse Viimsi Arengufond lõpetamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 24, § 35 lõike 3,
Sihtasutuse Viimsi Arengufond põhikirja punktid 7.1 ja 7.2, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Lõpetada Sihtasutuse Viimsi Arengufond (rgkood 90000512) tegevus.
2. Määrata Sihtasutuse Viimsi Arengufond likvideerijaks Tähve Milt

la omandis olevad Haabneeme alevikus asuvad
kinnistud:
1.1. Veere tee 1 kinnistu (registriosa nr 7813702,
katastritunnus 89001:010:1634, sihtotstarve:
sotsiaalmaa, pindala 4045 m2, maksustamishind
194 160 krooni;
1.2. Veere tee 2 kinnistu (registriosa nr 7813802,
katastritunnus 89001:010:1635, sihtotstarve:
transpordimaa, pindala 5575 m2, maksustamishind 267 600 krooni;
1.3. Veere tee 4 kinnistu (registriosa nr 7813902,
katastritunnus 89001:010:1637, sihtotstarve:
sotsiaalmaa, pindala 117 396 m2, maksustamishind 835 008 krooni;

kahe aasta jooksul planeeringu lähteülesande
kinnitamise kuupäevast arvates. Vallavolikogu
võib põhjendatud taotluse alusel pikendada detailplaneeringu esitamise tähtaega. Taotlus detailplaneeringu esitamise tähtaja pikendamiseks
tuleb esitada hiljemalt üks kuu enne detailplaneeringu esitamise tähtaja lõppemist. Kui detailplaneering ei ole tähtaegselt esitatud, kaotab
detailplaneeringu lähteülesanne kehtivuse.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsus on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada

vaie Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul
arvates korralduse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
NB! Otsuses nimetatud lisadega on võimalik
tutvuda Viimsi valla veebilehel (www.viimsivald.ee) või Viimsi Vallavolikogu kantseleis,
Nelgi tee 1.

13. november 2007 nr 106
Detailplaneeringu vastuvõtmine ja
avalikule väljapanekule suunamine:
Lubja küla, kinnistu Männimetsa I
Planeerimisseaduse § 18 lõike 1, Viimsi Vallavolikogu 12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punkti 4
alusel, arvestades, et detailplaneering on kooskõlastatud vastavalt lähteülesandele ning detailplaneeringut on korrigeeritud vastavalt Harju
Maavanema 02.10.2007 kirjale nr 2.1-13k/4659,
samuti arvestades Vallavolikogu maa- ja planeerimiskomisjoni ning keskkonnakomisjoni seisukohti, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007.a otsusega nr.
20 algatatud ja Optimal Projekt OÜ koostatud
Viimsi vallas, Lubja külas, kinnistu Männimetsa
I detailplaneering.
2. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
3. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
13. november 2007 nr 107
Antenniväljaku kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine ja kinnistute omandamiseks
sõlmitud notariaalsete lepingute heakskiitmine
Juhindudes kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 22 lõike 1 punktist 33, planeerimisseaduse § 24 lõikest 5, Viimsi Vallavolikogu
12.04.2005 määrusega nr 19 kehtestatud „Viimsi valla ehitusmääruse” § 2 punktist 7, arvestades, et detailplaneeringu avalikul väljapanekul
ajavahemikul 22.06.–09.07.2007 esitatud vastuväidetele ja ettepanekutele planeeringulahenduse kohta on vastuväiteid esitanud isikutele
vastatud (17.07.2007 kirjadega nr 10-7/2829)
ning selgitatud planeeringu projektlahendust.
Kuivõrd mitmed vastuväidete esitajad ei osalenud Antenniväljaku kinnistu detailplaneeringu
avalikul arutelul 9. ja 10. augustil 2007, pidas
Viimsi Vallavalitsus hea haldustava põhimõttest
tulenevalt võimalikuks Antenniväljaku kinnistu
detailplaneeringuga seonduvaid küsimusi veelkord kõikidele detailplaneeringule vastuväiteid
ja ettepanekuid esitanud isikutele kirjalikult selgitada ja edastas nimetatud isikutele täiendava
kirja (11.09.2007 nr 10-7/2258-1), milles märgiti kokkuvõtvalt, et kõiki detailplaneeringu kehtestamisega kaasnevaid küsimusi on põhjalikult
analüüsitud ning hinnatud loodus-, sotsiaal-, majandus- kui ka kultuuriliste keskkonnaaspektidest lähtuvalt. Ühtlasi korraldas Viimsi Vallavalitsus 20.09.2007 detailplaneeringule vastuväiteid esitanud isikutele täiendava nõupidamise,
et arutada ja selgitada planeeringulahendusest
tulenevaid küsimusi. Viimsi Vallavalitsus on
tuginedes Harju maavanema 30.05.2007 kirjas
esitatud märkustele täiendanud vastavalt planee-
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ringu seletuskirja. Detailplaneeringus on toodud
alljärgnevad põhjendused üldisemate planeeringute muutmise vajalikkuse kohta.
Tuginedes 1999. a koostatud Viimsi valla mandriosa üldplaneeringule, kui planeeritaval alal
kasvas sellel hetkel mets, on määratud planeeringuala maakasutuse perspektiivseks juhtfunktsiooniks väikeelamumaa hajaasustusviisil ja
osaliselt maatulundusmaa. Viimsi Vallavolikogu
15.01.2002 otsusega nr 8 on algatatud Lubja
küla, kinnistu 9284 ehk Ringraja detailplaneering. Planeering kehtestati Viimsi Vallavolikogu
17.10.2002 otsusega nr 212. Pärast planeeringu
kehtestamist teostati krundil lageraie (säilis üks
metsatukk), et saaks asuda ehitama ringrada.
Viimsi Vallavolikogu 08.06.2004 otsusega nr
62 tunnistati Ringraja detailplaneering kehtetuks, tulenevalt elanike suurest vastuseisust ringrajale. Arvestades, et planeeritava ala esialgne
looduslik olukord on seoses teostatud lageraiega
kardinaalselt muutunud ning et Viimsi vallal ei
ole võimalik välja kujunenud õiguslikku olukorda arvestades Antenniväljaku kinnistu osas
otsustada sellele elamute rajamise keelamist,
on Antenniväljaku kinnistu planeerimisel lähtutud põhimõttest, et planeeringu tulemusel tekiks reaalselt rajatav terviklik elukeskkond, mis
ei ekspluateeriks oma vajadustega täiendavalt
ümbruskonna infrastruktuure ning võimaldaks
Antenniväljaku kinnistu kui olemasoleva metsalagendiku ja risustatud jäätmaa kujundada/arendada heakorrastatud aedade ja haljasaladega,
spordi-, mängu- ja puhkeplatsidega ning samuti
tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuriga terviklikuks elamupiirkonnaks.
Antenniväljaku kinnistu detailplaneeringu
koostamisel on arvestatud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse
nõuetega ning lähtutud planeerimisseaduse §-s
9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest.
Detailplaneering on teiste hulgas kooskõlastatud Harjumaa Keskkonnateenistusega, Tallinna
Tervisekaitsetalituse Harjumaa osakonnaga ning
Põhja-Eesti Päästekeskusega. Harju maavanem
on järelvalve käigus andnud planeeringule
oma heakskiidu ning nõustunud muudatustega
üldplaneeringus (HMV 11.10.2007 kiri nr 2.113/3000).

13.11.2007 istungi määrused

13. november 2007 nr 32

Arvestades eeltoodut ning lähtudes täiendavalt
Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr
38 kehtestatud ja 09.05.2006 määrusega nr 17
muudetud „Viimsi valla põhimääruse” § 55 lõikest 2, Viimsi Vallavolikogu 11.11.2003 määrusega nr 34 kehtestatud „Teede valla omandisse
võtmise ja avalikuks kasutamiseks määramise
korra” punktidest 7 ja 13, tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 102 lõikest 2, § 111 lõigetest 1 ja
2 ning §-st 129, Viimsi Vallavolikogu otsustab:
1. Kehtestada Viimsi Vallavolikogu 27.06.2006
otsusega nr 67 algatatud Viimsi vallas Lubja külas maaüksuse Antenniväljak detailplaneering
(koostanud AS K-Projekt, töö nr 06326).
2. Anda nõusolek punktis 1 nimetatud planeeringu alusel kinnistu jagamisel tekkivate alltoodud
maaüksuste tasuta omandamiseks ja kiita heaks
Viimsi valla, millist esindas vallavanem Urmas
Arumäe, notariaalse volituse alusel Jan Trei, ja
OÜ Morgan Trade (rg-kood 11169423) vahel 9.
novembril 2007 sõlmitud vastavad notariaalselt
tõestatud lepingud:
2.1. Lubja külas asuval Antenniväljaku maaüksusel, registriosa nr 924802, katastriüksus
89001:003:0510, maa-ala pindala 50 592 m²,
maa maksustamishind 1500 kr/ha, sihtotstarve: transpordimaa (Tallinna notar Priidu Pärna
koostatud ja tõestatud leping, notari ametitoimingute raamatu reg nr 3195);
2.2. Lubja külas asuval Antenniväljaku maaüksusel, registriosa nr 924802, katastriüksus
89001:003:0510, maa-ala pindala 9661 m², maa
maksustamishind 1500 kr/ha, sihtotstarve: sotsiaalmaa (Tallinna notar Priidu Pärna koostatud
ja tõestatud leping, notari ametitoimingute raamatu reg nr 3194).
3. Kehtestada vastav muudatus Viimsi valla
mandriosa üldplaneeringus.
4. Otsus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
5. Otsus jõustub teatavakstegemisest.
6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn) või esitada vaie
Viimsi Vallavolikogule 30 päeva jooksul arvates
otsuse teatavakstegemisest.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

la- ja linnaeelarve seaduse § 23 ja § 24 ning
Viimsi Vallavolikogu 13.03.2007 määruse nr 14
„Viimsi valla eelarve ja arengukava tegevuskava
koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise
kord” § 8 lõike 1 alusel.

Viimsi valla 2007. a eelarve muutmi- § 1. Muuta Viimsi Vallavolikogu 23.01.2007 määne
rusega nr. 1 vastuvõetud ja 12.06.2007 määrusega
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, val-

nr 18 ja 14.08.2007 määrusega nr 26 muudetud
Viimsi valla 2007. a eelarvet alljärgnevalt:

Eelarve tulude muutused
3000
3030
3044
3045
3220 0 1
3220 8
3221 3
3221 4
3221 5
3221 6
3221 7
3233 3
3233 6
3500 0 02
3500 0 3

Tulumaks
Maamaks
Reklaamimaks
Teede ja tänavate sulgemise maks
Koolitustasu teistelt kov-lt
Viimsi keskkooli töövihikud
Reklaamitulu Viimsi Teatajas
Muuseumi tulu
Muusikakooli omatulu
Valla Rammatukogu
Prangli Rahvamaja tulu
Püünsi kooli võimla rent
Viimsi Keskkooli spordikompleksi rent
Õpilasmaleva toitlustamine
SA Tiigrihüpe

170000000
28100000
50000
60000
3150500
0
125000
17000
57030
0
0
50000
500000
150000
0

10000000
800000
30000
5000
3100000
123000
75000
30150
5000
14600
6700
30000
500000
30 696
300 000

180000000
28900000
80000
65000
6250500
123000
200000
47150
62030
14600
6700
80000
1000000
180696
300000

3500 0 08
3500 0 09
3500 0 14
3500 0 3
3502 0 3
3500 92
352.00.17
3882
3880

Põllumajandusministeeriumilt (koolipiim)
Rahandusministeeriumilt
Harju Maavalitsuselt
EAS-lt
EAS-lt
Saadud sihtfinantseerimine Euroopa Liidult
Tasandusfond
Saastetasud
Trahvid
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49677
443116
0
0
0
0
24159104
200000
45836
227157263

69 914
66 166
145 132
1811420
5226938
65500
494080
100000
91 083
23120379

kinnitatud
eelarve
1200000
100000
20723925
120000
450000
302147
15639200
100000
230000
450000
142560
639850
1000000
250000
320000
13721461,6
33808733
31314733
2494000
7631900
315000
7200000
9812191
690000
1600000
350000
2319436
2497262
1800000
248100
720000
1400000
15550000
531000
1103877
366000

lisada
eelarvele
5812

0

119591
509282
145132
1811420
5226938
65500
24653184
300000
136919
250277642

Eelarve kulude muutused
011111
011112
011121
011122
011123
01114
01120
013201
013202
016001
016002
01700
031001
031002
03200
04210
045101
0451011
0451012
045102
04511
04512
045201
045202
045203
04600
04740
049001
049002
051001
051002
051003
052001
05300
05400
05600
06100
063001
06400
06601
06602
066051
066052
066053
066054
072102
07240
07310
076001
081021
081022
081051
081052
08107
08108
081092
082011
082012
08202
08203
082031
08208
082091
082092
082093
08300
08400
08600
091101
0911011
0911012
0911013
0911014
0911015
091102
091103
09210
092121
0921211
0921212

Volikogu
Volikogu esimehe fond
vallavalitsus
Vallavanema fond
Külavanemad
Reservfond
Rahandus- ja fiskaalpoliitika
Inventariseerimine
Valla arengukava
Omavalitsuse liikmemaks
Valimised
Valitsussektori võla teenindamine
Politsei
Valveteenistus
Päästeteenused
Maakorraldus
Teede ehitus
Teede ehitus vald
Teede ehitus-riiklik
Teede hooldus
Liikluskorraldus
Transpordikorraldus
Viimsi Saared-veetransport
Mölgi sadama arendus
Kelnase sadama hooned
Side
Üldmajanduslikud arendusprojektid
Viimsi Saared
Pringi end. koolimaja
Tänavate korrashoid-suvine
Prügivedu-jäätmekäitlus
Tänavate korrashoid talvine
Kanalisatsiooni trasside ehitus
Saaste vähendamine
Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse
Muu keskkonnakaitse (sh keskkonnakaitse haldus)
Elamumajanduse arendamine
Veetrasside ehitus
Tänavavalgustus
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine
Kalmistud
Heakord
Ranna korrashoid
Muu heakord
Kaunis Kodu
Perearstide toetus
Kiirabipunkt
Üldhaigla teenused
Vallaarst
Sporditegevus
Muu vabaaeg-spordiväljakud
Muusikakool
Kunstikool
Noorsootöö ja noortekeskused
Täiskasvanute huvialaasutused-Huvikeskus
Piirkondlikud spordiüritused
Valla raamatukogu
Prangli raamatukogu
Rahva- ja kultuurimajad - Prangli Rahvamaja
Muuseumid
SA Viimsi Muuseum
Kultuuriüritused
Seltsitegevus - Viimsi õpilasmalev
Viimsi Pensionäride Ühendus
Külaseltsid
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused
Religiooni- ja muud ühiskonnateenused
Muu vaba aeg, kultuur, religioon, sh haldus
MLA Viimsi Lasteaiad=lasteaiad kokku
Piilupesa lasteaed
Pargi lasteaed
Püünsi lasteaed
Leppneeme lasteaed
Randvere lasteaed
Eralasteaiad
Tasu teistele omavalitsustele
Lasteaed-koolid
Püünsi =PK kokku
Püünsi Pk. (vald)
Püünsi Pk.(riik)

0
3628000
8514882
200000
250000
2000000
300000
1100000
100000
614000
110000
541000
100000
4850000
550000
3533575
2230000
970000
2503110
950000
2170600
260000
390000
2063000
190000
400000
400000
92200
300000
1218000
200000
50000
27044715
10095701
4476900
1103217
2844962
8523935
13222000
4750000
200000
9748373
5185138
4563235

vähendada
eelarvet

32872
900000
135500

-75000

7029
250000

2145259
15000
15000
1000000
50000
21440670

-100000

-1640000
-1000000
-500000
-300000
-700000

1400000

-1235000
-300000
-140000
-1400000
-100000

35000
51372

3000

20000
6700
30150
30696
350000
240882
124352
50200
22230
44100
900000
150000
93504
85293
8211

-201772
-1772
-200000

0

muudetud
eelarve
1205812
100000
20756797
120000
450000
1202147
15639200
25000
365500
450000
149589
889850
1000000
250000
220000
15866721
33823733
31329733
2494000
8631900
365000
5560000
30252861
190000
1300000
350000
1619436
2497262
1800000
248100
720000
1400000
15715000
531000
803877
226000
0
2228000
8514882
100000
250000
2000000
300000
1100000
100000
649000
110000
592372
100000
4850000
550000
3536575
2230000
970000
2503110
950000
2190600
260000
396700
2093150
190000
400000
430696
92200
300000
1568000
200000
50000
27083825
10220053
4525328
1125447
2889062
8323935
13222000
5650000
350000
9841877
5270431
4571446
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092122
0921221
0921222
092123
092201
0922011
0922012
092203
092204
09601
096021
09800
10110
10120
10121
101211
101212
102001
102002
102011
102012
102013
102014
102015
10300
104021
104022
104023
104025
104028
104029
10500
10600
10701
10702
10900

Prangli=PK kokku
Prangli Pk. (vald)
Prangli PK. (riik)
Põhikooli õpilaste eest
Viimsi KK kokku
Viimsi KK (vald)
Viimsi Kk (riik)
Gümnaasiumi õpilaste eest
Viimsi vana kool
Stipendiumid õpilastele
Autojuhi lubade kompenseerimine
Muu haridus, sh hariduse haldus
Haigete sotsiaalne kaitse
Puuetega inimeste sotsiaalhoolekandeasutused
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Sotsiaalhoolekande teenused puuetega inimestele
Erivajadustega inimeste hooldajate toetus
Päevakeskus
Üldhooldekodud
Püsiva iseloomuga toetused
Maamaksu soodustus
Ühekordsed toetused
Koduteenused avahooldus
Ühekordne toetus seenioridele
Toitjakaotanu sotsiaalne kaitse
Vastsündinute toetus
Koolitoetus
Ühekordsed toetused
I klassi õpilase toetus
Maamaksu soodustus perekondadele
Lastehoiutoetus
Töötute sotsiaalne kaitse
Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele
Riiklik toimetulekutoetus
Muu sotsiaalsete riskirühmade kaitse
Muu sotsiaalne kaitse, sh sotsiaalse kaitse haldus
KOKKU LISAEELARVE KULUD

§ 2. Määrus avaldada ajalehes Viimsi Teataja ja
Viimsi valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast
avalikustamist Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
13. november 2007 nr 33
Viimsi valla haridusasutuste põhimääruste
kinnitamise ja muutmise delegeerimine vallavalitsusele
Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 12 lõike 4, koolieelse lasteasutuse
seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ning Viimsi Vallavolikogu 13.12.2005 määrusega nr 38 kehtestatud ja 09.05.2006 määrusega nr 17 muudetud
„Viimsi valla põhimääruse” § 46 lõike 2 alusel.
§ 1. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla koolide põhimääruste kinnitamine ja
muutmine.
§ 2. Delegeerida Viimsi Vallavalitsusele Viimsi valla koolieelsete lasteasutuste põhimääruste
kinnitamine ja muutmine.
§ 3. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 4. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees

1926868
1506830
420038
600000
53899732
35371728
18528004
4700000
1100000
150000
500000
917430
19200
90000
0
145000
300150
1560000
1600000
100000
270000
390000
100000
1000000
60000
1266000
500000
185000
175000
30000
300000
10000
300000
204972
200000
21400
311696849

831
831

-3129

2774095
2239760
534335

0

-3129

-700000
-100000
-100000
15000
60480
60000

25000

20000
190000
50000

-126372
-250000
-30000
-50000
-150000

-25000
40000

-10000
-250000

77800
32606652

-9486273

1924570
1507661
416909
600000
56673827
37611488
19062339
4700000
400000
150000
400000
817430
19200
105000
60480
205000
300150
1433628
1350000
125000
240000
390000
50000
850000
80000
1456000
550000
185000
150000
30000
340000
0
50000
204972
277800
21400
334817228

§ 1. Reguleerimisala
Käesolev määrus reguleerib raske või sügava
puudega lastele riigi rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise tingimused ja korra ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra.
§ 2. Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid
alljärgnevalt:
(1) sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus;
(2) lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja
toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille
osutamise vältel tagab seadusliku esindaja asemel lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse
lapsehoiuteenuse osutaja;
(3) lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust
ettevõtja, juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse
asutus või valitsusasutuse hallatav asutus, kellel
on lapsehoiuteenuse osutaja tegevuskohajärgse
maavanema antud kehtiv tegevusluba.
§ 3. Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele õigustatud isikud
Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele on õigus raske või sügava puudega lapse seaduslikul
esindajal kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui
laps saab 18-aastaseks, eeldusel, et:
1) raske või sügava puudega lapse hooldusteenuste vajadus on kirjas lapse rehabilitatsiooniplaanis;
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2) lapse hooldamine ei ole samal ajal tagatud
teiste sotsiaalteenustega;

Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
osutamise tingimused ja kord ning rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise
kord

3) laps ei viibi samal ajal haridusasutuses.

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lõike 1, lõike 4 punkti 1,
§ 22 lõike 1 punkti 5 ja punkti 37 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 122–128 alusel.
I Üldsätted

§ 4. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotleja
Riigi rahastatavat lapsehoiuteenust on käesoleva
määruse alusel õigus taotleda raske või sügava
puudega laste vanematel, eestkostjatel või hooldajatel, kelle elukoht Eesti Rahvastikuregistri
andmetel on Viimsi vald.
II Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemise
ja määramise alused

§ 5. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemine
(1) Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse taotlemiseks esitab teenust vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja või eestkostja Viimsi Vallavalitsusele kirjaliku avalduse.
(2) Abivajaja huvides võib taotluse erandkorras
vallavalitsusele esitada muu isik (ametnik, naaber, perearst jm), kellel on andmeid abivajava
isiku kohta.
(3) Taotluses (Lisa 1) esitatakse järgmised andmed või lisatakse vastavad dokumendid:
1) teenust taotleva isiku nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon;
2) teenusele suunatava lapse nimi, isikukood,
elukoht;
3) lapse rehabilitatsiooniplaani koopia;
4) arstliku ekspertiisi komisjoni otsuse koopia
lapsele puude raskusastme määramise kohta;
5) eestkostjaks määramise otsuse koopia või
Sotsiaalhoolekande seaduse § 253 lõikes 4 nimetatud lepingu koopia, kui taotluse esitab lapse
eestkostja või Sotsiaalhoolekande seaduse § 253
lõike 4 alusel hooldav isik;
6) lapsehoiuteenuse ostmist tõendavad dokumendid.
§ 6. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse määramine
(1) Vallavalitsus teeb otsuse riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse määramise või määramisest
keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul taotluse
ja kõigi nõutavate dokumentide esitamisest arvates. Määramisest keeldumise põhjendatud otsus saadetakse taotlejale viie tööpäeva jooksul
otsuse tegemisest.
(2) Peale riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
määramist sõlmib Viimsi Vallavalitsus lapsehoiuteenusele õigustatud isikuga ning tema valitud lapsehoiuteenuse osutajaga halduslepingu
(lisa 2).
III Lapsehoiuteenusele esitatavad nõuded
§ 7. Lapsehoiuteenuse osutamise korral võib
lapsehoidja hoida:
1) lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides
korraga kuni viit last, kaasa arvatud lapsehoidja
enda samal ajal hooldamist vajavad isikud;

kokkuleppele. Lapsehoiuteenuse osutaja peab
toitlustamisel tagama toidu käitlejale kehtestatud nõuete täitmise vastavalt toiduseaduses sätestatule;
2) kui lapsehoiuteenust ei osutata lapse eluruumides, võimaldab lapsehoiuteenuse osutaja lapsele magamiskoha vastavalt lapse eale ja vajadustele ning lapsehoiuteenusele õigustatud isiku
ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele kokkuleppele.
§ 11. Lapsehoidja lähtub oma töös lapsehoiuteenusele õigustatud isiku juhistest ning lapse huvidest. Lapsehoiuteenusele õigustatud isik ning
lapsehoidja vahetavad teineteisega lapse hooldamisega seonduvat teavet.
§ 12. Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud
Sotsiaalhoolekande seaduse § 6 punkti 81 alusel kehtestatud korras koostama statistilisi aruandeid lapsehoiuteenuse kohta ja esitama need
Viimsi Vallavalitsusele.
§ 13. Lapsehoiuteenuse osutamiseks on nõutav
tegevusluba, mis annab õiguse tegutseda vastaval tegevusalal.
§ 14. Tegevusloa taotlemise, andmise, keeldumise ning kehtetuks tunnistamisega seotu on
sätestatud Sotsiaalhoolekande seaduses.
IV Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahastamine ja rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine
§ 15. Riigi rahastatavale lapsehoiuteenusele
õigustatud isikule osutatavat lapsehoiuteenust
rahastatakse riigieelarvest vallaeelarvesse eraldatud vahenditest. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahendid eraldatakse vallaeelarvesse
Harju Maavalitsuse kaudu vastavalt vallas elavate raske või sügava puudega laste arvule iga
aasta 01. detsembri seisuga.
§ 16. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejääki võib vallavalitsus kasutada
raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
§ 17. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse asendamiseks muu sotsiaalteenusega esitab teenust
vajav isik või tema seadusjärgne ülalpidaja või
eestkostja kirjaliku avalduse (lisa 3) ja kulu
tõendavad dokumendid Viimsi Vallavalitsusele.
§ 18. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse vahenditest makstavad teenused on:

2) väljaspool lapsehoiuteenusel viibiva lapse
eluruume korraga kuni 10 last, kaasa arvatud
lapsehoidja enda samal ajal hooldamist vajavad
isikud.

1) transporditeenus;

§ 8. Kui lapsehoiuteenusel viibib korraga rohkem kui viis last, loetakse kõiki lapsehoiuteenusel viibivaid raske või sügava puudega lapsi,
alla kolmeaastaseid lapsi ning lapsehoidja enda
samal ajal hooldamist vajavaid raske või sügava puudega isikuid ja alla kolmeaastaseid lapsi
kahe lapse eest.

4) logopeedi teenus;

§ 9. Lapsehoiuteenust võib osutada lapsehoiuteenusel viibiva lapse eluruumides või muudes
lapsehoiuks sobivates ruumides. Kui lapsehoiuteenust osutatakse väljaspool lapsehoiuteenusel
viibiva lapse eluruume, peavad lapsehoiuteenuse osutamise ruumid vastama Rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele.
§ 10. Lapsehoiuteenuse osutamise korral rohkem kui nelja tunni vältel:
1) tagab lapsehoiuteenuse osutaja lapse toitlustamise vastavalt lapsehoiuteenusele õigustatud
isiku ja lapsehoiuteenuse osutaja vahelisele

2) isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
3) psühholoogi teenus;
5) füsioteraapia;
6) muud teenused või toetused, mis soodustavad
sügava või raske puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut.
§ 19. Eelarveaasta lõpuks kasutamata rahaliste
vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta vallaeelarvesse raske ja sügava puudega laste
ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks.
V Määruse rakendamine
§ 20. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja Viimsi valla veebilehel.
§ 21. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavolikogu kantseleis.
Aarne Jõgimaa, volikogu esimees
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Viimsi vallavalitsuse määrused

19. oktoober 2006 nr 63
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määruse nr 86 „Viimsi valla munitsipaalkoolide ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse
kinnitamine 2007. aastaks” muutmine
Võttes aluseks Eesti Vabariigi haridusseaduse §
7 lõike 2 punkti 3 ning koolieelse lasteasutuse
seaduse § 27 lõike 7:
§ 1. Täiendada Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006
määruse nr 86 „Viimsi valla munitsipaalkoolide
ja lasteaedade õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2007. aastaks” lõiget 2 punktiga 5 järgmiselt:
„5) Randvere lasteaed 65 050.– (aastas), 6505.(kuus)”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Rakendada määrust tagasiulatuvalt alates
01.09.2007.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

26. oktoober 2007 nr 64
Aadresside määramine Rohuneeme
külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra” ja Viimsi
Vallavalitsuse 21.09.2007 otsusega nr 619 kehtestatud Kalmistu tee 2 detailplaneeringu:
§ 1. Määrata Kalmistu tee 2 maaüksustest moodustatavatele elamukruntidele alljärgnevad aadressid:
1) Rohuneeme tee 152 detailplaneeringujärgne
krunt positsiooniga 4
2) Rohuneeme tee 154 detailplaneeringujärgne
krunt positsiooniga 3
3) Rohuneeme tee 156 detailplaneeringujärgne
krunt positsiooniga 2
4) Kalmistu tee 2 detailplaneeringujärgne krunt
positsiooniga 1
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

02. november 2007 nr 65
Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006 määruse nr 84 „MLA Viimsi Lasteaiad
rendi- ja teenuste hinnakirja kehtestamine” muutmine
Võttes aluseks „Viimsi valla põhimääruse” § 64
lg 4, MLA Viimsi Lasteaiad põhimääruse § 2 lg
6 p 12 ning arvestades MLA Viimsi Lasteaiad
juhataja Aina Alunurme 08.10.2007 taotlust rg
nr 12-7/3184.
§ 1. Muuta Viimsi Vallavalitsuse 22.12.2006
määruse nr 84 „MLA Viimsi Lasteaiad rendija teenuste hinnakirja kehtestamine” lisa nr 1

“MLA Viimsi Lasteaiad teenuste hinnakiri” lisades sinna järgnevad read:
„Randvere Lasteaed saal:
Saali rendihind ringide juhendajatele ja ürituste
korraldamisel 250 kr (tunnis)
Saali rendihind majasiseste ringide juhendajatele 40 kr (tunnis)”
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

02. november 2007 nr 66
Aadressi määramine Randvere külas
Võttes aluseks kohanimeseaduse, Viimsi Vallavolikogu 09.11.2004 määrusega nr 22 kehtestatud „Kohanime määramise korra” ja Toivo Virriti 17.09.2007 avalduse:
§ 1. Määrata Randvere külas asuvale maaüksusele Tuisu VI (katastritunnusega 89001:003:0839)
aadressiks Tiitsu tee 1, asukoht näidatud lisas 1
oleval plaanil.
§ 2. Määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja
ning valla veebilehel.
§ 3. Määrus jõustub 3. päeval pärast avalikustamist Viimsi Vallavalitsuse kantseleis.
Urmas Arumäe, vallavanem
Kristo Kallas, vallasekretär

Detailplaneeringud

m2. Moodustatavate kruntide suurused on vahemikus 3305–3400 m2

Vallavalitsuses algatatud detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplaneeringute algatamise korraldused:
Pringi küla, Rohuneeme tee 67-1 ja 67-2 (planeeringuala suurus on ca 0,23 ha ja piirneb merega ja Rohuneeme teega ning Rohuneeme tee
67-3 ja 69 kinnistutega, planeeringu eesmärk on
välja selgitada tingimused krundi ehitusõiguse
määramiseks, olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks ja abihoone ehitamiseks/rekonstrueerimiseks);
Prangli saarel, Lääneotsa küla, Jari II maaüksus
(planeeringuala suurus on ca 1,2 ha ja piirneb
Jari III, Madikse, Koisto maaüksustega ning
jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada tingimused
maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi ehitusõiguse määramiseks, kolme üksikelamu ehitamiseks ning juurdepääsuteede rajamiseks);
Pringi küla, Jaani III ja Jaani VII maaüksused
(planeeringuala suurus on ca 2,5 ha ja piirneb
Käbi tee 2, 4, 6, 8, Pähkli tee 9, 10, Metsa tee 13,
15, 17, 19, 21, Tammelaane tee 18, 20, Rummu
tee 19, 21 kruntidega, Jaani VI, VIII maaüksustega ning Viimsi metskond, maatükk nr 79, detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada tingimused maa-ala kruntideks jaotamiseks ja krundi
ehitusõiguse määramiseks, üksikelamute ehitamiseks ning juurdepääsuteede ehitamiseks);
Pringi küla, Jaani I ja Jaani IV maaüksused
(planeeringuala suurus on ca 0,58 ha ja asub
Rohuneeme tee ja Jaani tee nurgal ning piirneb
Rohuneeme tee 56, 56a, Rummu tee 2 kruntidega, detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada
tingimused maa-ala kruntideks jaotamiseks ja
krundi ehitusõiguse määramiseks, üksikelamute
ning juurdepääsutee ehitamiseks);

Detailplaneeringute avalikud väljapanekud
Prangli saar, Idaotsa küla, Lillebergi-Uuetoa
Tammneeme küla, Suurekivi III, Teigari tee 23
ja sellega külgnevas osas Teigari tee, Pearna
IV ja Pearna III maaüksuste detailplaneeringu
avalikul väljapanekul esitati kolm vastuväidet.
26.10.2007 toimus detailplaneeringu avalik arutelu, mille tulemusena vaidlusi ei lahendatud,
pooled jäid oma seisukohtade juurde. Detailplaneering suunati Harju Maavalitsusele järelevalve teostamiseks.
05.12.2007 algusega kell 9 toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) II korruse saalis Lubja küla,
Raimo, Paenurme I, Kangru II ja IV maaüksuste
detailplaneeringu ja Loo, Heinamaa, Heinamaa
I ja II maaüksuste detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti tutvustav avalik arutelu.
Planeeritav ala paikneb Aiandi tee ja Lubja klindiastangu vahelisel alal.
07.–21.12.2007 kella 8.30–17.00ni (esmaspäeviti kella 18ni ja reedeti kella 16ni) toimub
Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) Lubja küla,
kinnistu Männimetsa I detailplaneeringu avalik
väljapanek. Planeeritava ala suurus on ca 1,8
ha ja asub Anijärve tee lõpus, piirneb Anijärve
tee 11, 15 kruntidega, Farmeri, Männimetsa ja
Farmitaguse maaüksustega ning jätkuvalt riigi
omandis oleva maaga. Planeeringu eesmärk on
jagada kinnistu viieks elamukrundiks, muuta
üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarvet
maatulundusmaast elamumaaks ning määrata
ehitusõigus üksikelamute ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus maapinnast on 8,5
m, suurim lubatud ehitusalune pindala on 300

maaüksus (planeeringuala suurus on ca 7,45 ha
ja piirneb Lepiku, Olmi, Otsa ja Vanani-I maaüksustega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada
tingimused maa-ala kruntideks jaotamiseks ja
krundi ehitusõiguse määramiseks, elamu-majutushoone ehitamiseks ning juurdepääsutee rajamiseks);
Muuga küla, Randoja tee 7 (planeeringuala
suurus on ca 0,1 ha ja asub Randoja tee ääres,
piirneb Randoja tee 5, 9, 9a kruntidega ning
jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärk on välja selgitada tingimused
krundi ehitusõiguse määramiseks, üksikelamu
ehitamiseks).

Kehtestatud detailplaneeringud
Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgnevate detailplaneeringute kehtestamise korraldused:
Leppneeme küla, Hiire maaüksus ja Randvere
küla, maaüksus Kangru.

Volikogus algatatud planeeringud
Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärgneva detailplaneeringu algatamise otsuse: Miiduranna küla, Miiduranna sadama maa-ala, kinnistud Laineoru tee 5, Pagari, Madise tee 9, Madise
tee 12 ning osaliselt Miidu ühismaa (planeeringuala suurus on ca 15,8 ha ja piirneb Tallinna
lahega, Varju tee kruntidega, Muuli, Madise,
Laineoru, Laineharja teedega, detailplaneeringu

eesmärk on muuta üldplaneeringukohase maakasutuse sihtotstarvet tööstuse ja ladude mast
polüfunktsionaalseks äri- ja elamumaaks ning
selgitada välja tingimused maa-ala kruntideks
jaotamiseks, krundi ehitusõiguse määramiseks,
äri-, sotsiaal-, elamu- ja büroohoonete ehitamiseks, sadama rekonstrueerimiseks reisi- ja jahisadamaks, samuti teede, haljasalade ja puhke/spordiplatside rajamiseks).
Viimsi vallavolikogul on kavas algatada detailplaneering Miiduranna küla, Viimsi Kütusebaasi
ja Raudtee maaüksustel (planeeringu ala suurus
on ca 17,64 ha ja piirneb Randvere teega, Muuli teega, Bastioni, Linnaku VII, Kasti III, IV,
V, Uustalu V, VI, VII, Madise V, VI, VIII, IX,
Andrese IV, VI, Kristjani III, IV, Lepiku, Praaga
VII, VIII, Telli IV, V, VII, Ado III, Randvere tee
1, 1B, 3 kinnistutega ning jätkuvalt riigi omandis oleva maaga, detailplaneeringu eesmärk on
muuta üldplaneeringukohase maakasutuse sihtotstarvet tööstuse ja ladude mast polüfunktsionaalseks äri- ja elamumaaks ning selgitada välja
tingimused maa-ala kruntideks jaotamiseks,
krundi ehitusõiguse määramiseks, äri-, sotsiaal-,
elamu- ja büroohoonete ehitamiseks, samuti teede, haljasalade ja puhke-/spordiplatside rajamiseks).
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Otsimas
rutiini…
Et oma elu paremini organiseerida, vajab iga inimene
rutiini. Kõige ajamahukam
on loomulikult töö, millele
pühendame ligi kolmandiku
oma elust. Võib-olla ei taha
me seda tunnistada, kuid
alateadvuses teame, et ilma
rutiinita oleksime lihtsalt eksinud.
Tegelikult ongi rutiin see, mis
annab elule eesmärgi ja selgitab välja, mis pakub huvi ja
mis mitte. Tean paljusid inimesi, kes vihkavad üksluiset
korduvust, ka mina kuulusin
varem nende hulka, aga nüüd
mõistan, et see hoopis aitab paremini mõista, kuidas leida elu
mõtet, ja annab omamoodi turvatunde. Rutiinivihkajad on pigem selle orjad. Need, kes natuke kavalamad ja nupukamad
on, suudavad ise oma elu peremehed olla ning leiavad argipäevas alati midagi positiivset
ja meeldejäävat, mida hiljem
eesmärkide saavutamise nimel
väga edukalt ära kasutada. Sellised inimesed on õnnelikud,
sest nad julgevad unistada ja
oma tegutsemises paindlikud
olla. Rutiin tuleb lihtsalt enda
jaoks positiivseks muuta.
Tänaseks olen Sardiinias
leidnud oma positiivse rutiini
töös. Ehkki olen saarel viibinud
juba kaks ja pool kuud, tunnen
alles nüüd, et sel on mõte. Sain
aru, et see, mida kogu aeg vajasin, oligi rutiin. Alguses tundus,
nagu oleksin pikal puhkusereisil: ärkasin oma n-ö hotellitoas,
valisin, mida selga panna, et
kohtuda sõpradega ja minna
kusagile ilusasse tänavakohvikusse sööma, külastasin vaatamisväärsusi ja igasuguseid
huvitavaid kohti, käisin õhtuti
väljas pidusemas – ühesõnaga
avastasin Sardiiniat.
Iga päev olid uued põnevad seiklused ja kui oleksin
tulnud novembri alguses koos
Carmeniga Eestisse, saanuks
oma sõpradele öelda vaid
seda, et olen küll Sardiinias
käinud, aga mitte seal elanud.
See tähendab ikka kogu kompotti, kus ei ole ainult õunad
ja pirnid, vaid ka kirsid, virsikud, viinamarjad, ploomid,
isegi mõni pipratera kulub
marjaks ära, rosinast rääkimata. Elamine võõras riigis
tähendab enda kurssiviimist
selle maa kultuuri ja eluga
ning keeleoskust ja töötegemist selleks, et ära elada.
Reaalsuses ei saa paraku puulehtede eest poest süüa osta,
nagu me lapsepõlvemängudes
seda sageli tegime. Raha on
küll ainult numbrid, nagu üks
mu tuttav tavatseb öelda, aga
ilma selleta me kahjuks siin
maailmas hakkama ei saa.
Sardiinias on sellise töö
leidmisega, millega ära elada, väga keerulised lood isegi
põliselanikel endil, rääkimata

siis võõramaalastest. Kõige
populaarsemad ametid on ettekandja või teenindaja kaupluses. Sardiinias tööstusettevõtteid palju pole, sest saar
on väike ja otstarbekam on
suurem osa kaupu sisse osta.
Enamik keskkooli lõpetajatest
läheb edasi õppima ülikooli,
aga pärast seda on paljudel
neist ees kahjuks tupiktee. Sa
kas oled lihtsalt kõrgharidusega lihttööline või töötu, kes
ootab, et äkki sajab taevast
alla mingisugune briljante
erialane pakkumine, ja elad
veel 30aastaseltki vanemate
armust, et seejärel ikkagi tavalise teenindaja leiba süüa.
Üks variant on veel ja see
on muutunud üha populaarsemaks. minnakse välismaale.
Kellel on julgust ja tahtmist
elus midagi enamat saavutada,
pühib jalgadelt kodumaa tolmu
ja lendab Sardiiniast minema.
Tunnen siin juba paljusid, kes
just nii mõtlevad. Nende inimeste jaoks jääb siin kitsaks,
nii nagu edukate noorte eestlastegi jaoks on kodumaal ruumi vähe.
Praegu töötan Gagliari ühes
väga populaarses Saksa restoranis kokaabina. Varem pole
ma sellist tööd teinud, aga
nüüd on võimalus kogeda, kui
paljude inimeste vaeva nõuab
paar ampsu taldrikul, mis lõpuks kliendi ette lauale ja sealt
tema kõhtu rändab. Kaheksa
tundi jalgadel ja töötad nagu
masin, isegi mõtlemiseks ei
jätku aega. See on meeldejääv
ja õpetlik kogemus. Kui tahta
võõras riigis paremat töökohta, tuleb selgeks õppida keel.
Mina kahjuks itaalia keelt nii
hästi veel ei oska, et ettekandjana tööd teha: tema põhiülesanne on suhelda klientidega.
Igaüks õpib keelt isemoodi:
mõni ei saa enne rääkima, kui
grammatika omandatud, teine
hakkab kohe suhtlema, kui
mingi sõnavarabaas olemas.
Mina kuulun esimesse, Carmen teise kategooriasse. Mõlemal variandil on oma plussid
ja miinused.
Kuna olen koolis kümme
aastat grammatiliselt õiget
inglise keelt õppinud, tunnen
end siin just inglise keeles
kindlalt ja olen tänu sellele leidnud ühe lisatöökoha.
Õpetan inglise keelt British
Institutes’is. See on täiskasvanutele mõeldud keeltekool,
õppetöö toimub seitsmel tasandil. Minu ülesanne on esimese kolme astme õpilastele
suhtlustunde anda, panna nad
lihtsalt omavahel rääkima.
Kõige iroonilisem on see, et
tulin ju ise siia itaalia keelt
omandama, aga sattusin hoopis itaallastele inglise keelt
õpetama. A presto!

Liis

Carmen ja Liis sõbrannaga

Viimsi muusikakool
ootab oma endisi õpilasi ja
õpetajaid kooli

30. aastapäeva
kontserdile
8. detsembril kell 16 ja
järgnevale vestlusringile
kohvilauas.
Üritus toimub Viimsi koolis.
Oma osavõtust palume teatada
telefonil 606 6938
tööpäevadel kella 13–19ni.

Piletid Piletilevist,
Piletimaailmast
ja tund enne
kontserti kohapeal
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Viimsi valla kultuurikalender 1.–31. detsember 2007
nov–jaan 2008
Alari Kivisaare fotonäitus
„Mereäärne Viimsi”
Viimsi koduloomuuseumis
Külastamiseks avatud N, R, L
12–17

nov – 14. dets
Tekstiilikunstnik Anu Raua
gobeläänikavandite ja -vaipade näitus
Avatud E–R 10–16
Viimsi päevakeskuse saalis

nov – 31. dets
Viimsi kunstikool 30: õpilastööde näitus
Avatud E–R 15–19
Viimsi huvikeskuses

1.–31. dets
Raamatunäitus „Silvia Truu
ja Juhan Kunder”
Näärikaartide näitus „Siis kui
inglitest ei räägitud”
Viimsi keskkooli raamatukogus

1.–31. dets
Prangli õpilastööde jõulunäitus
Prangli rahvamajas

1. dets kell 16
Viimsi muusikakooli 30.
sünnipäevale pühendatud
kontsert
Klahvpilliõpilaste kontsert
J. Laidoneri mõisas

1.–2. dets kell 12
Viimsi valla meistrivõistlused korvpallis (meeskonnad)
Info: tel 522 6609, 504 8422 või
kkviimsi@kkviimsi.ee
Viimsi koolis

1. dets kell 11
Viimsi kultuuriloo seltsi kodulooringi kokkusaamine
Teema: Viimsi poolsaare külad
Alar Mik ja Jaan Tagaväli
Viimsi koduloomuuseumis

2. dets kell 11
Esimese advendi jumalateenistus leivamurdmisega
Kõneleb Raido Oras, teenistuse
ajal tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

2. dets kell 12
Kirikukontsert. Eesti akordionistide kontsertorkester
Tremolo

2. dets kell 14.30
I advendi jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

2. dets kell 17
Advendiküünla süütamine
Esinevad Viimsi koorid. Joome
jõulujooki, sööme piparkooki.
Viimsi vabaõhumuuseumis

3.–24. dets
Raamatunäitus „Jõuluraamat”

kell 14.30
IX loeng-leeritund: meie isa
palve
kell 18
Kirikukontsert
Laulab ja saadab end kitarril
Diorisy
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

9. dets kell 14.30
II advendi armulauaga jumalateenistus

Viimsi raamatukogus

3. dets
Advendihommik

10. dets
Advendihommik

3.–21. dets
Raamatunäitus „Jõulud”
Prangli raamatukogus

6. dets kell 19
Viimsi valla paremate sportlaste autasustamine
Hotellis Athena

7. dets kell 19
Noorteõhtu (15aastased ja
vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

8. dets kell 10
Viimsi mitmereketiturniir
Viimsi spordihallis

8. dets kell 11 ja 14
Laste jõuluetendus „Päkapikne” koos jõuluvanaga
Pääse vanemale 75 krooni/
lapsele 100 krooni (sisaldab
kommikotti)
Info tel: 606 6838, 510 3458, 505
9043
Viimsi huvikeskuses

8. dets kell 16
Viimsi muusikakooli 30.
aastapäeva kontsert
Viimsi keskkoolis

9. dets kell 13–18
Viimsi valla eakate jõulupidu
Viimsi keskkoolis

9. dets kell 11
Teise advendi jumalateenistus
Juhatavad noored, teenistuse ajal
tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

Viimsi keskkoolis

Viimsi koduloomuuseumis

Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

Püünsi koolis

15. dets kell 19
Heategevuslik aastalõpuball
16. dets kell 11
Kolmanda advendi kontsertjumalateenistus
Kõneleb Raido Oras, muusika
Kalju koguduse noortekoorilt,
teenistuse ajal tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

16. dets kell 13
III advendi armulauaga
jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu, laulab
segakoor Sõprus

Püünsi koolis

kell 14.30
Kirikukontsert

10.–14. dets kell 16–19
Jõulukohvik

Esineb Tallinna tehnikaülikooli
puhkpilliorkester
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Piilupesa lasteaias

13. dets kell 19
Noorte piiblitund „Inimesest
ja patust”
Kõneleb Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

13. dets kell 19
Kirikukontsert „Avatud uks”
Esineb Kait Tamra (vokaal, klaver)
Pilet 60 kr /100 kr, lapsed kuni
16 a tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

14. dets kell 13
Üritus eakatele „Toome
jõulud tuppa!”
Ideede laegas, meisterdamise
töötoad. Eesti rahvakombed ja
regilaulud.
Jõululaulude kontsert vokaalsolistide trupilt Kantaro
Viimsi päevakeskuse saalis

14. dets kell 19
Noorteõhtu (15aastased ja
vanemad)

kell 14.30
X loeng-leeritund: sakramendid
Viimsi koduloomuuseumis

16. dets kell 14.30
III advendi jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
Kirikukontsert. Segakoor Kaleva
esitab G.Saint-Saensi jõuluoratooriumi
EELK Randvere Peetri kirikus

17. dets
Advendihommik
Püünsi koolis

17. dets kell 18
Jõulukontsert
Esinevad õpilased
Püünsi koolis

18. dets kell 18
Loeng esi- ja keskaja kultuuriloost
Lektor Anu Allikvee
Viimsi koduloomuuseumis

Viimsi vabakoguduse kirikus

14. dets kell 19
Jassi Zahharovi kontsert „Südamelähedased laulud”
Piletid müügil Piletilevi ja Piletimaailma müügikohtades ning
kohapeal.
Viimsi huvikeskuses

14. dets kell 20
Viimsilaste tervisetund
„Kogu perega ujuma”

19. dets kell 19
Meeste osadusõhtu
Juhatab Raido Oras
Etteteatamisel teenistuse ajal tasuta lastehoid (saro@ekklesia.ee).
Viimsi vabakoguduse kirikus

20. dets kell 18
Jõulukontsert
Esinevad õpilased
Viimsi keskkooli aatriumis

Eelreg: Tiia Tamm, tel 609 0980,
tiia@viimsivald.ee
Viimsi spaa ujulas

20. dets kell 18
Disko

Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsiuse
kabelis

14.–20.dets
Jõulupeod kooliõpilastele

21. dets
Jõuluhommik

Viimsi keskkoolis

Viimsi keskkooli aatriumis

kell 14.30
Kirikukontsert. Esineb naiskoor Vanaemad, lauldakse
advendi- ja jõululaule

9. dets kell 11.30
Kirikukontsert

15. dets kell 11
Viimsi CUP ilurulluisutamises

21. dets
Jõuluhommik

Korraldaja: spordiklubi Rullest
Viimsi spordihallis

Püünsi koolis

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kell 13
II advendi armulauaga jumalateenistus

Peadirigent Venda Tammann

kell 13
I advendi armulauaga jumalateenistus
Vaimulik Jaan Jaani, muusikat
Tremololt

kell 15
VIII loeng-leeritund: palve ja
vanad keldi palved
Viimsi koduloomuuseumis

9. dets kell 11
II advendi jumalateenistus

Eesti koorijuhtide naiskoor ja
Revalia kammermeeskoor

Vaimulik J. Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

15. dets kell 17
Kirikukontsert. Esineb Tallinna Ülikooli meeskoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

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

Püünsi koolis

21. dets
Jõulukontsert ja koolilaste
näidend
Kaetud kohvilaud
Prangli rahvamajas

21. dets kell 16
Viimsi valla taasasutamise
aastapäeva tähistamine

25. dets kell 13
I jõulupüha jumalateenistus

EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kell 17
Viimsi valla taasasutamise
aastapäeva tähistamine

25. dets kell 14.30
I jõulupüha jumalateenistus

Viimsi koduloomuuseumis

21. dets kell 18.30
Kirikukontsert
Esinevad Nõmme muusikakooli
õpilased
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

21. dets kell 19
Noorteõhtu (15aastased ja
vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

23. dets kell 11
Neljanda advendi jumalateenistus
Kõneleb Raido Oras, teenistuse
ajal tasuta lastehoid.
Viimsi vabakoguduse kirikus

23. dets kell 11
IV advendi jumalateenistus
Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsiuse
kabelis

23. dets kell 13
IV advendi armulauaga jumalateenistus. Leeripüha
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

23. dets kell 14.30
IV advendi jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere kirikus

23. dets kell 15.30
Jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu
Viimsi päevakeskuse saalis

24. dets kell 14.30
Püha jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus
EELK Randvere Peetri kirikus

24. dets kell 16
Püha jõuluõhtu liturgiline
jumalateenistus
Vaimulik Jaan Tammsalu, kaastegev kirikukoor
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

24. dets kell 17
Jõulujumalateenistus
Kõneleb Raido Oras
Viimsi vabakoguduse kirikus

Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

26. dets kell 19
Jõuluõhtu Tammneemes
Süütame lõkke ja küünlad (soe
kohv ja soojad riided kaasa).
Tammneeme mereäärsel ürituste
väljakul

27. dets kell 19
Maskipidu
Viimsi koduloomuuseumis

27. dets – 7. jaan
Raamatunäitus „Mida toob
aasta uus?”
Viimsi raamatukogus

28. dets kell 19
Noorteõhtu (15aastased ja
vanemad)
Viimsi vabakoguduse kirikus

28. dets kell 19
Kirikukontsert. Prantsuse
jõulumuusikat
Esineb varajase muusika stuudio
Cantores Vagantes
Pilet 100 kr / 50 kr
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. dets kell 11
Jumalateenistus. Jutlus
Raido Oras
Teenistuse ajal tasuta lastehoid
Viimsi Vabakoguduse kirikus

30. dets kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Vaimulik Jaan Tammsalu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

30. dets kell 14.30
Jumalateenistus
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

31. dets kell 14.30
Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
Koguduse õpetaja Aare Kimmel
EELK Randvere Peetri kirikus

31. dets
Uusaasta vastuvõtt ilutulestikuga ning tants uues
aastas
Prangli rahvamajas

24. dets
Jõululaupäeva jumalateenistus
EELK Prangli Püha Laurentsiuse
kabelis

25. dets kell 11
I jõulupüha jumalateenistus
Diakon Kalle Rebane
EELK Prangli Püha Laurentsiuse
kabelis

31. dets kell 23.30
Vana-aasta ärasaatmine ja
uue vastuvõtmine Tammneemes
Süütame lõkke ja laseme taevasse kaasatoodud ilutulestikku
(kaasa soojad joogid, soojad
riided ja hea tuju).
Tammneemes mereäärsel ürituste
väljakul
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Rahvakultuuripäev
Viimsi päevakeskuses
16. novembril toimus Viimsi
päevakeskuses rahvakultuuripäev, mille teema oli „Mart
müdistab ja Kadri koputab”.
Mardi- ja kadripäeva tähistamine on lõbus ja tore nii lastele
kui ka täiskasvanutele tänapäevalgi. Pisikeste ja vanemate
ühine ajaveetmine on lustlik
ning aitab luua häid suhteid
kogukonnas, külas ja naabrite
vahel. Ühtlasi näitavad rahva
traditsioonid ka seda, et eestlased on ikka osanud lõbutseda
ja nalja teha.
Kultuuripäeva avasid martideks maskeerunud Viimsi
kooli I klassi õpilased. Lustakas sõnaline esitus, laulud ja
pillimäng olid meeleolukad.
Palju elevust tekitasid väikeste
martide väljamõeldud mõistatused, millele vanaemadel ei
olnud sugugi kerge vastuseid
leida, sest need olid lihtsalt nii
tänapäevased. Esitatud kava aitas lastel kokku seada õpetaja
Kairi Lehtpuu.

Rahvakultuuripäevale oli
külla kutsutud ka tekstiilikunstnik Anu Raud. Päevakeskuses
on eksponeeritud osa kunstniku
gobeläänikavanditest ja kaks
vaipa. Kunstnik mõtestas lahti
oma vaibakavandeid ja rääkis
sellest, millised olid tema tunded ja mõtted neid tehes. Raua
vaibad on alati etnograafiliste
sugemetega ja väga sügavalt
eestlusega seotud. Neis värvides on argipäevast südamevalu
ja rahvarõivaste seelikutriibustiku sära.
Lõbusad olid ka Eesti kindakirjas kootud loomakesed
ja käpiknukud, mis ahvatlesid
vanaemasid kohe vardaid haarama. Küllap nii mõnigi laps
saab jõuluvana kingikotist
kindakirjadega armsa rebase,
kiisu või notsu, mis on suure
armastusega tehtud. Näitus on
päevakeskuses avatud 14. detsembrini.
Jutule järgnes jällegi kontserdikava ning lavale tulid
valgetes rahvarõivastes kaunid kadrid oma noormeestest
saatjatega. Esines rahvatant-

Kadrisandid laulsid ja tantsisid.

Kunstnik Anu Raud

suansambel Lee, mille juhendajaks on tunnustatud tantsujuht Maido Saar. Esinejad
olid professionaalsed ja tants
hoogne. Usume, et memmed
ja taadid jäid rahule, nähes, et
rahvakultuuri traditsioone hoi-

takse ning põlvest-põlve edasi
viiakse.
14. detsembril kell 13 ootame eakaid Viimsi päevakeskuse saali üritusele „Toome
jõulud tuppa!”. Anname ideid
kodu kaunistamiseks ja kingi-

tuste valmistamiseks. Jõulumuusikat esitab vokaalansambel Kantaro.

Lehte Jõemaa
Viimsi päevakeskuse tegevjuht

Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
pühendatud kontserdisari kihelkondades:
„Kutse sünnipäevale – kontsert minu kihelkonnas”
Harjumaa

Rahvatantsuansambel Lee

P, 2. dets kl 10 Ambla kihelkonnas: Tapa kirikus esinevad kiriku aastapäeval Ambla ja Tapa lastekoor.
P, 2. dets kl 11 Kose kihelkond: Kose Püha Nikolause kirikus esimese advendi kontsert-jumalteenistus. Esineb Kose tütarlastekoor. Rongkäik ja küünalde süütamine alevis.
P, 2. dets kl 12 Jüri kihelkonnas: Jüri kirikus oratoorium „Kristus”, esineb Kaari Sillamaa muusikateater.
P, 2. dets kl 12 Nissi kihelkonnas: Nissi kirikus esimese advendi teenistus, esineb Riisipere kammerkoor Pille Saatmäe juhatusel.
P, 2. dets kl 18 Hageri kihelkonnas: Hageri Lambertuse kirikus esineb Hageri koguduse kammerkoor
Lambertus, dirigendid Sigrid Põld ja Merle Lend.
E, 3. dets kl 18 Tallinnas: Tallinna Pühavaimu kirikus esineb koguduse kammerkoor Riho Ridbecki
juhatusel, solistid Siiri Ronimois, Meeli Tammu,
Urmas Vulp, Olev Ainomäe, Kristiina Hoidre, Piret
Aidulo.
K, 5. dets kl 18 Tallinnas: Estonia kontserdisaalis
„Eesti ja maailma muusikat”. Esinevad Tallinna
muusikakooli õpilased: solistid, ansamblid, koor ja
orkestrid.
P, 9. dets kl 11 Jõelähtme kihelkonnas: Jõelähtme
Püha neitsi Maarja kirikus esinevad Tartu Ülikooli
akadeemilise naiskoori Tallinna vilistlaskoor ja Eesti
meestelaulu seltsi Tallinna meeskoor. Dirigendid
Triin Koch, Jüri Rent ja Kuno Areng.
P, 9. dets kl 16 Juuru kihelkonnas: Juuru Mihkli kirikus esinevad TTÜ vilistlaste naiskoor ja inseneride
meeskoor.

R, 15. dets kl 17 Harju-Madise kihelkonnas: Paldiski
Nikolai kirikus esineb Paldiski gümnaasiumi ansambel Krüüsel.
P, 16. dets kl 11 Harju-Jaani kihelkonnas: Harju-Jaani Ristija Johannese kirikus esineb Saku segakoor
Tuljak.
P, 16. dets kl 12 Ambla kihelkonnas: Ambla kirikus
esinevad Tapa ja Ambla valdade lastekoorid.
P, 16. dets kl 17 Risti (Harju-Risti) kihelkonnas: Risti
kirikus esinevad Helin-Mari Arder (laul), Teet Raik
(kitarr, trompet), Ara Yaralyani (kontrabass).
T, 18. dets kl 18.30 Keila kihelkonnas: Saue gümnaasiumis jõulukontsert „Eesti stiilis”, esinevad
Saue muusikakooli õpilased.
R, 21. dets kl 16 Kadrina kihelkonnas: Kadrina Katariina kirikus esinevad Ülle Lichtfeldt, Indrek Saar,
Tiina Mälberg, Meelis-Lauri Erikson jt, Ahti Bachblum (klahvpillid), Kadrina koguduse segakoor Anne
Peäske juhatusel.
P, 23. dets kl 11 Risti (Harju-Risti) kihelkonnas:
Nõva Püha Olevi kirikus kontsert-jumalateenistus,
solist Tiina Tuisk.
P, 23. dets kl 20 Kuusalu kihelkonnas: Kuusalu Laurentsiuse kirikus esineb Hortus Musicus.
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Tere, härra arendusnõunik!
Teie kirjutis kauni kodu
konkursi teemal eelmises
Viimsi Teatajas tegi kurvaks
ja sundis nii-öelda sulge
haarama. Aga sissejuhatuseks peaksin vist lühidalt
ennast tutvustama.
Olen elanud Viimsis, täpsemalt Haabneemes kolm aastat, enne seda elasin Tallinna kesklinnas ja tulime sealt
koos abikaasaga Viimsisse,
sest tahtsime elada looduslähedasemas kohas ja oma tütrepere lähedal, kes ehitas Tulbiaia teele oma maja. Kuna
minu erialane töö nõuab peaaegu kogu mu energia – olen
tegev raamatute kirjastamise
alal – ja abikaasa on pensionär, siis ei saaks me oma
maja pidamisega hakkama,
meile sobib elada kõigi mugavustega korteris. Aga ma
ei ole nõus, et minusuguseid
inimesi nimetatakse linnavurledeks ja kuulutatakse lehes,
et me ei tea midagi siinsetest
traditsioonidest. Oleme käinud rohkem kui kord Viimsi
koduloomuuseumis, oleme
käinud kivil kasvavat kuuske ja Rohuneeme rändrahnu
vaatamas ja elanud aktiivselt
kaasa Jaakobi kiriku valmimisele. Oleme rõõmuga lugenud
kõike Viimsi mineviku kohta
Viimsi lehest ja raamatuko-

gust otsinud üles kõik Erik
Schmidti raamatud Naissaare
kunagise elu kohta.
Mis kodu kaunistamisse
puutub, siis siin oleme piirdunud küll ainult lillepotiga
kortermaja trepil, sest majaümbruse haljastus on juba
alguses haljastajalt tellitud
ja sinna tundub olevat kohatu sekkuda. Aga see-eest olen
vähemasti mina võtnud tänaval üles iga sinna poetatud
jäätise- või kommipaberi ja
püüdnud kinni iga tuules lendleva kilekoti, ja neid ei ole
sugugi vähe. Seejuures olen
mõelnud, et küll oleks kena,
kui aeg-ajalt korraldataks koristamistalguid, saaks ümbrus
puhtamaks ja inimesed omavahel tuttavaks. Siis saaksin
äkki jutule ka oma naabruses
olevate majade omanikega
ja prooviksin neile ettevaatlikult mõista anda, et nende
iganädalane prügipõletamine
on vastutustundetu ja rikub
meie kõigi tervist.
Ütleksin neile, et parem
tooge oma prügi meie kortermaja prügikasti, mida ju paljud teevadki. Tõele au andes
pean tunnistama, et ükskord
läks niisugune asi küll liiale:
kõnniteele sõitis väike kaubik ja kena noormees hakkas
sealt ehitusprahti meie prügikasti laduma. Kui ta ühe kasti
täis pani ja teist täitma asus,

siis ma küll ei pidanud vastu,
tegin akna lahti ja küsisin, et
mida sa, mees, enda arvates
teed. Tema ütles vabandust ja
ma loodan, et ka mõtles asja
üle järele.
Uusasukate
halvustamisest kuulsin hiljuti oma kaheksakümnendates aastates
majanaabri käest, kes hakkas
pensionäride päevakeskuses
võimlemistunnis käima ja
kurtis nüüd, et enam ei taha,
sest talle on siinsed põliselanikud otse öelnud, et mis te
tulite siia meie elu rikkuma.
Ma mõistan, et nii võib mõelda vaid kitsa silmaringiga ja
sallimatu inimene, aga arusaamatu on, kuidas saavad kõlada halvustavad noodid Teie
kui vallaametniku kirjutises.
Kui otsustati, et siia ehitatakse kortermajad, andis ju vallavalitsus ometi nõusoleku,
seda ei otsustanud mina ega
minu naabrivanaema. Ja me
oskame väärtustada siinset
keskkonda ja tahame kaasa
aidata, et see aina paremaks
muutuks.
Pika jutu lõpetuseks kutsun
Teid kui vallaametnikku üles
kasutama oma positsiooni
mitte vallaelanike vastandamiseks, vaid ühendamiseks.
Edu ja jõudu soovides

Linda Uustalu

Vastab arendusnõunik Enno Selirand
Esmalt vabandan proua ees,
et teda tahtmatult riivasin.
Mul on siiralt kahju! Samas
on oluline sel teemal mõttevahetus algatada.

Konflikti saab lahendada vaid
siis, kui me seda tunnistame
ja vastastikku läbirääkimistele asume. Oluline on neist asjust rääkida, sellepärast seda
hella kohta puudutasin.

Viimsi valla sünnid seisuga 23.11.2007

Tere tulemast!
 Larissa Kiirendil ja
Rainer Konrad Krausil
sündis 12. oktoobril
tütar Isabell Mariann.
 Kadi ja Erik Ormil sündis 24. oktoobril tütar
Hanna.
 Marit Kutseril ja Andres Arrol sündis 31.
oktoobril poeg Anton
Aston.
 Jaana Beresel ja Martin Tahvonenil sündis
1. novembril poeg
Jan.
 Eve ja Janno Vehmanil
sündis 2. novembril
tütar Vanessa.

 Jelena ja Sergei
Ungefugil sündis 4.
novembril poeg Erick.
 Hedi ja Meelis Meigasel sündis 8. novembril poeg Hugo Alari.
 Teini Vaheril ja Peep
Kallastel sündis 9. novembril tütar Karola.
 Kristi Valpil ja Marko Soodlal sündis
17. novembril poeg
Mathias.

Külaseltsid ja vallavalitsus
püüavad arendada koostööd
uute ja vanade viimsilaste
vahel. Paraku 2000–3000 inimesega küladest tuleb seltsi
koosolekule vaid 15–20 elanikku.
„Meie” ja „teie” sulandub
koos tegutsedes, kui nähakse, et see „teie” ei olegi koll,
kes „meie” ära sööb. Minagi
olen olnud vaid seitse aastat
randverelane. Ka meil on uute
juurdetulnute punt. Siis täiesti värsked, suvilarahvas ja siis
põlisasukad. Ükskõik kuidas
ka ei püüaks, grupivahed on
siiski visad kaduma. Ainult,
et kui keegi hakkab millegi vastu allkirjasid koguma,
teadmata isegi, mille vastu
võideldakse, siis sekundiks
tekib ühtsus.
Lugupeetud proua, usun, et
tõsine huvi Viimsi aja- ja koduloo vastu on andnud teile
valla kohta rohkem teadmisi
kui on mõnel nn Kirovi-aegsel
põlisasukas. Vähesed viimsilased teavad, kui imeilus on
meie muuseum. On ju nii?
Usun, et nautisite seda. Loodan, et teie kena käitumine on
nakkav ja lähiümbrus muutub
paremaks. Kuid prügisokutajad tuleb kohe peatada. Siin
pole vaja viisaks olla.
Meie ühine küsimus on:
kuidas omavahel sõbraks saada. Tänan kirja kirjutajat, kes
võttis vaevaks mõelda meieViimsi tekkimisele. Esimene
sõna dialoogi alustamiseks on
öeldud. Mida arvavad teised?
Ootan.

Isade ja poegade turniiri korraldab Olev Reim.

Sport
Isadepäeva võib tähistada
mitut moodi. Võib anda
isale kalli-kalli ja kinkida
omatehtud kaardi või asjakese, võib lugeda kena
luuletuse või laulda laulu,
võib võtta ema ja isa käe
otsa ja minna mõnda toredasse kohta, kas kontserdile või loomaaeda.
Ehk hoopis meelitada vanemad õue liikuma või spordisaali? Just nii tegid väikesed
jalgpallisõbrad meie valla
kõige nooremast spordiklubist, Martin Reimi jalgpallikoolist. Mardipäeval toimunud üritus tõi platsile kokku
mitukümmend sportlikku
peret. Martin Reim ise oli
küll kaugel maal Eesti eest
palli mängimas, kuid treenerist isa Olev Reim võttis vile ja korraldas Viimsi
spordihallis kolm põnevat
kohtumist.
Esmalt asusid palli väravasse ajama kõige väiksemad vutipoisid, vastaseks
emade koondis. Tulemuseks
jäi sõbralik viik. Sama noo-

red, aga aasta rohkem treeningutel käinud poisid-tüdrukud
tegid isadele n-ö üks-null.
Kolmas kohtumine oli veidi
suuremate, 1999. aastal sündinud poiste ja isade vahel. Kuna
selles grupis oli isasid vähem,
tuli neil end tõsiselt kokku võtta ja lõpuks suudeti oma noorem põlvkond ka üle mängida.
Isade ja laste vahel võeti mõõtu ka penaltite löömises. Hingetõmbepauside ajal pakkusid
silmailu ja sillerdust meie tublid ja teenekad ilurulluisutajad
spordiklubist Rullest. Kõik
osavõtjad said autasuks magusa medali ja pääsme Viimsi
spaa ujulasse, et sportlik päev
mõnusa sulpimisega lõpetada.
Harjumaa meistrivõistlustel võistkondlikus kiirmales
kogunes 17. novembril Tallinna malemajja üle maakonna
üheksa võistkonda. Koosseisus pidi olema kolm meest ja
üks naine, mängiti turniirisüsteemis üheksa vooru ajakontrolliga viisteist minutit mõlemale mängijale. Kuna varem
toimunud
individuaalsetel
meistrivõistlustel oli naismängijaid üldse vaid kaks, võib ar-

vata, et võistkondliku ala võti
oli nende käes. Viimsist käis
kohal üks võistkond ja mängis
hästi. Võit ja kena vaskne auhinnataldrik läks küll sel aastal käest Maardu maleklubile,
aga meile tuli tubli teine koht.
Pronks läks rändauhinna koduklubisse, Saku maleklubile.
Laudade arvestuses sai esimesel laual Ain-Valdo Müütnik
teise koha, jäädes alla vaid
Maardu esimängijale Vitali
Shlõkovile. Teisel laual oli
Viimsi valla mees Jüri Kuusik
konkurentidest parim, kannul taas Maardu mees Sergei
Karjakin. Kolmandal laual jäime jälle Maardule alla: poole
punktiga kaotas Elmar Talisaar
Edgar Avtshievile. Neljandal
ehk naiste laual jäi meie nooruke Kristiina Ehala 6. kohale,
parimaks naiseks osutus Tiina
Põlendik Kose vallast.
Maletajate järgmine etteaste
on järgmise aasta 19. jaanuaril,
kui peab võitlema pääsu eest
Eesti valdade XVI finaalvõistlustele.

Tiia Tamm

Viimsi valla sporditöö koordinaator
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Viimsi sügisturniir 2007
KK Viimsile kuld- ja pronksmedalid
3. ja 4. novembril kogunes ligi
130 noort kossupoissi Viimsisse,
uue Viimsi kooli spordikompleksi
korvpalliväljakule, et tulistes pallilahingutes selgitada iga-aastase,
järjekorras juba neljanda Viimsi
sügisturniiri võitjad.
Sel aastal toimus esmakordselt
turniir kahes vanuseklassis: 1998.
aastal sündinud poisid, kus osalejaid oli üle Eesti, ja üheringiline
ehk nn katseturniir 1996. aastal
sündinud poistele, kus kutsetega
osalesid selle vanuse Eesti tugevaimad tiimid. Turniirist võttis osa
seitse meeskonda nooremate ja neli
vanemate võistlussarjas.
Lisaks Viimsi tulevastele korvpallitähtedele osalesid turniiril poisid Raplast, Kohilast, Tartust, Jõgevamaalt, Pärnust, kaks meeskonda
Tallinnast ja üks Harjumaalt. 1996.
aastal sündinud poiste meeskonnad
selgitasid paremusjärjestuse üheringilise turniiriga.
Avapäeva hommikuses põnevuslahingus võitis KK Viimsi 35 :
36 Audentes SK meeskonda. Avamäng polnud kummagi poolt just
parim, kuid seda enam panid mõlemad tiimid sinna võitlust ja tahet.
Väikeste tõusude ja mõõnadega
möödus kogu kohtumine tasavägiselt.
Seisult 33 : 35, kakskümmend
kaks sekundit enne mängu lõppu,
teenis Robin KK Viimsile kaks
vabaviset, millest tabas ühe. Audentese poisid valisid kindla pallihoidmistaktika, üritamatagi skoori
kasvatada. Nende plaan siiski ebaõnnestus. Viimsi poistele viskas
võidukorvi pärast üliolulist vaheltlõiget kiirrünnakust, neli sekundit
enne normaalaja lõppu, meeskonna
kapten Egert, teenides ka vabaviske, mis küll kahjuks ei tabanud.
Audentes kasutas veel time-out’i,
kuid järele jäänud ajaga neil korvini jõuda enam ei õnnestunud.
Õhtuses mängus kohtusid Viimsi poisid Rapla KK meeskonnaga.
Viimsilased startisid paremini,
võites avaveerandi 16 : 4. Juba
kindlana tunduvast seisust tingitud
lohakused ja ebaõnnestumised ei
lubanud lõpuni turvalisse edusse
enam spurtida, kuid päris põnevaks
mäng enam ei läinudki. Lõppskoor
oli 42 : 30.
Kaitsmaks eelmise aasta esikohta, vajasime Pärnu KK meeskonna vastu kindlasti võitu.
Vastasel juhul oleksime pidanud
leppima koduturniiri kolmanda
postitsiooniga. Pärnu poisid olid
kaotanud 42 : 46 Audentesele ja
tekkiv seis oleks tähendanud meile pronksikohta.
Keskendusime mänguks hästi, lisaks muutus üha ladusamaks
poiste koostöö ja vajaliku annuse
enesekindlust lisasid kaks eelnevat
võitu. Siinkohal peame tänama ka
fantastilist publikut, kes omadele
häälekalt kaasa elas ja tõelise kodumängutunde tekitas.
Avaveerandi seisuga 20 : 2 oli
turniirivõidu saatus sisuliselt otsustatud. Edasi kulges olukord palliplatsil võrdselt ja kindlalt meie
kontrolli all, kus mänguaega jagus
kõigile. Lõppskoor oli 51 : 30 ja
KK Viimsi poisid taas kord koduse
turniiri võitjad!

Viimsi KK võistkonnad ja nende treenerid
KK Viimsi kuldses meeskonnas
mängisid Karl Johan Lips, Karl
Robin Jürjens, Arles Egert Lelle,
Hanno Laan, Magnus Kruusing,
Hendrik Randveer, Robert Katman, Roland Rebase ja Oliver Johannes Bötker. Meeskonna treener
on Tanel Einaste.

Viimsi sügisturniiri 2007
paremusjärjestus 1996.
aastal sündinud poiste
võistlussarjas:
1.
2.
3.
4.

KK Viimsi
Audentes SK
KK Pärnu
Rapla KK

1998. aastal sündinud poiste turniiri seitse osalejat olid jaotatud
ühte neljaliikmelisse ja ühte kolmeliikmelisse alagruppi, kus paremusjärjestus selgitati üheringilise
turniiriga. Alagruppide esimesed
kohad jätkasid mängu üldesikohale, alagruppide teised mängisid
üldkohtadele. Alagrupis neljandaks jäänud meeskonnale oli tänavune turniir kahjuks läbi, kuid
autasuks saadi seitsmes koht, osalemisrõõm ja kindlasti hulgaliselt
kogemusi.
A-alagrupis saatis täisedu kolme võiduga Rapla KK meeskonda.
Teise koha saavutas KK Viimsi
kahe võiduga, alistades 24 : 11
Kuremaa SK ja ülipingelises mängus 21 : 20 Kohila SK. Esimeseks
mänguks olid poisid hästi häälestunud ja võit tuli üsna kindlalt. Ometi kaotati kevadel samale vastasele
sarnase skooriga. Teine mäng paljuski vanemate Viimsi poiste ja
Audentes SK mänguga ühtemoodi.
Veel 40 sekundit enne lõppu oli
kahepunktiline kaotusseis. Õnneks
suudeti visata korv ja neli sekundit
enne lõpuvilet teenida kaks vabaviset, millest Karl-Joosep tabas
ühe. Ainus kaotus 22 : 44 tuli võtta
vastu Rapla poistelt. Viimsi omad
näitasid mäng-mängult üha paremat tegutsemist ja tõesti arenesid
platsil iga hetkega.
A-alagrupi paremusjärjestus:
Rapla KK (3 võitu), KK Viimsi
(2 võitu), Kuremaa SK (1 võit),

Kohila SK (0 võitu). B-alagrupi võitis täiseduga Erkmaa KK
meeskond (2 võitu). Järgnesid
BC Rim (1 võit) ja LHSK (0 võitu). Finaalmängus alistas Erkmaa
KK sarnaselt kõikidele eelmistele mängudele Rapla KK kindlalt
69 : 19. Kolmanda koha suutis
KK Viimsi 24 : 14 üle mängida
BC Rimi. Ootused olid kõrged,
sest kõik tahtsid koduturniiril medali kaela saada. Esimese veerand
aja võitsime 8 : 0, kuid sellega
ei olnud mäng veel tehtud. Edasi
kulges tasavägiselt ja põnevus
püsis lõpuni. Sellele aitasid kaasa
ka Viimsi poisid ise, visates kaks
palli ka enda korvi. Viienda koha
mängus oli Kuremaa SK kindlalt
42 : 9 üle LHSK-st.
Turniir oli kokkuvõttes ülipõnev ja pingeline. Selgelt tugevaim
meeskond oli Erkmaa KK, kuid
kõik teisedki olid üksteisele võrded vastased. Kindlasti said osalejad kuhjaga kogemusi ja astusid
suure sammu arengus edasi.
KK Viimsi pronksises meeskonnas mängisid Margus Liinev,
Henri-Sten Vainola, Sander Raieste, Stenver Pärn, Henri Särekanno,
Roland Abel, Brent Stuart Ahvonen, Martin Sepp, Karl-Joosep
Lüüs, Siim-Erik Pugal, Kaur Kadak, Egon Eessaar, Markus Maasing. Meeskonna treener on Sulev
Särekanno.

Viimsi sügisturniir 2007
paremusjärjestus 1998.
aastal sündinud poiste
võistlussarjas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Erkmaa KK
Rapla KK
KK Viimsi
BC Rim
Kuremaa SK
LHSK
Kohila SK

Kõikide mängude tulemuste, pildigalerii ja muu infoga saate tutvuda KK Viimsi koduleheküljel
www.kkviimsi.ee.
Autasustati kõiki tublisid noori
korvpallureid, hoolimata sellest,

millise koha nad saavutasid. Kolmele parimale meeskonnale anti
medalid ja karikad ning eriauhinnad sponsoritelt. Kõik osalejad
said efektse T-särgi. Lisaks autasustati nelja edukaima meeskonna
parimaid mängijaid. KK Viimsi 96
meeskonnast pälvis turniiri parima
mängija tiitli Arles Egert Lelle ning
KK Viimsi 98 meeskonnast HenriSten Vainola.
Turniiril peetud Nike’i paarisviskevõistluse võidud jäid mõlemas vanuseklassis Viimsisse.
Vanemate poiste arvestuses saavutasid kindla esikoha KK Viimsi
poisid Egert Lelle ja Karl Johan
Lips, teine koht läks Raplasse, paarile Ken Lill ja Karl-Gustav Soo
ning kolmas koht kuulus KK Pärnu
paarile Norman ja Andres.
Noorematest poistest läks võit
KK Viimsi paarile Henri-Sten Vainola ja Sander Raieste, teise koha
saavutas BC Rimi võistkond ning
kolmas läks Rapla KK paarile Marek Ruut ja Jan Erik Miilmann.
Võistluse eesmärk oli kordamööda minuti aja jooksul visata
omal valikul kas vabaviset (andis
1 punkti) või kolmepunktiviset (2
punkti) ning koguda võimalikult
suur lõppskoor.
Turniir läks igati korda ning
nii korraldajad kui ka külalised
jäid väga rahule. Kaks pingelist
ja kiiret päeva said tasutud kuhja
positiivsete emotsioonidega. Lisaks tegi rõõmu oma poiste tubli
esinemine. Järgmisel aastal on KK
Viimsi eesmärgiks tõsta turniiri
taset veelgi, nii korralduslikus kui
ka sportlikus mõttes, ning kaasata
võistkondi ka väljastpoolt Eestit.
Viimsi sügisturniir on leidnud oma
kindla koha Eesti noorte korvpallikalendris, see on võistlus, kus tahetakse mängida.
KK Viimsi tahab tänada kõiki
noori mängumehi ja nende treenereid, tublisid kohtunikke, fanaatilisi lapsevanemaid ning kõiki
toetajaid, kes 2007. aasta Viimsi
sügisturniiri edukale toimumisele
kaasa aitasid. (Viimsi sügisturniiri
2007 toetasid Viimsi vald, Nike ja
Sportland.)

KK Viimsi

Spordiüritustest
tulemas:
Viimsi valla paremate sportlaste
austamine
Haabneeme
kl 17.30
Treenerite ja spordiklubide esindajate
ümarlaud

Hotell Athena
kl 19
Autasustamine
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus

7. detsember
Harjumaa koolidevahelised meistrivõistlused teateujumises
Keila
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

8. detsember kl 10
Viimsi mitmereketiturniir (lauatennis + sulgpall)
Viimsi spordihall
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Vajalik eelregistreerimine: tel
609 0980, e-post tiia@viimsivald.ee või
toomas@viimsihall.ee

11. detsember kl 10
TV 10 olümpiastarti, 2008. aasta
Harjumaa I etapp
Tallinna spordihall
Korraldaja: Harjumaa spordiliit

14. detsember kl 20
Viimsilaste tervisetund „Kogu
perega ujuma”
Viimsi spaa
Korraldaja: Viimsi vallavalitsus
Vajalik eelregistreerimine: tel 609 0980,
e-post tiia@viimsivald.ee

15. detsember kl 11
Viimsi CUP ilurulluisutamises
Viimsi spordihall
Korraldaja: spordiklubi Rullest

ne versioon, nelja suureneva tähega.
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KUULUTUSED

 Ilusalong Iiris võtab oma
kollektiivi juurde juuksuri,
kosmeetiku, küünetehniku
ja massööri. Tel 5695 3482.
 Puude raie, võsa- ja hekilõikus ning muud haljastushooldusega seotud tööd. Tel
5563 7666.
 Viimsi kooli sööklasse vajatakse saaliteenindajaid ja
nõudepesijat. Tel 5330 2000
või 620 7415, Riina Kiho.

datud “S” ja “t”, nelja
viie tähega variandid.
jaRestaureerin
täispuit-antiik-

mööblit, asukoht Tallinnas
Nõmmel, tel 5568 3629.

 Müüa maapealne garaažiboks, elekter sees, rahuldavas seisus, aadressiga Viimsi vald, Katlamaja tee 2–17.

Helista, küsi lisa ja tee oma
pakkumine. Tel 521 8304.
 Müün maale ning jutuja kunstiraamatuid. Tel
609 1238.
 Ehitus- ja remonditööd. Tel
5664 6709.
 5. klassi õpilane vajab abiõpetajat matemaatikas. Soovitavalt Viimsi, Haabneeme
või Rohuneeme piirkonnas.
Tel 5341 9000.
 Raamatupidaja otsib kodust
lisatööd, programm FirstOffice. Igakuine jooksev arvestus, aruandlus, deklaratsioonid, aastaaruanded. Asukoht
Viimsis. Tel 525 0707, Kristina.

 Müüa kvaliteetseid küttepuid võrkkottides. Info ja
tellimine tel 516 6613.
 Liuguksed ja riidekapid
teie soovide ja mõõtude
järgi. Abi kapi või garderoobi projekteerimisel. Tel
522 1151, faks 685 2318,
e-post
nagusul@hot.ee;
www.nagusul.ee.
 Liuguksed ja garderoobid.
Hinnad soodsad. Garantii.
Tel 502 9075.
 Müüa Viimsis Roosi tee 2
heas korras 2-toaline korter
(3/5). Hind 1 320 000 kr. Tel
601 1810.

Püünsi põhikool
vajab

eesti keele õpetajat
ja ajalooõpetajat
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata aadressile Kooli tee 33, 74013 Püünsi küla, Harjumaa või
e-postile birgit@pyynsi.edu.ee hiljemalt 5. detsembriks 2007.
Info telefonil 606 6919.

HAMBARAVI
PRAKS JA KÜÜTS

Hambaravi

Proteesitööd

Kirurgia

Implantaadid

Tants. Muusika. Pidu.
Meelelahutusagentuur.

Lastele tasuta hambaravi!

StarFact Agency OÜ www.starfact.ee.
Tel 5690 6724, starfact@starfact

Kontakt 60 90 891 Kaluri tee 3, Viimsi

Kaabel ei ulatu? Kõu aeglane?
WiFi ebastabiilne?

Vali WiMAX-internet!

Põhja-Eesti
Küttepuu Oü

Küttepuud lahtiselt
Küttepuud konteinerites
Kaminapuud kottides
Parim klienditeenindus,
kvaliteetseim ühendus.

Liitumine

0 kr, kuutasu aasta lõpuni 0 kr

Info ja tellimine: 681 2031 | info@infinity.ee | www.infinity.ee

Kaubakonteinereid tootev ettevõte
Tallinnas pakub tööd ja head teenistust
järgmistele kogenud töölistele:

Raamatupidamisteenused

keevitajad
Eeldame:

OÜ Arvendor
tel.507 2079
info@arvendor.ee
www.arvendor.ee

poolautomaat-elektrikeevituse kvalifikatsiooni
tööjooniste lugemise oskust
sobivust brigaaditööks
Kasuks tuleb kehtiva sertifikaadi olemasolu.

Kohale toomine Tallinnas ja
30km Tallinna piirist tasuta.
Kõik pikkused ja puuliigid.
Tel: 5333 4347; 501 9454
www.tulepuu.ee

Arvuti rikkis? Küsi infot ka arvutihoolduse kohta!

Raamatupidamisteenused
Info
tel 515 7524
või
meilil ann05@hot.ee.

montaažilukksepad
Eeldame:
erialast haridust
töökogemust lukksepatöös
valmisolekut vahetustega brigaaditööks

Kontakt: Peterburi tee 49, Tallinn, tel 638 0645

Talve saabumisega mõtlevad korterite ja majade omanikud ning rentnikud üha
kasvavatele küttekuludele. Hinnad tõusevad kõikides valdkondades ning tundub,
et mõistliku hinnaga kodusoojus on juba minevik...

Maniküüri-, pediküürija kunstküünteteenus
Kontakt:
Helesi Hannes
tel 5345 6740
www.beautyandnails.pri.ee

Pakasepoisid OÜ
pakub teile soojuspumpadel põhinevaid kütte ja jahutuse
lahendusi alates paigaldusest kuni hoolduseni. Omame kogemust ning
kvalifitseeritud tööjõudu ja mis peamine – meie teenuste ja toodete hinnad pole
kasvava hinnatõusuga kaasa läinud.

maasoojuspumbad; õhksoojuspumbad; õhk-vesi
soojuspumbad; konditsioneerid; õhkkardinad

müük, paigaldus, hooldus
Täpsem info:
Pakasepoisid OÜ Tel. 687 0990 e-post info@pakasepoisid.ee http://www.pakasepoisid.ee
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Tule veeda lõbus sünnipäev või
muu tähtpäev Pirita Bowlingclubis!
Pakume mitmeid pakette nii lastele
kui ka täiskasvanutele.
Lisainformatsioon:
630 0120, 630 0121, pirita@bowlingclub.ee
www.bowlingclub.ee

www.randverearst.ee

teostame sÕIdu- ja pakIautode
keRe- nInG 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

PEREARST
K AT I PA A L
Kibuvitsa tee 1 Randvere, Viimsi
60 74 252

60 48
600
T
elli ette

Pakume järgmiseid ehitusgeodeesia teenuseid:

• kinnistute jagamine • geodeetilised
alusplaanid • hoonete märkimine
www.geomap.ee ; geomap@geomap.ee
tel 6620708

Kaluri tee 3

, saasta
¨¨ d aega!

P-N 11- 22
R, L 11- 23

KUUMAD PIZZAD OTSE AHJUST !
TULE JA PROOVI !
endale
perele
sõbrale
külalisele
sünnipäevalisele
suurele ja väiksele

Aserbaidžaani köök

Elava Tule baaris
Meil saab korraldada koosviibimisi, sünnipäevi või firmapidusid kuni 50 inimesele.
Oleme avatud iga päev kl 11–23, reedel
ja laupäeval kl 11–24.
Asume Nelgi tee 1. Kontakt: 609 1901,
www.elavatule.ee

Elekter

projekteerimine, paigaldus, hooldus ja käiduleping

Valvetehnika

projekteerimine, paigaldus ja hooldus

IT- ja sidetööd

arvutite müük, hooldus ja remont
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Asume Lubja külas Paenurme tee 37. Tel 517 2941,
609 2280; e-post raimo@paenurme.ee

OÜ Viimsi SPA pakub tööd:

kosmeetikule
koristaja-perenaisele
CV koos sooviavaldusega
palume saata aadressileOÜ
Viimsi SPA, Randvere
tee 11, 74001 Viimsi
vald, Harjumaa või
e-postile kai@viimsispa.ee.
Tel 606 1102, 507 3696

Kaili Tamm
56 268 258
66 84 700

Ville Värk
51 32 422

1partner@1partner.ee www.1partner.ee
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UKS, MIDA VÕIB USALDADA

TÕSTUKSED

garaaſidele ja
tööstushoonetele

LAADIMISSILLAD
LAADIMISMAJAD
KÄÄRTÕSTUKID

• Tootmine • Müük • Paigaldus •
Standoor Eesti OÜ, Aiandi tee 24, Viimsi, Harjumaa
Tel 600 8930, faks 609 1420, info@standoor.ee

www.standoor.ee

liuguksed
liugustega kapid
Garderoobid
projektist paigalduseni

Lumepuhurite müük
Rehvide müük ja
paigaldus

Rohuneeme tee 1, Haabneeme. Tel 504 9719,
faks 623 2656, e-post info@liuguksed.ee,
www.liuguksed.ee

LU M E N
Kaluri tee 5
Haabneeme
Tel.

60 11 812
53 416 072

www.lumenerakliinik.ee

Polikliinik
Naistearst
Lastearst
Üldkirurg
Uroloog
Onkoloog
Plastikakirurg
Kõrva-nina-kurguarst
Nahahaiguste arst
Silmaarst
Psühholoog
Psühhiaater

Pirita rannahoones Merivälja tee 5, 11911 Tallinn. Tel 6835 653, info@loungeparl.ee, www.loungeparl.ee
Avatud: E-N 08-23, R 08-01, L 10-01, P 10-23

Võtab tööle:
Hambaarsti assistendi
Tel. 50 73 564

info@lumenerakliinik.ee

Korraline hooldus:
Auto üldise seisukorra kontroll:
õlivahetus, filtrite vahetus
rihmade ja pingutuslaagrite vahetus
klaasipuhastusharjade vahetus
akude kontroll, hooldus ja vahetus
jahutusvedeliku kontroll

Veermiku remont:
pidurite kontroll ja remont
sildade kontroll, reguleerimine ja remont

Sünnitusabi
Haiglaga saab tutvuda iga kuu esimesel neljapäeval kell 16.
Registreerimine: tel 605 9600, aadress: Kaluri tee 5a,Viimsi, www.fertilitas.ee

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

ERAKLIINIK

NB! Laste hambaravi tasuta

Günekoloogia
Kõrva-nina-kurguhaigused
Ortopeedia
Plastikakirurgia
Üldkirurgia
Uroloogia

Aia- ja metsatehnika müük ja remont
Muruniidukite hooldus ja remont

LU M E N

Dr. Merike Immato

Haiglaravi,
sh operatsioonid

Õlivahetus

Rehvide müük ja paigaldus

Kettsaagide müük ja remont

Uudis!
Hammaste
laservalgendus

HAMBARAVI
PROTEESIMINE
K I R U R G I A

Autovaruosade müük

amortisaatorite kontroll ja vahetamine

Muuli tee 12, Viimsi vald
tel 600 6295

vedrude kontroll ja vahetamine
jõuülekande kontroll ja vahetamine
rehvide vahetus ja tasakaalustamine

Väljalaskesüsteemi remont:
summutite kontroll ja vahetus
katalüsaatorite kontroll ja vahetus
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