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Kiire internet 
Viimsi vallas
2018. aastal läks Viimsi vallas täistuuri-
del käima Telia Eesti interneti püsivõrgu 
rajamise ja uuendamise programm, 
mille tulemusena jõudis kiire ja täna-
päevane internetiühendus ligi 3000 asu-
kohani. 

Kokku arendas ja parendas Telia internetivõrke 
12 erinevas asukohas, sh Haabneeme alevikus, 
Viimsi alevikus, Randvere külas, Pringi külas, 
Püünsi külas, Metsakasti külas, Tammneeme kü-
las, Kelvingi külas, Rohuneeme külas, Miidu-
ranna külas, Lubja külas ning Laiakülas. 2018. 
aasta kõige mahukamad arendusprojektid toi-
musid Haabneeme ja Viimsi alevikus ning 
Püünsi külas.

Arendustööde tulemusena jõudis kuni 1 Gbit/s 
kiirusega internetiühendus ligi 800 asukohani 
ning kuni 200 Mbit/s kiirusega ühendus ligi 2200 
asukohani. 

Telia Tulevikuinterneti arendamise programm 
jätkub Viimsi vallas ka 2019. aastal. 

Täpsemat infot arenduste kohta saab iga Viim-
si valla elanik kontrollida Telia Tulevikuinter-
neti veebilehelt www.telia.ee/tulevikuinternet.     

Raigo Neudorf
Telia Eesti AS

Viimsi raamatukogu 
kavandab nii ruumilist 
kui ka sisulist uuenemist 

Viimsi Teataja 
aastal 2019
n 2019. aasta ilmumisajad on: 11. ja 25. 
jaanuar; 8. ja 22. veebruar; 8. ja 22. märts;
12. ja 26. aprill; 10. ja 24. mai; 7. ja 21. juuni;
juulis lehte ei ilmu; 16. ja 30. august; 13. ja 
27. september; 11. ja 25. oktoober; 8. ja 22. 
november; 6. ja 20. detsember.

Viimsi vallavolikogu kiitis 
18. detsembril heaks Viimsi 
raamatukogu kolimise kau-
banduskeskusesse Viimsi 
Market. Viimsi raamatukogu 
direktor Tiiu Valm selgitab, 
mida annab tehtud otsus 
viimsilastele, millised on 
raamatukogu visioonid ja 
tulevikuplaanid.

Paarkümmend aastat tagasi, kui kul-
tuuriministeeriumi raamatukogu-
nõunikuna olin sunnitud leidma li-
gi 150-le omanikele tagastatava-
tes hoonetes asuvatele raamatuko-
gudele uued ruumid Jõhvis, Rap-
las, Rakveres, Võrus, Valgas ja pal-
judes teistes Eestimaa paikades, ei 
kujutanud ka mina ette, et raamatu-
kogu võiks asuda kaubanduskesku-
ses. Jah, ega 1990ndatel polnudki 
meil veel suuri kaubanduskeskusi. 
Määrav oli siis raamatukogu asu-
koht kogukonnas ja ruumide üld-
pind (eelistatult omaette hoones), et 
ära mahutada raamatud ja lugejad. 

Kuid raamatukoguteenus käib 
paindlikult kaasas inimeste uute va-
jadustega. Kui muutuvad kasutaja-
te harjumused ja vajadused, peab 
muutuma ka raamatukogu, tema tee-
nused ja kui vaja, siis ka asukoht.

Juba kümmekond aastat valit-

seb erinevates riikides trend pai-
gutada raamatukogu rahvarohkes-
se kohta, kus inimesed igapäeva-
selt palju liiguvad. See aitab kaasa 
raamatukogu sulandumisele tarbi-
misühiskonna väljakutsetesse ehk 
raamatukogusse sisseastumine muu-
detakse võimalikult lihtsaks. Need 
kohad on vabaaja- ja ostukeskused 
ning teised eriti külastatavad ko-
had. Näiteks võib tuua Soome (maa-
ilma parimate raamatukoguteenus-
tega riik), kus juba üle 20 rahva-
raamatukogu Espoos, Tamperes, Ou-
lus ja mujal on ümber asunud kau-
banduskeskusesse. 

Raamatukogu kasutajate hin-
nang rahvaraamatukogude paigu-
tamisele kaubanduskeskustesse on 
olnud väga positiivne. Näiteks 2015. 
aastal sai Stockholmi Kista gale-
riis asuv raamatukogu maailma pa-
rima rahvaraamatukogu auhinna. 
Ka Eestis on kaalutud raamatuko-
gude kaubanduskeskustesse ülevii-
mise võimalusi, kuid seni on tegu-
deni jõutud vaid Tartus, kus ala-
tes 2001. aastast asub Sisustus E 
Kaubamajas Karlova-Ropka haru-
kogu.

Mis plussid on Viimsi raama-
tukogu ülekolimisel Viimsi Mar-
ketisse? Kindlasti asukoht – ümb-
ruskonnas on koolid, teenindus- ja 

teised asutused, mida inimesed sa-
gedamini külastavad, parkla auto-
ga sõitjatele, ühistranspordipeatu-
sed ja lühike jalutuskäigu kaugus 
jalakäijatele. 

Raamatukogu pindala suureneb 
4,5 korda, kus on ruumi raamatu-
tele ja külastajatele, kus saab aren-
dada tegevusi lastele ja täiskasva-
nutele, millest pole osatud unista-
dagi. Reeglina võetakse raamatu-
kogu ruumide projekteerimisel alu-
seks rahvusvaheline standard “ISO/
TR 11219:2012 specifies data for 
the planning of library buildings” 
ning “IFLA Library Building Gui-
delines: Developments & Reflec-
tions”, mille kohaselt arvestatakse 
raamatukogu kasulikuks pindalaks 
100 m² 1000 elaniku kohta. Raa-
matukogu uute ruumide pindala 
2688 m² saab olema valla elanike 
arvule u 25 000 just paras, kusjuu-
res kasvuruumiga hankida uusi raa-
matuid (juurdetulek aastas keskmi-
selt üle 3000 eksemplari) või aren-
dada uusi tegevusi. 

Uutes ruumides on võimalik ava-
riiulitele paigutada seni hoidlates, 
külastajate jaoks peidus olnud pea-
aegu pooled raamatud ja kaovad 
eluohtlikud, kõrged 7 laudiga riiu-
lid. Ka riiulite vahele mahub roh-
kem kui üks inimene korraga.

Uutes ruumides on esimesel kor-
rusel täiskasvanute lugemisala, mis 
jaotub nn temaatilisteks lugemis-
pesadeks, muusika ja video kuula-
mise ja vaatamise ala, individuaal-
ja rühmaruumid, üritusteruum vä-
hemalt sajale külastajale, näituste-
ala, hoidla vähemkasutatavate tea-
vikute ja raamatukogu arhiivi hoid-
miseks, personaliruumid jm.

Teine korrus on kavandatud igas 
vanuses lastele, kus on lisaks luge-
jateenindusele raamatukogutundide 
ja ürituste korraldamise ala, mui-
nasjutu- ja mängudeala ning palju 
muud huvitavat ja interaktiivset nii 
õppimiseks kui ka ajaveetmiseks.

Oleme harjunud, et raamatuko-
gus on vaikus ja rahu, kuid see po-
le primaarne, kuna uutes ruumides 
luuakse alad, kus on võimalik sü-
veneda uurimis- ja õppetöösse (in-
dividuaal- ja rühmaruumid) või lõd-
vestuda pingetest raamatu või meel-
diva muusikaga, eemal muust kä-
rast.  Raamatukogus saavad olema 
ka alad, kus võib sõpradega loetust 
kohvitassi juures vestelda, mängi-
da kabet või malet ja miks ka mitte 
piljardit ning teha palju muud, mis 
on kärarikkam. 

Tiiu Valm 
Viimsi raamatukogu direktor

Jätkub lk 5

Esialgne eskiis kuidas Viimsi raamatukogu võiks lähitulevikus hakata välja nägema. Eskiis Agabus Arhitektid OÜ

Päästeamet soovitab 
Kui rannikut ja saari räsivad tormituuled:
n Korja õuest kokku kerged esemed ja lah-
tine mööbel.
n Pargi sõiduk lagedale või garaaži.
n Püsi siseruumides.
n Arvesta võimalike elektrikatkestustega.
n Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, 
vali sobiv sõidukiirus ning arvesta teele lan-
geda võivate puudega.
n Hoia eemale maha langenud elektriliini-
dest. Teavita neist Eesti Energiat numbril 
1343 ja Häirekeskust numbril 112.
n Inimvigastuste ja otsest ohtu põhjustava-
te purustuste korral helista hädaabinumb-
ril 112.
n Jälgi kodulehekülge www.ilmateenistus.
ee/ilm/prognoosid/hoiatused/.

Päästeamet
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil vt@viimsivv.ee. 
Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond. Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja 
lühendada.

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

Peatoimetaja: Ülo Siivelt, tel 602 8840, e-post: ylo.siivelt@viimsivv.ee

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post: yks@ajakiriyks.ee

Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post: tellimine@expresspost.ee

Ajalehe järgmine number ilmub 25. jaanuaril.

Jälgi Viimsi valla uudiseid ja teateid ka kodu-lehelt www.viimsivald.ee ja 
sotsiaalmeediast www.facebook.com/ViimsiVald

Esimest korda Viimsis läheme uude aastasse juba vastu-
võetud eelarvega. Viimsi vallavolikogu kinnitas 2019. 

aasta eelarve detsembris ja selle maht on 41,5 miljonit 
eurot. Eelarvet koostades oleme olnud konservatiivsed. 
Meie valla laenukoormus on madal ja kulutamine tasa-
kaalus, mis teeb sellest hea eelarve nii tänastele kui ka 
tulevastele viimsilastele. Oleme seadnud rahaasjad õigele 
kursile. 

Jätkame ühe peamise prioriteedi elluviimist – meie 
laste tulevik ja haridustee. Nagu ikka moodustab kõige 
suurema osa valla eelarvest kulutused haridusele. Ja kuigi 
saame rõõmuga rääkida, et möödunud aastal valmis oluli-
si ehitisi, on kõige olulisem siiski haridustöötajate palga-
tõus. Mis omakorda tähendab, et Viimsi haridustöötajate 
palgad on oluliselt kõrgemad riiklikust alammäärast. In-
vesteerides haridusse usume, et juba peatselt saame rääki-
da Viimsi haridussüsteemist kui ühest tugevamast Eestis.

Algab huvihariduse meka – Noorte Talentide Kooli – 
projekteerimine. Samuti saavad juba sügisest kõik luge-
mishuvilised viimsilased kasutada tänasest neli korda suu-
remat raamatukogu, mis omalt poolt pakub ka laiendatud 
teenuseid ja sobilikumaid lahtiolekuaegasid.

Tõstame sel aastal esimesse klassi mineva lapse ranit-
satoetust 120 euroni.  

Eelarves on jätkuvalt tähtsal kohal heakord ning teede 
korrashoid ja ehitamine. Jätkatakse Vehema ja Reinu tee 
rekonstrueerimisega. Laienduse saab Mõisapargi mängu-
väljak ning uued mänguväljakud saavad ka mitmed külad.  

Viimsi peamised väärtused on meie inimesed ja kesk-
kond. Neid väärtuseid tuleb hoida ja toetada iga-aastaselt.

Siim Kallas 
vallavanem

2019. aasta eelarvest 
moodustab hariduse ja 
noorsootöö valdkond ligi 
60%. Selline proportsioon 
on olnud juba aastaid. 
Võrdluseks võib tuua 
meie naaberomavalitsuse 
Tallinna linna, kus haridu-
se osakaal eelarvest on 
umbes 32%. Põhjus, miks 
Viimsi vallas hariduse ja 
noorsootöö osakaal nii-
võrd suur, on lihtne. Meie 
vallas elab palju lapsi ja 
noori. 

Kindlasti kõige olulisem märk-
sõna 2019. aasta eelarve puhul 
on see, et vahelduseks inves-
teerime me betooni asemel ini-
mestesse. Esmakordselt tõuseb 
Viimsi vallas üldhariduskooli 
õpetaja töötasu alammäär kõr-

gemale, kui on riigi poolt sea-
tud piir. Kui 1. jaanuarist on 
riiklik töötasu alammäär 1250 
eurot kuus, siis Viimsi vallas 
on see 1300 eurot. Arvestades 
siia juurde septembrist 2018 
tõusnud klassijuhatajatasud, siis 
peaks Viimsi valla kooliõpe-
taja keskmine töötasu tõusma 
2019. aastal kuni 16%. 

Endise õpetajana on mul 
selle üle vaid hea meel. Saab 
vaid loota, et tegemist ei ole ühe-
kordse hea tahte märgiga, vaid 
ka järgnevatel aastatel suuda-
me seda tempot hoida ja ehk 
vahet riikliku alammääraga veel-
gi kasvatada. Konkurents õpe-
tajate tööjõuturul muutub iga 
aastaga aina tihedamaks ning 
kui me soovime, et meie koo-
lides oleks piisavalt õpetajaid 
ja ka häid õpetajaid, siis pea-

me senisest rohkem panustama 
mitte ainult füüsilise õpikesk-
konna parendamisse, vaid ka 
inimeste sissetulekute tõstmi-
sesse. Tahame või ei taha, aga 
palk on üks oluline tegur, mis 
määrab inimeste töökohavali-
kuid. Eriti kuna meie vald kon-
kureerib teiste Tallinna ümbrit-
sevate nn kuldse ringi omava-
litsustega. 

Lisaks õpetajate palkadele 
tõusevad ka kõikide teiste ha-
ridusasutuste töötajate palgad. 
Näiteks esimest korda jõuab ma-
gistrikraadiga lasteaiaõpetaja 
töötasu järele üldhariduskooli 
õpetaja töötasu alammäärale. 
Märkimisväärne tõus ootab ees 
ka munitsipaalhuvikoolide õpe-
tajaid, enam kui 12%. 

Äramärkimist väärib asja-
olu, et võrreldes riigiga peame 
oluliseks, et meie õpetajatel 
oleks ka võimalusi end kooli-
tada. Kui riik eraldab iga õpe-
taja koolituskuludeks keskmi-
selt 115 eurot aastas, siis Viim-
si vald lisab omalt poolt juur-
de veel ligi 320 eurot ehk pea 
kolm korda sama palju. Maa-
ilm ju pidevalt muutub ja sel-
leks, et nende muudatustega üh-
te sammu käia, tuleb end uuen-
dustega kursis hoida. Tuleb kiita 
meie haridusasutusi ka selle eest, 
et lisaks vallapoolsetele vahen-
ditele kasutavad nad väga edu-
kalt ära erinevaid võimalusi, mi-
da pakuvad välisrahastusel põ-
hinevad programmid, näiteks 
Erasmus+. 

Järgmise aasta jooksul para-
nevad ka erivajadustega laste 
õppimisevõimalused Viimsis. 
Randvere kool saab juurde moo-
dulmaja, mis on spetsiaalselt 
projekteeritud just erivajadus-
tega õpilastele, kus lisaks klas-
siruumidele on ka näiteks õp-
peköök, mida saab kasutada 
toimetulekuõppe läbiviimisel. 
See peaks leevendama ruumi-
puudusest tingitud kitsikust, mi-
da täna erivajadustega lapsed 
tunnevad. Ühtlasi on avanenud 
sihtasutuse Innove meede, kust 
rahastatakse kuni 85% ulatu-
ses meetmeid, mis edendavad 
kaasava hariduse põhimõtete 
rakendamist. Viimsi vallal on 
antud meetme raames loota li-
sarahastust ligi 170 000 eurot, 

Viimsi vallavalitsuse sot-
siaal- ja tervishoiu vald-
konna eelarve 2019. aas-
tal on  1 382 723 eurot. 
See on 423 297 eurot suu-
rem kui 2017. aastal, mis 
näitab, et vallavalitsus on 
seadnud endale eesmär-
giks pakkuda viimsilastele 
parimaid sotsiaalseid 
tagatisi. Prioriteet on 
kodulähedaste teenuste 
arendamisel ning pak-
kumisel, teenuste kätte-
saadavuse võimaldamisel 
ning vajaduspõhise toe-
tussüsteemi loomisel. 

Kuna riiklik poliitika on võtnud 
suuna, et kohalik omavalitsus 
peab ise suutma oma kogukon-
na liimete eest hoolt kanda, siis 
on meie ülesanne kiirelt selle-
le ka reageerida ja kogukonna 
liikmetele vajaminevaid teenu-
seid pakkuda parimal võimali-
kul viisil. 

Viimsi vallavalitsuse 
sotsiaalvaldkonna 
tähtsamad tegevused 
2019
Vähekindlustatud inimeste ja 
perede vajaduspõhine toetami-
ne jätkusuutliku majandusliku 
ning sotsiaalse toimetuleku ta-
gamiseks, samuti pakume neile 
toetavaid teenuseid nagu võla-
nõustamine.

Erivajadustega isikute toeta-
mine ning vajalike teenuste pak-
kumine lähedaste hoolduskoor-
muse vähendamiseks ning toe-
tuse pakkumine teenuskasutaja 
igapäevaelu sisustamisel. Ole-
me loonud võimaluse intervall-
hoiuks, mis on olnud märkimis-
väärselt suureks abiks abivaja-
jate hooldajatele. Samuti oleme 
loomas päevahoiu võimalust. Ko-
gu riigis on probleemiks hool-
duskoormuse kandjate suur koor-
mus ja meie siin Viimsi vallas 
soovime nende elu elamisväär-
semaks muuta, võttes eesmär-
giks luua neile vajaminevaid toe-
tavaid teenuseid.  

Eakate hoolekandes on plaan 
muuta Rannapere pansionaat 
eakatele suunatud hoolekande 
keskuseks, kuhu koonduvad 
kõik eakatele vajaminevad tee-
nused. Meie soov on, et Viimsi 
vallas oleks tagatud eaka inime-
se väärikas vananemine, sel-
leks toetame eakate päevakes-

kusi, kes aitavad hoida eakaid
vitaalsete ja elutervetena, samu-
ti loome juurde koduhooldus-
võimalusi. Loomisel on ka päe-
vahoid, mis peaks tagama sel-
le, et eakas inimene saab elada 
võimalikult kaua oma turvali-
ses kodukeskkonnas ja tema lä-
hedaste hoolduskoormus oleks 
toetatud. Ka ööpäevaringne kva-
liteetne üldhooldusteenuse pak-
kumine jätkub Rannapere pan-
sionaadis. 

Samuti on Viimsi vallavalit-
susel koostööleping Nordswim 
MTÜ-ga, millega vald tasub 
osaliselt pensionäride ujumise/
vesiaeroobika tundidele tehtud 
kulutused. 2018. aasta lõpus on 
käivitunud eakate abivajadusi 
väljaselgitav uuring, mis jätkub 
ka selle aasta I kvartalis, läbi mil-
le loodame välja selgitada täp-
seid suuniseid eakate elu paren-
damisel. Vastavaid ankeete saab 
täita päevakeskustes ja Viimsi 
Pensionäride Ühenduses. 

Peredele on suurim muuda-
tus lapse 1. klassi astumise pu-
hul toetuse suurendamine 120 
euroni ning vähekindlustatud pe-
redele vajaduspõhise lisatoetu-
se võimaldamine. Suurt rõhku 
paneme ka lisaressursside kaa-
samisele läbi erinevate projek-
tirahastuste (sihtrühmapõhised 
uuringud, teenusvajaduse hin-
damine ja teenuste arendamine), 
mis aitavad meil kiiremini jõu-
da parima sotsiaalsüsteemini. 

Oleme aru saanud, et pari-
mate teenuste pakkumisel on vä-
ga tähtsad head koostööpartne-
rid ja nii paneme me ka suurt 
rõhku Viimsi vallas sotsiaaltee-
nuseid pakkuvatele koostööpart-
neritele. 

Oluline on ka, et me tunnek-
sime, head viimsilased, Teid ja 
Teie vajadusi ning meil oleks 
aega Teid kuulda ja kuulata. 
Selleks oleme ellu kutsunud li-
saks tavapärastele vastuvõtuae-
gadele tänuüritused nagu uute 
vallakodanike vastuvõtt, eaka-
te jõulupidu jt. Meie soov on 
hoolida Teist, head viimsilased,
ja läbi selle luua Viimsisse elu-
keskkond, kus igaüks tunneb 
end väärtuslikuna, toetatuna ja 
läbi selle õnnelikuna. 

Soovin kõigile head alanut 
aastat!

Annika Vaikla
abivallavanem

Viimsi valla eelarve on vastu võetud

Haridust 
väärtustatakse

mida saab kasutada paremate 
tingimuste loomiseks erivaja-
dustega õpilastele. Saadud toe-
tuse eest on plaanis rajada Rand-
vere kooli juurde mänguväl-
jak, mis on mõeldud kõikidele 
lastele, aga arvestab ka erivaja-
dustega lastega. Lisaks on plaa-
nis soetada erinevaid õppeva-
hendeid ja inventari. 

Noorsootöö valdkonnas on
väljakutseks Püünsi noortekes-
kuse käivitamine. Uued ruumid 
on valmis, uus noorsootöötaja 
leitud, nüüd tuleb vaid loota, et 
sealne kogukond aktiivselt ka 
noorsootööteenust kasutama 
hakkab. Arvestades, et noorte-
keskus asub ühes majas koo-
liga, mängib olulist rolli ka 
koostöö kooliga. Hea ja toimiv 
näide Randvere kooli ja Rand-
vere noortekeskuse näol on 
juba olemas. Lisaks kohalikule 
noorsootööle jätkame rahvus-
vahelist koostööd, et meie noo-
red ja noortega töötajad saak-
sid omandada kogemusi ja laien-
dada silmaringi teistes riikides. 
Möödunud aastal oli meie val-
la noortel ja noorsootöötajatel 
võimalus osaleda kaheksas eri-
nevas projektis Hispaanias, Prant-
susmaal ja Rumeenias. Kokku 
kasutas neid võimalusi 25 ini-
mest. Seda on rohkem kui ku-
nagi varem. Eesmärk on, et sel 
aastal sujuks meie koostöö välis-
maiste partneritega vähemalt sa-
ma hästi.

Üks keerulisemaid väljakut-
seid saab olema huvihariduse 
ja huvitegevuse rahastamise põ-
himõtete ülevaatamine, koht-
lemaks tulevikus kõiki vald-
kondi võrdselt. See eeldab aga 
väga paljude huvigruppide kaa-
samist, arutelusid ja lõpuks ka 
konsensuse saavutamist. Lõpp-
tulemusena aga võidavad ikka-
gi lapsed, kes huviringides osa-
levad. 

 Kui eelneval kahel aastal 
oleme hariduses palju panusta-
nud taristu arendamisse: Haab-
neeme kooli juurdeehitus (2017), 
Uus-Pärtle lasteaia ehitus (2017) 
ja Püünsi kooli juurdeehitus 
(2018), siis sel aastal kesken-
dume pigem olemasolevate hoo-
nete parendustöödele ja kor-
rastamisele. Näiteks läbib väi-
kese uuenduskuuri osa Viimsi 
kooli spordikeskusest. Korras-
tamist vajab ka kümneaasta-
seks saav Haabneeme kooli põ-
hihoone. Kapitaalremonti vajab 
Püünsi kooli lasteaiaosa. Väik-
semaid remonttöid teostatakse 
loomulikult veel paljudes teis-
tes hoonetes. Selge on see, et 
hooned, kus igapäevaselt töö-
tab ja õpib sadu inimesi, vaja-
vad teatud aja tagant värsken-
damist, et hoida head ja mõ-
nusat õpikeskkonda, mida meie 
kooli- ja lasteaiamajad pakuvad. 

Kuigi meil on palju, mille 
üle võime ja saame olla uhked, 
siis alati on asju, mida saab 
veel paremini teha. Ja selles suu-
nas ühiselt liikuma peamegi.

Janek Murakas
abivallavanem

Viimsilastele tuleb 
tagada parimad 
sotsiaalsed tagatised
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Valla poolt asetasid mälestusmärgile pärja abivallavanem Annika Vaikla ning kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Ott Kask. Fotod Ülo Siivelt

3. jaanuaril kell 10.30 
mälestati Vabadussõjas 
võidelnuid ja langenuid 
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi juures 
Viimsi mõisapargis. 

99 aastat tagasi, 1920. aasta 
3. jaanuaril kell 10.30 vaikisid 
Vabadussõjas relvad. Sõlmitud 
relvarahu jäi kestma püsiva ra-
huna, mis sai kinnitatud 2. veeb-

20. detsembril tähistas 
Viimsi vald oma 28. taas-
asutamise aastapäeva. 
Tähtpäeva tähistati Haab-
neeme rannarestoranis 
OKO. Kõnedega esinesid 
Viimsi vallavanem Siim 
Kallas ja taasasutatud 
valla esimene vallavanem 
Ants-Hembo Lindemann. 

Vallavanem Siim Kallas õnnit-
les kohalolijaid tähtpäeva pu-
hul ja tegi tagasivaate möödu-
nud aasta arengutest vallas. “See 
on olnud väga suurte muutuste-
ga aasta, millele on alus pan-
dud juba palju varem. Käivitu-
nud on Viimsi riigigümnaasium, 
avatud on fantastiline komp-
leks Karulaugu Spordikeskus, 
millele Eestis teist võrdset ei lei-
du. Püünsi kool sai juurdeehi-
tuse. Panustasime Naissaare ki-
riku taastamisesse ja korda on 
tehtud hulk teid. Harjumaa aja-
lukku jääb Viimsis toimunud 
Harjumaa laulu- ja tantsupidu, 
mis õnnestus suurepäraselt. Meil 
on viis uut küla- ja saarevane-
mat,” loetles Kallas aasta kor-
daminekuid. 

“Kuid meil oli ka kaks tõsist 
kriisi! Üleöö saabus toitlustus-
kriis. Kui igapäevaselt peavad 
3400 last saama toitlustatud ja 
kui see järsku katkeb, siis mis 
lahendusi suudetakse kriisile 
kiiresti pakkuda? Aga selle eest 

Valla taasasutamine sai teoks Ants-Hembo 
Lindemanni eestvedamisel, kellest sai ka taas-
asutatud valla esimene vallavanem. Viimsi 
vald taastas oma õigused esimesena Harju-
maal ja ühena esimestest Eestis. 

Ants-Hembo Lindemanni ja Hillar Pappeli mä-
lestuste  järgi oli suurte muutuste prelüüdiks 10. 
detsembril 1989. aastal toimunud Viimsi küla-
nõukogu 20. koosseisu valimised. 10. detsembril 
1990. aastal toimusid külanõukogu esimehe vali-
mised, mille võitis rõhuva häälteenamusega Ants-
Hembo Lindemann. Aseesimeesteks said Enn Vann 
ja Kalev Peet. 

Kohe pärast valimisi tuli hakata tõsiselt tööle, 
sest eesmärgiks oli valla õiguste taastamine. Valla 
õiguste taotlemise aluseks oli valla arengukava. 
Arengukava läbis vallavolikogus mitu aruteluvoo-
ru, seejärel Harju maavalitsuses ning lõpuks ka 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis. Sama aasta 
20. detsembril omistatigi Viimsi vallale esimese 
omavalitsuse üksusena vallaõigused. 

20. detsembril 1990. aastal kirjutas Eesti Vaba-
riigi Ülemnõukogu (8. mail 1990 nimetas Eesti 
NSV Ülemnõukogu XII koosseis end Eesti Vabariigi 
Ülemnõukoguks) Presiidiumi esimees Arnold Rüü-
tel alla seadlusele, millega taastati Viimsi valla-
õigused. Täpne seadluse tekst kõlas nii: 

Lähtudes Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presii-

Aasta lõpul täitus Viimsi vallal 28 aastat taasasutamisest

vastutanud inimesed said olu-
korraga suurepäraselt hakka-
ma. Täna uus toitlustusvõrgus-
tik töötab ja lapsed on hästi toi-
detud. See oli aasta üks pinge-
lisemaid hetki,” tõdes Kallas.

“Mõned päevad tagasi läks 
käiku taas parvlaev, mis liigub 
Prangli vahet. Selle ümber olev 
juriidiline saaga veel jätkub, 
aga laev sõidab ja inimesed saa-
vad taas normaalselt liikuda 

mandri ja Prangli vahel,” sõnas 
Kallas teisest kriisist rääkides.

Ta tõi esile ka viimase valla-
volikogu otsuse, millega saab 
Viimsi vald järgmiseks suveks 
neli korda suurema raamatu-

kogu. Vallavanem tänas tehtu 
eest kogukonna organisatsioo-
ne, pensionäride organisatsioo-
ne, kirikut, koostööpartnereid 
ja kolleege ning soovis kõigile 
edu uuel aastal.

Viimsi valla esimene valla-
vanem Ants-Hembo Lindemann 
tervitas samuti valla rahvast ja 
tänas nimeliselt inimesi, kes 28 
aastat tagasi aitasid Viimsi val-
la taas kaardile tuua.

diumi haldusreformi küsimuste ekspertkomisjo-
ni otsusest Harju maakonna Viimsi Küla Rahva-
saadikute Nõukogu valmisoleku kohta minna 
üle omavalitsusele, o t s u s t a b Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu Presiidium:

1. kinnitada Harju maakonna Viimsi valla oma-
valitsuslik staatus ja kehtestada see 1990. a. 20. det-
sembrist.

2. Käesolev seadlus jõustub tema vastuvõt-
mise momendist.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees 
A. RÜÜTEL

(RT 1991, 3, 30)

Taasasutatud valla esimesed ettevõtmised olid: 
1991. aasta aprillist hakkas ilmuma Viimsi valla 
leht Viimsi Teataja, mais avati Viimsi Muuseum 
ning alustati Haabneeme aleviku kanalisatsioo-
ni ja veetrassi rajamist. 1992. aprillis alustas tööd 
Viimsi Raadio. 1. septembril 1993 avati Püünsi põ-
hikool ja veidi hiljem ka Viimsi Püha Jakobi ko-
gudus.

Viimsi vallal, nagu ka ilmselt paljudel teistel 
Eesti omavalitsustel, on seega kaks sünnipäeva. 
Viimsi valla asutamise kuupäevaks on 11. mai 
1919 ja taasasutamise aastapäev on 20. detsem-
ber 1990.

Viimsi Teataja

KUIDAS VIIMSI KÜLANÕUKOGUST SAI VIIMSI VALD

Vallavanem Siim Kallas kõnet pidamas. Fotod Annika Haas

Hillar Pappel ja Ants-Hembo Lindemann valla taasasutamist 
meenutamas.

Au Eesti Vabadussõjas võidelnuile!
ruaril Tartu rahulepinguga. 

Laidoneride mälestusmärgi-
le asetasid pärjad Kindral Jo-
han Laidoneri Seltsi, Eesti Sõ-
jamuuseumi – kindral Laido-
neri muuseumi, Kaitseliidu Har-
ju maleva Rävala malevkonna, 
Viimsi Kodutütarde ja Viimsi 
vallavalitsuse esindajad. Auval-
ves seisid Viimsi kodutütred ja 
kaitseliitlased.

Vabadussõjas võidelnute mä-

lestuseks pidas kõne Kindral 
Johan Laidoneri Seltsi esimees 
Trivimi Velliste. “Peagi pärast 
Vabadussõja lõppu helisesid igal 
aastal 3. jaanuaril kell 10.30 ki-
rikukellad ja inimesed jäid seis-
ma ning paljastasid pea. Isegi 
rongid jäid seisma. Andkem 
meiegi täna Vabadussõjas või-
delnutele au! Tehkem seda igal 
aastal 3. jaanuaril!” üles oma 
kõnes Velliste.

“14. jaanuaril sada aastat ta-
gasi vabastati punasest terro-
rist Tartu. Vabariigi 1. aastapäe-
val sada aastat tagasi peeti Tal-
linnas Peetri platsil – tänasel 
Vabaduse väljakul – Eesti esi-
mene kaitseväe paraad. Jaani-
laupäeval möödub sada aastat 
Landesveeri purustamisest Võn-
nu all. Ja selle aasta lõpul möö-
dub sada aastat meeleheitlikest 
tõrjelahingutest Narva lähistel,” 

loetles Trivimi Velliste eelseis-
vaid Eesti riigi jaoks väga olu-
lisi tähtpäevi.

“Sellel võidul, mis oli pöör-
deks meie ajaloos, oli oma hind 
– me kaotasime lahinguvälja-
del kolm ja pool tuhat meest. 
Koos haavatute ja mõrvatutega 
ühtekokku kuus tuhat meest. 
Me oleme nende ees tänuvõlg-
lased. Ilma nende ohvrimee-
leta ei oleks me täna siin ega 

räägiks omavahel eesti keelt,” 
ütles Velliste mälestuskõnes.

“Vabadussõda tähendas või-
tu, Eesti riik oli kätte võidelnud
tee tulevikku. Me olime saanud 
riigirahvaks, peremeesrahvaks 
omal maal,” võttis Velliste kok-
ku Vabadussõja sangaritele pü-
hendatud mälestusürituse tähen-
duse Eesti riigi ajaloos.  

Viimsi Teataja

Laidoneride mälestusmärgi juures pidas kõne Trivimi Velliste. 

Au Vabadussõja sangaritele!
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Püünsi noortekeskuse uksed 
on avatud!
Püünsi noortekeskuse uksed on noortele avatud alates 
7. jaanuarist ning ametlik avamisüritus toimub 25. jaa-
nuaril.  

Noortekeskus on avatud E–N kell 12–19 ja R kell 12–17. Kõik 
ümbruskonna noored on noortekeskusesse oodatud! Eriti oo-
datud on ideed ja ettepanekud noortekeskuse tegevuste ja 
sündmuste osas! Vaata lisa: www.huvikeskus.ee/noortekes-
kused/puunsi-noortekeskus/.

Püünsi noortekeskus

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Salu 
tee 15 kinnistule, Haabneeme alevikus, Viimsi vallas Salu maja-
omanike ühistu detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
Salu tee 15 kinnistule üksikelamu püstitamiseks projekteerimistin-
gimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul. Vastavalt taotluse-
le ja selle juurde lisatud asendiplaanile soovib omanik kavandada 
üksikelamule juurdeehituse. Salu tee 15 kinnistu asub alal, kuhu 
on Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega kehtestatud Salu ma-
jaomanike ühistu detailplaneering. Detailplaneeringuga on mää-
ratud kinnistule ehituskeeluala (kaugus kinnistu piiridest 5 m). 
Kinnistu lõunapoolses küljes Salu tee 13 kinnistu piirist taotle-
takse ehituskeeluala vähendamist 4 meetrile, et oleks võimalik 
kavandada elamu laiendus, arvestades Salu tee 17 kinnistu piiril 
paikneva abihoone tuleohutuskujaga (8 m).

Antud juhul ei ole ehituskeeluala vähendamine ja projekteeri-
mistingimuste väljastamine vastuolus õigusaktide, isikute õiguste 
või avaliku huviga ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle 
teemaplaneeringuid. Detailplaneeringuga lubatud parameetreid 
(nt täisehituse protsent, hoone kõrgus jm) ei suurendata, samuti 
on tagatud tuleohutuskujad naaberkinnistutel asuvate hoonetega. 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2 võib pädev asu-
tus täpsustada projekteerimistingimustega hoonestusala tingimu-
si. Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmi-
se avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehi-
tus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus ava-
likku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi 
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tut-
vumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoo-
nes (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, 
alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avalda-
nud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamu-
se andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust 
avaldada.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Tulbi 
tee 3 kinnistutele Viimsi alevikus, Viimsi vallas Tulbiaia tee 3 
detailplaneeringu täpsustamiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud 
Tulbi tee 3 kinnistule projekteerimistingimuste taotlus detailpla-
neeringu olemasolul. Vastavalt taotlusele ja selle juurde lisatud es-
kiisile soovitakse kinnistul paiknev tööstus-majandushoone laien-
dada/ümber ehitada büroohooneks, mis funktsionaalselt seotak-
se maa-aluse mahuga kinnistu lääneossa kavandatava spordi-va-
baajakeskuse hoonega. Büroohoone ehitisalune pind ja kõrgus 
ei ületa olemasoleva hoone vastavaid näitajaid. Hoone korruse-
lisuseks kavandatakse kaks täiskorrust ja osaline kolmas korrus. 
Kavandatava hoone paremaks ruumikasutuseks ja arhitektuurselt 
atraktiivsema lahenduse saamiseks soovitakse suurendada ehi-
tusala 10%.  

Antud juhul arvestab kavandatav hoonestus avalikku huve ja 
projekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusakti-
de, isikute õiguste ja ei muuda kehtivat üldplaneeringut ega selle 
teemaplaneeringuid. Arhitektuursete tingimuse muutmine ei ole 
planeeringulahenduse olemuslik muutmine ning ei tekita üldpla-
neeringu muutmise vajadust vms ehitusseadustiku § 27 lg 3 too-
dud vastuolu.

1. jaanuarist 2019 jõustus uus mõõteseadus, mis vähendab 
ettevõtjate halduskoormust riigiga suhtlemisel ja hoiab kok-
ku kulusid. 

Mõõteseadus puudutab kõiki kauplejaid, võrguettevõtjaid ja tar-
bijaid, kes kasutavad tehingutes mõõtevahendeid, ning toidu- ja 
tööstuskaupade pakendajaid. Seadus reguleerib nõudeid mõõte-
vahenditele, mõõteühikute süsteemi (SI) kasutamist ja mõõtetu-
lemuste tõendamist. Seaduse uuenduste eesmärk on tagada mõõt-
mise usaldusväärsus ka edaspidi.

Uus mõõteseadus võimaldab ühte tüüpi sarnastes tingimustes 

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 4 võib pädev asu-
tus täpsustada projekteerimistingimustega hoone arhitektuurili-
si, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Viimsi vallavalitsuse 
planeerimiskomisjoni 17.10.2018 koosolekul käsitleti hoonestuse 
kavandamist ja otsustati väljastada avatud menetluses projektee-
rimistingimused kahe täiskorrusega, keldrikorrusega ja katuse-
korrusega (e osalise korrusega) ärihoone püstitamiseks.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmi-
se avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel. Ehi-
tus- ja kommunaalosakonna ettepanek on lahendada taotlus ava-
likku istungit korraldamata.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viim-
si Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on 
tutvumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiiv-
hoones (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, 
alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projektee-
rimistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust aval-
danud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arva-
muse andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arva-
must avaldada.

Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses Viimsi 
vallas, Randvere külas, Muuga, Länneaia ja Lasketiiru teede 
vahelises elamupiirkonnas, ehitise nimetusega Viimsi Kari-
kakra PON, uue sidevõrgu projekteerimiseks.

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale esitas 
Corle OÜ, Telia Eesti AS-i tellimusel, uue sidevõrgu projekteerimi-
seks ja ehitamiseks projekteerimistingimuste taotluse detailpla-
neeringu koostamise kohustuse puudumisel Randvere küla tee-
dele – 11254 Muuga tee,  Länneaia tee, Nurmenuku tee, Niinepuu tee, 
Aiaotsa tee, Käokinga tee, Ellerheina tee, Mündi põik, Mündi tee, 
Lasketiiru tee (ehitise nimetus – Viimsi Karikakra PON). Nimetatud 
teedele sidevõrgu projekteerimine ja ehitamine sisaldab töid kuni 
lõpptarbijate ühendusteni kinnistute piiril.

Kavandatav sidevõrk parandab oluliselt piirkonna sideteenuse 
kättesaadavust ja kvaliteeti. Sidevõrgu ehitamine ei ole vastuolus 
avalike huvide ega väärtustega, on vallaelu seisukohast oluline 
ja selle ehitamisega ei kaasne olulist muudatust vallaruumis. Pro-
jekteerimistingimuste väljastamine ei ole vastuolus õigusaktide, 
isikute õiguste või avaliku huviga.

Vastavalt ehitusseadustiku § 26 lg 1, on projekteerimistingimu-
sed vajalikud ehitusloa – kohustusliku olulise avaliku huviga raja-
tise ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koos-
tamise kohustus.

Kohalik omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste and-
mise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja § 31 lg 1 alusel.

1. Avalikustada projekteerimistingimuste eelnõu ajalehes Viimsi 
Teataja ja Viimsi vallavalitsuse veebilehel. Eelnõu ja eskiis on tut-
vumiseks kättesaadav ka Viimsi vallavalitsuse administratiivhoo-
nes (Nelgi tee 1, Viimsi alevik).

2. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eel-
nõu kohta väljendada oma arvamust 10 kalendripäeva jooksul, 
alates avalikustamisest.

3. Kui arvamuse andja ei ole kümne päeva jooksul projekteeri-
mistingimuste eelnõu avalikustamisest arvates arvamust avalda-
nud ega ole taotlenud tähtaja pikendamist, eeldatakse, et arvamu-
se andja ei soovi projekteerimistingimuste eelnõu kohta arvamust 
avaldada.

 Ehitus- ja kommunaalosakond

Projekteerimistingimused

kasutatavatele elektri-, vee- ja soojusarvesti kordustaatlusel ka-
sutada statistilist taatlust. Lihtsustatud nõuded võimaldavad ette-
võtjatel taatluskulusid märkimisväärselt kokku hoida. Statistilise 
taatluse võimaldamine tähendab, et ei kontrollitaks enam kõiki 
mõõtevahendeid, vaid mõõtevahendite hulgast tehakse esindus-
valim, mida kontrollitakse. 

Seadus jõustus 1. jaanuaril 2019.

Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium

Uus mõõteseadus vähendab ettevõtjate koormust

Leader-programmi 
neljas taotlusvoor
Avaneb Leader-programmi taotlusvoor Rae, 
Viimsi ja Jõelähtme piirkonnas.

MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu avab neljanda taotlus-
vooru kõigi meetmete raames. Taotluste esitamine toimub 
elektrooniliselt PRIA uues e-teenuse keskkonnas (Põhja-
Harju Koostöökogu piirkonna alt). Toetuse saamiseks peab 
taotleja asu- või tegevuskoht olema Jõelähtme, Viimsi või 
Rae vallas. Projektid peavad vastama “Põhja-Harju Koos-
töökogu tegevuspiirkonna strateegiale 2015–2020” (muu-
detud septembris 2018) ja maaeluministri määrusele “Ko-
haliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”, 
muudetud 2. novembril 2018.

Taotlusvoor on avatud 25.03–04.04.2019 (voor sulgub 
kell 16.00). Taotluste hindamine toimub 29.04–20.05.2019.

Leader-programmi 2015–2020 perioodi strateegia ja 
meetmete tingimustega saab tutvuda Põhja-Harju Koos-
töökogu kodulehel www.leaderph.eu.

Meetmete tingimuste tutvustamiseks toimuvad info-
päevad kõigis kolmes vallas:

5.02.2019 kell 15–18 Lavendel SPA-s, aadressil Sõp-
ruse tee 9, Haabneeme, Viimsi vald;

6.02.2019 kell 16–18.45 Järveküla koolis, aadressil Reti 
tee 20, Peetri alevik, Rae vald;

7.02.2019 kell 15–18 Ajaveskis, aadressil Loo küla, 
Jõelähtme vald.

Kuni 22. märtsini on võimalik taotlejatel tulla konsul-
tatsioonile Põhja-Harju KTK kontorisse, mis asub Kosti-
vere mõisa peahoone esimesel korrusel. Vajalik on kindlas-
ti eelregistreerimine (projektijuhi telefonil 5384 1636 või 
carmen@leaderph.eu).

Margit Pärtel
MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu tegevjuht

Rohuneeme Väikesadama süvendamise I etapp. Foto Põhja-
Harju Koostöökogu 

Teade Püünsi elanikele
Püünsi küla elanike peamiseks infokanaliks on küla meili-
list, kus ka külavanema info liigub. 

Sooviavaldus listiga liitumiseks palun saata otse külavane-
male. Need, kellel e-posti võimalust ei ole, palun andke en-
dast teada ja lepime kokku info edastamise paberkandjal.

Esta Järv
Püünsi külavanem

Tel 521 3314, esta.jarv@gmail.com
Püünsi küla facebook www.facebook.com/pyynsikyla/
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Viimsi raamatukogu kavandab nii ruumilist 
kui ka sisulist uuenemist 
Algus lk 1

Kuna kaasaegne raamatukogu 
nõuab valgust, õhku, avarust, 
ruumipaigutuse muutmise või-
malust, siis esmavajadus on te-
ha ruumide põhjalik ümberehi-
tus (aknad, põrandad, laed, sei-
nad jpm) ja sisekujundus, et kü-
lastajatel oleks mugav ja õdus 
viibida raamatukogus kauem, 
kui raamatu laenutamiseks aega 
kulub.

Järgnevalt lühike ülevaade 
tegevustest, mida oleme uutes 
ruumides kavandanud:

- lugemisharjumuse tekki-
mist, kujunemist ja hoidmist toe-
tavad teenused (lastele lugemis-
koerte kaasamine, koostöö lo-
gopeedidega jms, lasteraama-
tud / multimeediamängud); 

- tegevused peredele, näge-
mishäiretega ja lugemisraskus-
tega inimestele audioraamatute 
jm kohapeal kasutamiseks eri-
seadmete pakkumine jne, kir-
janduslike arvuti- ja videomän-
gude kasutamine lugema ärgita-
miseks, muinasjutumaailm kõi-
ge väiksematele jms;

- lugemisringide algatamine 
ja korraldamine, lugemisprog-
rammide, kirjandus- jm oma-
loomingukonkursside, erineva-
te tegevuste (nt nutilaagrid) kor-
raldamine lastele ja noortele ees-
märgiga julgustada neid ise teks-
te, illustratsioone, fotosid, muu-
sikat, filme, arvutimänge jms 
looma;

- mänguliste jutuvestmiste 
läbiviimine lastele ja noortele, 
sh jutuvestmine koos käelise te-
gevusega erinevaid töövahen-
deid (nt legosid) kasutades;

- teadmiskirjanduse esiletoo-
mine läbi erinevate teenuste (nt 
õmblustoa, innovatsiooniõpitoa, 
multimeediastuudio jms); 

- erinevate IT-seadmete tut-
vustamine ja kasutamiseks os-
kuste andmine läbi uute teenus-
te (nt kasutada tarkvarasid e-raa-
matute loomiseks, muusika ja 
filmide töötlemiseks) ja tege-
vuste (nt nutiringid);

- innovatsiooniõpitubade ehk 
tegevustubade (makerspace) loo-
mine;

- Eesti kirjanike, helilooja-
te, stsenaristide, režissööride jt 
loovisikute ja lugejate kohtu-
miste korraldamine; 

Viimsi vald teeb koos-
tööd erinevate riikide 
sõprusomavalitsustega. 
Eelmisel aastal lisandus 
Viimsi vallale uus sõprus-
omavalitsus, Hispaanias 
Andaluusias asuv Puente  
Genil. 30 tuhande elani-
kuga Puente Genili linn 
asub 70 kilomeetri kau-
gusel Cordobast.

Detsembris allkirjastati sõprus-
leping Viimsi valla ja Puente 
Genili linna vahel. Lepingu all-
kirjastasid vallavanem Siim Kal-
las, abivallavanem Janek Mu-
rakas ning Puente Genili linna-
pea Esteban Morales Sanchez. 
Koostöölepinguga pandi alus 
koostööks lisaks noorsootööle 
ka IT, kultuuri, spordi, haridu-
se ja ettevõtluse valdkonnas.

Koostöölepingu allkirjasta-
misele eelnes möödunud aasta 
septembris Puente Genili dele-
gatsiooni külaskäik Viimsisse. 

Delegatsiooni juhtis Puente Ge-
nili linnapea Esteban Morales 
Sanchez. Toona leiti ühise aru-
telu käigus, et lisaks olemas-
olevale koostööle on osapool-
tel huvi laiendada koostööd ka 
teistes valdkondades.

Puente Genili linna jaoks on 

Viimsi vallaga alustatud koos-
töö teise riigi omavalitsusega es-
makordne. Seni on tehtud noor-
sooalast koostööd juba üle 6 
aasta Erasmus+ programmi raa-
mes. Noorsoovahetustes on osa-
lenud ligi 20 noort ning erine-
vatel seminaridel  ja koolitustel 

ligi 10 Viimsis noortega tööta-
vat inimest.

Viimsi vallal on seni onud 
koostöö Porvoo linnaga Soomes, 
Skiga Norras, Sulejowekiga Poo-
las, Ramat Yishayga Iisraelis, 
Barlebeniga Saksamaal.

Viimsi vallavalitsus

Koostöölepe Viimsi ja Puente Genili vahel

Lisainfot küsi raamatukogust või saada kiri raamatukogu@viimsiraamatukogu.ee. 
Täiendavat infot vaata ka www.viimsiraamatukogu.ee.

Koostöölepet allkirjastavad Puente Genili linnapea Esteban Morales Sanches ja ja Viimsi abivallavanem 
Janek Murakas. Foto erakogu

- Eesti keelt, kultuuri, kom-
beid ja igapäevaelu tutvustava-
te tegevuste korraldamine (ees-
ti keele õppimist toetavad raa-
matukogutunnid, keelekohvik,
eesti kirjanduse soovitamine jms) 
eesti keelt emakeelena mitte-

kõnelevatele lugejatele;
- raamatukogu kui erapoo-

letu avalike dialoogide toimu-
mispaik – arvamusliidrite, aja-
kirjanike, poliitikute jt kokku-
viimine lugejatega;

- arendada välja täiskasva-
nute teadmuskeskus, kus integ-
reeruvad erinevad generatsioo-
nid. Täiskasvanuhariduse koo-
lituste valdkonnad näiteks: õi-
gusalane teave, majanduskesk-
kond, keskkond – kaitse, inim-
tegevuse mõju ja selles osale-
mine, isiksuse omaduste mõist-
mine ja juhtimine, kommunikat-
sioon (kultuurikeskkonna mõist-
mine, semiootiliste märkide lu-
gemise oskus), gerontoloogia, 
tervisekoolitused jms; 

- digitaalset infokirjaoskust 
arendavate koolituste korralda-
mine eesmärgiga vähendada di-
gitaalset lõhet; 

- kogukonnaliikmete kaasa-
mine tegevuste algatamisse: va-
batahtlik tegevus, lugejate oma-
algatused, keelekohvikud, eri-
nevate põlvkondade suhtlemist 
soodustavad tegevused jms.; 

- uuendusmeelsed koolitu-
sed. E-õppematerjalide, veebi-
koolituste ja õpimängude loo-
mine lugejatele; 

- noorte kaasamine digitaal-
raamatukogule sisu loomiseks: 

videod teenuste kasutamise koh-
ta, e-õppematerjalide loomine. 

Võimalusi uute tegevuste väl-
jaarendamiseks on palju, kuid 
kindlasti on selleks oluline va-
jalike seadmete (3D-printerid, 
-skännerid, laserlõikurid, õmb-
lusmasinad jm) olemasolu, al-
gatusvõimelised juhendajad (ka 
vabatahtlikud) ja harjumine uue 
mõtteviisiga, et raamatukogu ei 
tähenda vaid raamatuid ja luge-
mist, vaid on ka täiskasvanute 
koolituse korraldaja, millegi 
uudse, eksperimenteerivaga te-
gelemist võimaldav nn tegevus-
tubades, kohtumispaik kõigile. 

Oleme avatud kõikidele hea-
dele ettepanekutele, mida Viim-
si elanikud raamatukogult oota-
vad ja soovivad, sest nagu on 
öelnud Helsingi kultuurivald-
konna direktor, rahvusvaheli-
selt tuntud raamatukogude asja-
tundja (kes on külastanud 2017. 
aastal Viimsi raamatukogu ja 
olnud eksperdiks raamatukogu 
uute ruumide kavandamisel): 
“Tuleviku raamatukogu on mit-
te ainult inimeste jaoks, vaid 
koos inimestega, kelle ideedest 
ta sünnib.”

Tiiu Valm 
Viimsi raamatukogu direktor

Esialgsed eskiisid kuidas Viimsi raamatukogu võiks lähitulevikus hakata välja nägema. 
Eskiisid Agabus Arhitektid OÜ
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Tänapäevase Viimsi 
valla territooriumile jääb 
mitmeid suuremaid saari 
ja saarekesi. Üle Eesti on 
hästi tuntud Naissaar, 
Prangli, Aksi ja Keri, 
kohalikele ka Rohuneeme 
lähedased saared nagu 
Kräsuli, Kumbli ja prae-
guseks peaaegu mand-
riga ühinenud Pandju. 
Mõne pisikese laiu leiab 
ka Viimsi poolsaare ida-
ranniku lähedalt või 
Prangli läänerannikult. 
Kuid vaevalt, et on palju 
viimsilasi, kes teavad 
(välja arvatud ehk Kelvingi 
küla elanikud), et üks 
kunagistest Viimsi saare-
kestest on inimtegevuse 
tagajärjel kadunud ehk 
lihtsamas keeles öelduna 
omal ajal lihtsalt ehitus-
materjaliks ära veetud.

Tõepoolest, vanadelt merekaar-
tidelt näeme, et kuni 1860. aas-
tateni asus tänapäevase Kelvin-
gi küla lähistel saareke, mis kan-
dis rootsipärast Kellynckholmi 
(saksa keeles Kellingori) nime. 
Saar paiknes praeguse Kelvin-
gi küla paadisadamast mõne-
võrra ida pool, ranniku lähedal 
väikeses abajas enne Vinnunii-
di kari nime all tuntud neeme. 

Kohanimede uurija Per Wie-
selgren peab seda selgelt root-
sipäraseks nimeks ning selles 

Ühe kadunud saarekese lugu
pole mingit põhjust kahelda. 
Asustasid ju suurt osa Viimsi 
poolsaarest sajandeid rootslased, 
kellelt pärineb ka suur enamus 
siinsetest kohanimedest. Tänase 
Kelvingi küla piirkonnas leia-
me ka säärased kohanimed na-
gu Kelviigi rand või Kelliku 
laht. Keeleteadlaste seas valit-
seb üksmeel, et just saareke on 
andnud nime ranniku kohani-
medele, mitte vastupidi. Tüvi 
Kell- (rootsipäraselt Käll-) tähen-
dab rootsi keeles allikat. See-
juures on tegemist soome-rootsi 
ja mitte praeguse “riigirootsi”-
pärase hääldusega. Seega peaks 
Kelviik (eestipäraselt kirjutatu-
na) tähendama allikalahte, nii 
nagu Pranglil asuva Kelnase kü-
la algses nimes võib ära tunda 
rootsikeelset kohanime Källnäs 
ehk tõlkes allikaneem. Saare ni-
me võiks seega tõlkida kui alli-
kakari. Teine võimalus on see, 
et saarekese nimi on tulnud just 
nimest Källingör (Käringgrund), 
millele viitab ka Wieselgren. 
Käringi algusega nimed (käring 
= vanem naisterahvas) on Rootsi 
saarestikus üsna levinud. Wie-
selgreni arvates on just saar and-
nud nime lõukale, mitte vastu-
pidi.

Esmakordselt on saarekest 
Kellynckholmi nime all maini-
tud juba aastal 1497. Tollal vaid-
lesid Pirita klooster ja Maardu 
mõis omavahel Viimsi poolsaa-
re maade pärast. Kohtuvaidlu-

se järgse lepinguga jagati pool-
saar pikuti ära, kusjuures Kel-
lynckholmi saar ja sellele lähe-
dane rand läksid Maardu mõi-
sa valdusse. Maardu mõisa val-
duses olevana leiame ta ka ühest 
1529. aasta ürikust (Kellinck-
holmi nime all).

Paljudel omaaegsetel kaar-
tidel on saareke leitav. Kasvõi 
üsna tuntud Johan Holmbergi 
Tallinna ümbruskonna kaardil 
aastast 1689 (nime all KelliKori 
sahr). Maardu mõisa rannaala-
de kaardil aastast 1693 on ta nii-
samuti kergesti leitav, nagu ka 
Ludwig Mellini atlase kaarti-
delt. Ühel 1912. aastast pärine-
val Briti merekaardil, mis on 
koostatud 1846. aasta vene me-
rekaardi põhjal, kannab saar Ki-
linga nime. 

Kui 1860. aastate algul, va-
hetult pärast Krimmi sõda laien-
dati Tallinna sadamat, tuli kel-
lelegi tolleaegsetest otsustaja-
test pähe idee vedada just Kel-
lynckholmi saareke enamuses 
ära Tallinna sadama ehituseks. 
Enamvähem samal ajal (1863) 
puhkes Viimsi mõisniku Theo-
dor von Buxhoevdeni ja Maar-
du mõisniku Christoph von Bre-
veni tüli merepiiri kulgemise 
küsimustes Kellingore saare ümb-
ruskonnas. Tolleks ajaks oli sel-
lest enamus aga ilmselt juba 
ära veetud.

Samas tundub vanu mere-
kaarte vaadates, et saart ei vee-

tud tookord mitte täiesti ära, 
vaid ilmselt vaid osaliselt. Hil-
jem tegid lainetus ja talvine murd-
jää juba oma töö. Nii näiteks 
on 1875. aasta Viimsi mõisa maa-
de kaardil saar (Insel Kellin-
goori nime all) veel kujutatud, 
kuid ebatavaliselt põhja-lõuna 
suunas välja venitatuna. 1899. 
aasta vene sõjaväekaardil ja saks-
laste poolt 1918 koostatud sõ-
jalisel kaardil on saare kohal 
näha mitut väiksemat saarekest. 
See näibki kõnelevat eelpool 
toodud hüpoteesi kasuks. Eel-
poolmainitud vene sõjaväekaart 

näib olevat olnud ka 1925. ja 
1926. aastast pärinevate Eesti 
armee kaartide aluskaardiks, mil-
lel on kujutatud samuti kaks 
saarekest.

20. sajandi lõpul, mil hakati 
rajama siinses piirkonnas uut 
elamurajooni, tõstatus ühtlasi ka 
uue asumi nime küsimus. Esi-
algu pakuti küla uueks nimeks 
välja Rohulepa või ka Uus-Ro-
hulepa, sest koht jääb ju enam-
vähem poolele teele Rohunee-
me ja Leppneeme vahel. Lõ-
puks haarati kinni siiski ajaloo-
lisest Kelviigi (allikalahe ni-

mest), millest tuletati nimeku-
ju Kelvingi. Pikaajaline Kel-
vingi külavanem Ants-Hembo 
Lindemann peab külanime pi-
gem kollektiivseks loominguks. 
Talle ei meenu, kellele see too-
na esimesena pähe tuli. Nime-
kuju Kelvingi on mõned keele-
teadlased küll kritiseerinud (tä-
nu “mitteajaloolisele” v-tähele), 
kuid omal kombel elab ju ka 
selles nimes saareke tänapäe-
valgi justkui edasi, eriti kui läh-
tuda Wieselgerni teooriast.

Mait Talts

Merekindlustele tarwisminew maa-ala on punasega ümberkriipsutatud. Asub Harjumaal, Wiimsi wallas, 
Hiire talu maa peal 1925.

Väljavõte Maardu mõisa rannaalade kaardist aastast 1693. Saksa armeekaart aastast 1918.
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Lõppenud aasta 6. det-
sembril kogunes Viimsi 
valla noorte tunnustamise 
ja toetamise komisjon. 
Komisjon esitas valla-
valitsusele ettepanekud 
seitsme silmapaistva noore 
tunnustamiseks. Viimsi 
vallavalitsus kinnitas 
komisjoni ettepanekud 
18. detsembril ja otsustas 
toetuseks eraldada 1700 
eurot.

Seekordsed 
tunnustuse saajad

Ron-Antero Borissov – väga edu-
kas õppetöös ja samal ajal sil-
mapaistvad saavutused   murd-
maasuusatamises. Ta on Harju-
maa meister 2018 kuni 16-aas-
taste vanuseklassis ning Eesti 
meistrivõistlustel on ta olnud pi-
devalt esimese 20 seas. Tal on 
head tulemused Swedbank-Ha-

waii Ekspressi suusasarjas, Alu-
taguse Eesti noorte meistri-
võistlustel ning ka Eesti meist-
rivõistlustel rullsuusatamises.

Loora Mulenok – silmapaistvad 
saavutused balletis, aasta jook-
sul on ta osalenud kuuel rahvus-
vahelisel võistlusel ja balleti-
konkursil (Jaapanis, Hispaanias, 
Eestis, USAs, Lätis ja Lõuna-
Koreas), jõudes alati finaali. Ta 
saavutas 2018. aastal Tallinnas 
toimunud rahvusvahelisel bal-
letikonkursil esikoha ja Riias toi-
munud konkursil kolmanda ko-
ha. Noorima eestlasena esindas 
ta Eestit ülemaailmse balleti-
konkursi YAGP  finaalis (Youth 
America Grand Prix New Your 
City Finals).

Agnes Milla Bereczki – väga ak-
tiivne noortevolikogu liige (ase-
esimees) ning aktiivne osaleja 
valla, riigi ja rahvusvahelises 

noorsootöös. Eelmisel õppe-
aastal oli aktiivne õpilasesin-
duse liige, kelle initsiatiivil alus-
tati Viimsi koolis luuleõhtute 
korraldamist. Edukalt osalenud 
inglise keele kõnevõistlusel.

Marleen Vesilind – väga edu-
kalt esindanud kooli ja valda 
vene keele, eesti keele ja mate-
maatikaolümpiaadidel, osale-
nud pranglimise võistlustel, mä-
lumänguvõistlustel ning Kän-
guru võistlusmängus. Harju-
maa vene keele olümpiaadil saa-
vutas 1. koha. Lisaks tegeleb ta 

Juba kümnendat korda 
korraldasid Haabneeme 
kooli õpilased, õpetajad 
ja lapsevanemad ühiselt 
koolis Viimsi Invaühingu 
laste heaks heategevus-
liku jõululaada. 

Laat toimus 3.–6. detsembril 
ning selle raames toimusid suu-
red väljamüügid koolimaja esi-
mese korruse fuajees, kus kõik, 
kes olid kodus ise midagi val-
mis küpsetanud või meisterda-
nud, said oma kaupa soovijate-
le pakkuda. 

Kuna osaleda soovijaid oli 
kõikidest klassidest väga palju 
(esimesest kuni kaheksandani), 
siis said esimesel päeval oma 
kaupa müüa kõik A-klasside õpi-
lased, teisel päeval B-klassid, 
kolmandal C-klassid ning vii-
masel päeval D- ja E-klasside 
lapsed. 

Kõige populaarsemateks 
müügiartikliteks õpilaste seas 
olid oodatavalt erinevad kodu-
tehtud magusad ampsud, küp-
setised ja kodused mahlad. Õpe-
tajate konkurentsituks lemmi-
kuks osutusid ka sel aastal ki-
luvõileivad, aga ka erinevad kä-
sitööesemed.

Müügilettidelt võis leida veel 
käsitsi tehtud kaarte, küünlaid, 
jõuluehteid ja helkureid, kodu-
seid hoidiseid ja kosmeetikume, 
isegi Saaremaa mesilaste poolt 
korjatud mett, mille viimase pur-
gi peale tekkis allakirjutanul 
ühe noormehega lausa konku-
rents, milles tuli kirjaneitsil see-
kord küll “loobumisvõit” anda. 
Mõned erilised asjad nagu na-
hast käepaelad või kivist kuu-

maalused osteti ära praktiliselt 
hetkega ja seda hoolimata nen-
de suhteliselt kõrgest hinnast. 
Hinnad jäid laadal enamasti 30 
ja 50 sendi vahele, ulatudes ko-
hati kuni 10 euroni.

Jõululaada korraldaja, koo-
lis nii õpetaja kui huvijuhi tööd 
tegev Krete Kuusmanni sõnul 
oli kõigil neljal päeval küll vä-
ga palju müüjaid, kuid ostjaid 
oli veelgi rohkem. Krete tänu-

sõnad kaasabi eest korralda-
misel kuuluvadki eelkõige nei-
le kõigile peredele, kes ei pel-
janud vaevanägemist ega pida-
nud paljuks ühise eesmärgi ni-
mel tehtud kulutusi. Kindlasti 
pole vähetähtis ka selle heate-
gevusliku müügi õnnetumise ni-
mel laste ja vanemate omava-
heline koosveedetud kvaliteet-
aeg, mis aitab ühiseid väärtus-
hinnanguid põhistada. Kuna esi-

meste kuni neljandate klasside 
lapsed olid müüjatena väljas 
praktiliselt 100-protsendiliselt, 
siis neid tõstab peakorraldaja 
tubliduse eest kohe eriti esile. 
Samuti on ta tänulik kõikidele 
klassijuhatajatele ja kooli ad-
ministraator Maret Sootsile, kel-
leta sündmuse logistiline pool 
oleks kindlasti logisema haka-
nud. 

Koolijuht Sirje Toomla mee-
nutab heldimusega heategevus-
liku tegevuse ajalugu koolis. 
“Kui esimestel jõululaada kor-
raldamise aastatel oli ka suhtu-
mist, et mul on endalgi seda 
müügist saadud raha väga vaja, 
siis tänaseks on kõigile selge, 
miks ja milleks seda sündmust 
korraldatakse. Heameel on tõde-
da, et laste väärtushinnangud on 
muutunud, lapsed on muutunud 
hoolivamaks ja teistega arves-
tavamaks, nad osalevad rõõmu 
ja entusiasmiga alati kõigis hea-
tegevusaktsioonides. Kui nüüd 
ka vanemad veel koos oma las-
tega samaväärselt panustaksid, 
siis võiks rahuliku südamega 
tulevikku vaadata. Hindan kõr-
gelt seda traditsiooni ja naudin 
laadapäevadel mööda koolima-
ja käimist – see kauplemise 
rõõm, silmade sära ja lõppkok-
kuvõtteks loomulikult ka ko-
gutud märkimisväärne toetus 
koduvalla eriliste laste heaks 
teeb mul südame soojaks,” väl-
jendas koolijuht oma rahulolu.

Psühholoog ja Viimsi Inva-
ühingu juhatuse liige Jana Skrip-
nikov on Haabneeme kooli las-
te kogutud heategevusliku an-
netuse üle ülirõõmus. Janal tu-
levad liigutuspisarad silma, kui 

Tublisid noori märgatakse ja tunnustatakse
tantsimisega ning osales edu-
kalt Riia Best Showl 2018. 

Oskar Põllu – edukas, töökas, 
sõbralik, aktiivne, väga heade 
õpitulemustega noormees, kel-
lel on märkimisväärsed tulemu-
sed matemaatikaolümpiaadidel 
ja -võistlustel, tema tipptulemu-
seks on 2018. aasta üle-eestili-
se internetipõhise matemaatika-
võistluse Nutisport Põhja-Eesti 
finaalvõistluse 6. koht ning va-
bariiklikus arvestuses 13. koht. 
Ta saavutas internetis Miksike-
se keskkonnas toimuval  prang-
limise võistlusel Harjumaa eel-
võistlusel 3. koha ning vaba-
riiklikul võistlusel 59. koha (üle 
6000 osaleja) ja oli edukas Kän-
guru matemaatikavõistlusel. Ta 
on valmistanud animafilmi ning 
edukalt osalenud animafilmikon-
kursil. Neljanda klassi poiss on 
ka tubli korvpallur ja aktiivne osa-
leja näitetrupis Wilhelmiine.

Otto Karl Kont – väga edukas kä-
sipallur, mängib esiliiga võist-
konnas Spordiklubi HC Viimsi  
ning meistrisarjas HC Viimsi/
Tööriistamarket võistkonnas. 
2018. aastal oli ta hooaja resul-
tatiivseim mängija. Ta kuulub 
nii Eesti U16 kui U18 vanuse-
klassi käsipallikoondisesse, on 
olnud rahvuskoondise kapten. 
Ta on riikliku spordistipendiu-
mi stipendiaat.

Alex Paul Pukk – Viimsi Güm-
naasiumi ürituste korraldaja ning 
läbiviija, osaleb näiteringis Eks-

periment ja Viimsi kooliteat-
ris. Ta on aktiivne õpilasesindu-
ses ning noortekooris. Ta on 
edukalt osa võtnud etluskon-
kurssidest ning tegeleb uue güm-
naasiumi positiivse koolikesk-
konna loomisega. Ta on posi-
tiivne, ettevõtlik, tegutsemishi-
muline, teisi inspireeriv ja toe-
tav.

Noorte toetuse andmise ees-
märk on tunnustada ja innusta-
da Viimsi noori vanuses 7–26 
aastat, keda võib pidada noor-
tele eeskujuks erinevates vald-
kondades ning kes on viimase 
aasta jooksul panustanud ühis-
konna arengusse või saavuta-
nud oma tegevuses kõrge ta-
seme. 

Suur tänu kõikidele, kes on 
märganud tublisid noori ja saat-
nud põhjendatud taotlused nen-
de tunnustamiseks! Ootame teie 
ettepanekuid jooksvalt – mär-
gake tublisid noori! Eriti tore, 
kui ettepanekuid noorte tunnus-
tamiseks teevad noored ise.  

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö 

peaspetsialist

Haabneemes on “jõuluingliks” kasvamise kallakuga kool
ta räägib heategevuses osale-
nud lastest. Ta tänab kogu sü-
damest kõiki jõululaadal osa-
lejaid! 

“Seekordsel Haabneeme koo-
li jõululaadal MTÜ-le Viimsi 
Invaühing kogutud 2273 eurot  
läheb invalaste veebruaris toi-
muva rehabilitatsioonilaagri kor-
raldamiseks. Selline jõulukin-
gitus kõigile neile lastele on vä-
ga väärtuslik ja väga vajalik,” 
ütles Jana Skripnikov.

Haabneeme kooli missioo-

niks on aidata õpilastel igakülg-
selt areneda hoolivaks, vastu-
tustundlikuks ja väärikaiks ko-
danikeks, kellel on tugev ene-
seusk. Nii neid jõuluingleid ju 
kasvatataksegi!

Selleks loo tarbeks tehta-
vate intervjuude tegemise ajal 
hakkaski õues vaikselt laia jõu-
lulund sadama…

Anne Martin
Haabneeme Kooli 

meediaõpetaja

MTÜ Viimsi Invaühingu juhatuse liige Jana Skripnikov väikestelt 
koogimüüjatelt maiust ostmas. Fotod Haabneeme Kool

Heategevuslaadalt võis soetada pimedal ajal nukrust peletavaid 
piparkooke.
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Laste etiketi õpituba Viimsi 
huvikeskuses
Laste etiketi õpituba toimub 17. veebruaril kell 14.00–16.30.
n Viisakas ja enesekindel suhtleja
- heade kommete ja etiketitundmise olulisus
- lugupidamine, taktitunne, empaatia
- suhtlemine sõprade ja võõrastega
- kuidas säilitada tasakaal viisakate kommete ja isiklike pii-
ride vahel
- reeglid tutvustamisel, tervitamisel, kätlemisel, pöördumistel
- kuidas tutvustada iseennast ja oma sõpru uutele tuttavatele
- viisakusvestlus, viisakusväljendid
- suhtlemine keerulistes situatsioonides
- vead ja vabandused
- piiride kehtestamine, eneseväärikuse säilitamine
- esmamulje
- välimuse eest hoolitsemine
- hügieen, riietumine vastavalt üritusele
- korrektne ning elegantne kehahoiak ja liikumine
n Etiketiõpet viib läbi professionaalne etiketiõpetaja Erika 
Kolbakov 
n Kus toimub? Viimsi huvikeskuses, Nelgi tee 1
n Maksumus ja tingimused. Õpitoa hind: 29 €/laps. Mitme 
osaleja korral ühest perekonnast soodustus 10%. Vajalik on eel-
registreerimine. Pärast registreerumist väljastatakse arve, mille 
tasumine kinnistab koha grupis.
n Täpsem info ja registreerimine. Tel 5664 5919, erika.kol-
bakov@etiketisalong.com, www.etiketisalong.com.

25. jaanuaril alustame 
koolitussarja “Õppiv lapse-
vanem” ehk õpihommi-
kutega lapsevanematele. 
2019. aasta talvel ja keva-
del Viimsi huvikeskuses 
toimuva koolitussarja ees-
märk on olla lapsevane-
matele toeks lapse are-
nemise ja kasvatamisega 
seotud teemadel, võimal-
dades teadvustada olu-
list, õppida ja areneda. 

Koolitused pakuvad osalejate-
le õppimisvõimalusi kuulates, 
vaadates, lugedes, mõeldes, arut-
ledes, kirjutades, joonistades, 
mängides, liikudes. Õpiteemad 
on üksteisega seotud ja moo-
dustavad koos terviku. 

Õpihommikutel osalenud lap-

Algavad õpihommikud 
lapsevanematele

sevanem tunneb end lapseva-
nemana enesekindlamalt, tajub 
lapsi, maailma, teisi inimesi ja 
iseennast tõenäoliselt teistmoo-
di kui enne seda. Õppimine pa-
kub põnevust ja innustab tee-
masid ise sügavamalt edasi uu-
rima ning katsetama. Osalema 
on oodatud lapseootel, titade, 

KOOLITUSSARI “ÕPPIV LAPSEVANEM”
n R, 25.01 Lapsest areneb inimene – kas ja kuidas? 
Laps kui meeleorgan ja potentsiaalne inimene. Lapse vajadused ja 
tervikliku arengu eeldused. Lapsepõlve eetilised ja füsioloogilised 
mõjud. Vanema ja lapse suhe – tähtsaim side terveks eluks. Lapse-
vanema eetilised väärtused ja eetika.
n R, 8.02 Imetamise abc – teadlikult ja loomulikult
Imetamise füsioloogia, mured ja rõõmud. Efektiivse imetamise eel-
dused ja takistused. Imetamine kui loomulik toitmisviis ja mitte ai-
nult. Lapse toiduvajadus, näljamärgid, tissirallid ja -streigid. Rinna 
erinevad seisundid, vaevused, põhjused, lahendused ja leevendused. 
n N, 14.02 Lapsed nutikas maailmas – võta heaks või anna an-
deks? 
Neti ja nuti, küber ja digi – laps, telefon, arvuti ja internet. Needus 
või õnnistus? Oht või võimalus? Vajadus või vabadus? Eeldus või 
kohustus? Foobia või meelerahu? Mida me teame, näeme ja tun-
neme ning mida ei tea, näe ega tunne. 
n N, 21.02 Lähedus ja lapse kandmine pärast sündi – mis, mil-
leks ja kuidas?
Lähedus kui võtmetegur lapse füüsilises ja psüühilises arengus esi-
mesel eluaastal, mil laps areneb minutitega ja mil pannakse alus 
seotuse stiilile – suhtumisele endasse ja teistesse, emotsioonidele 
ja käitumisele. Lapsekandmise abivahendid – kuidas valida ja turva-
liselt kasutada. Praktiline õpe pika kandelina ning nukuga. Ooda-
tud on eelkõige lapseootel ja 0–4-kuuste lastega pered. Keskkond 
on lapsesõbralik. Osaleb 4–5 peret.
n R, 15.03 Lapse uni ja magamine – miks ta ei maga ja kuidas 
magab? 

Imiku ja väikelapse uni ning magamine. Uni kui keerukalt regu-
leeritud korrapärane protsess. Une funktsioon organismis, uneva-
jadus ja und mõjutavad tegurid. Kuidas soodustada rahulikult uinu-
mist ja kvaliteetset und?
n R, 29.03 Naerunägu, nutulaul ja jonnipusa – aitäh, et mõistate! 
Naer, nutt ja jonn – mis, milleks ja millal? Lapse sotsiaalne ja emot-
sionaalne areng. Emotsioonid kui sisemised foorituled – mis toimub 
organismis? Agressiivsus. Kuidas vanemana teadlikult ja turvali-
selt käituda?
n N, 11.04 Lapsega suhtlemine – kaosest koosloomiseni
Suhtlemine on suhete ja tervise alus, aitab vajadusi rahuldada. Vane-
ma roll on osata suhelda last mõistes, mitte hukka mõistes ja olla 
lastele eeskujuks, et lapsel oleks turvaline kasvada ja olla hinna-
tud sõber ning mängukaaslane. Kuidas rääkida lapsega nii, et ta 
aru saaks? Kuidas end kehtestada, mitte lapsega manipuleerida?
n R, 19.04 Mina olen mina – selgroog ja lihased
Enesehinnang ja enesekindlus – mis ja milleks? Kas ja kuidas mõ-
jutab enesehinnang tervist? Kuidas lapse enesehinnangu ja -kind-
luse kujunemist toetada? 
n R, 03.05 Lapse seksuaalne areng – loomulikult loomulikust
Seksuaalsus on inimeseks olemise osa ja tihedalt seotud lapsepõl-
ves kogetuga, mõjutab enesehinnangut ja tervist. Mida teada, tä-
hele panna, kuidas lapsevanemana käituda?
n R, 24.05 Ainulaadne laps – armastusväärne ja andekas! 
Kes on armastusväärne ja kes on andekas? Võimed, anded, oskused. 
Intelligentsus, loovus ja pühendumus. Mida vanemana teada, tähe-
le panna ja teha lapse andekuse väljendumisel?

väikelaste, koolieelikute ning 
algklasside laste vanemad – kõik, 
kes on lapse arengust, tervisest 
ja vanemaharidusest huvitatud. 
Nii emad, isad kui ka vanava-
nemad.

Koolitaja Kristi Arendi on 
lapsevanem, andragoog (MA), 
täiskasvanute koolitaja, Dres-

deni Trageschule poolt tunnus-
tatud lapsekandmise nõustaja, 
Sünni ja Imetamise Eesti Tugi-
ühingu liige, imetamisnõustaja, 
meta-tervise konsultant, suhtle-
mistreeneriks õppija ning Kai-
sukooli ja Emade Sõsarkonna 
toimetaja. Lapsevanemaid on ta 
nõustanud kaksteist aastat, koo-
litajana tegutsenud seitseteist 
aastat.

Koolituste aeg ja koht: ree-
deti kell 11–13 (neljal korral 
neljapäeval) Viimsi huvikesku-
ses.

Täpsem info ja registreeru-
mine: Viimsi huvikeskuse ko-
dulehel ning www.kaisukool.ee 
ja Facebookis: Emade Sõsar-
kond, Kaisukool, Viimsi huvi-
keskus lehtedel. 

Kristi Arendi

Tulge õppige oma lapse eest hoolitsemist ja arendamist! 
Foto erakogu

Viisakus ja hea suhtlemisoskus aitab elus edasi jõuda! 
Foto erakogu
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11. jaanuar – 3. veebruar
Viimsi valla kultuurikalender

KULTUUR

JUMALATEENISTUSED
13. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

20. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

27. jaanuar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

2. veebruar kell 12
Küünlapäeva missa
Naissaare Püha Maarja 
kabelis

3. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

kell 12
Jumalateenistus leivamurd-
misega
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
11. jaanuar – 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik 
kunstinäitus“ 
Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

Jaanuar
Noorte fotokunstnike 
talvenäitus “Lumehelk“
Viimsi raamatukogu fuajees

7.–31. jaanuar
Raamatuväljapanek 
“Tehnikaraamatud meestele“
Prangli raamatukogus

Kuni 16. jaanuar
“Eesti kaitseväe rahvus-
vahelised operatsioonid alates 
1995“
Alates 19. jaanuar
“Eesti sõjamuusemi 100“
Kuni 24. veebruar
“Sõjast sõjani“, relvad Aku 
Soraineni erakogust

Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Rein Meresaare näitus 
“Ühe suve maalid“ 
Viimsi päevakeskuses

Kuni 31. jaanuar
Eha Luige ja Tiit Põdra maalide 
näitus
Viimsi huvikeskuse aatriumi 
I ja II korrusel

ÕPI- JA JUTUTOAD
24. jaanuar kell 18
Loo õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus

25. jaanuar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lapsega areng“
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

TEATRIETENDUS
25. jaanuar kell 19
Kuressaare linnateatri etendus 
“Antigone New Yorgis“
Piletid 15/12 € Piletimaailmas, 
Viimsi päevakeskuses ja huvi-
keskuses kolmapäeviti k 10–18
Piletite broneerimine: tel 602 
8838 või viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

SPORT
11. jaanuar kell 19
Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud
Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 10.01 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

11. jaanuar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – G4S
Karulaugu Spordikeskuses

25. jaanuar kell 19
Paarismängu ajatennis – 
Viimsi unetus
Osavõtutasu 25 € /mängija
Registreerimine: kuni 24.01 
k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

25. jaanuar kell 19
Eesti I liiga korvpallis
KK Viimsi/Noto – EMÜ SK
Karulaugu Spordikeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
11. jaanuar kell 21
Disko – DJ Karl Mayer / DJ Gert 
Persidiski
VJ Sass Nixon
Õhtujuht Birgit Usin
12. jaanuar kell 21
VJ Lenny LaVida
18. jaanuar kell 21
VJ Andrus Kuzmin ja ansambel 
Terminaator
19. jaanuar kell 21
VJ Sass Nixon

25. jaanuar kell 21
VJ Lenny LaVida
26. jaanuar kell 21
VJ Allan Peramets
Broneerimine: tel 5628 2261
Black Rose pubis

16., 23. ja 30. jaanuar kell 18
Ivari Hansen
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

17. jaanuar kell 20
Comedy Estonia Open Mic
Jussi õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
13. jaanuar kell 12–14
Muuuvi lastehommik
Muuuv seiklusmaal, 
Viimsi Keskuses

11. jaanuar kell 18
Koerte teater
Piletid: Piletimaailmas 5 € ja 
enne etendust kohapeal 6 €
Viimsi huvikeskuses

18. jaanuar kell 10.30
Väikelaste loovushommik 
1–2-aastastele lastele
Osalustasu 8 €
Lisainfo www.huvikeskus.ee
Registreerimine: loovustuba@
gmail.com
Viimsi huvikeskuses

EAKATELE
17. jaanuar kell 15
Jaanuarikuu sünnipäevade 

tähistamine ja kontsert
Harald Weiler (bariton) ja 
Anneli Merelaid (klaver)
Randvere päevakeskuses

VARIA
13. jaanuar kell 15
Kuuselõke Pärnamäe külas
Vehema ja Lageda tee 
vahelisel platsil

17. jaanuar kell 19
Jõulukuuskede põletamise lõke
Tammepõllu tee äärsel 
lagendikul

20. jaanuar kell 16
Jõulukuuskede lõke
Joome teed ja ajame külajuttu
Lisainfo: metsakastikyla@
gmail.com
Metsakasti külaplatsil

23. jaanuar kell 19
Viimsi mälumängu III etapp
Haabneeme Koolis

31. jaanuar kell 19
Viimsi valla kultuuri- ja 
spordiaasta 2018 tänuüritus
Viimsi Gümnaasiumis 

2. veebruar kell 11
Tartu rahu 99. aastapäev
Viimsi ja Pirita veteranide 
ühisüritus
Metsakalmistul K. Pätsi haual
kell 11.30 koosviibimine
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis
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Aasta algus on just see 
aeg, mil on põhjust end 
uute harrastuste või 
kehale ja hingele kosu-
tust pakkuvate võimalus-
tega kurssi viia. Karu-
laugu Spordikeskus on 
kindlasti selleks huvitav 
koht, sest lisaks sporti-
misvõimalustele tegutse-
vad või on peagi avamas 
oma uksi mitmed tervise-
teenuseid pakkuvad ette-
võtted.

Tänaseks pisut üle 3 kuu avatud 
olnud Karulaugu Spordikeskus 
on paljude viimsilaste jaoks ju-
ba omaks saanud. Kes käib ise 
sportimas, kes toob lapsi tree-
ningutele või kes on avastanud 
õdusa söögikoha Reval Cafe 
näol. 

Lapsed
Karulaugu Spordikeskuses leiab 
tegevust igas vanuses inimene. 
Erilist rõhku on aga pandud just 
lastele ja noortele, keskuses on 
võimalik harrastada enam kui 10 
spordiala. Suurimateks klubideks 
on Korvpalliklubi Viimsi/Esto-
ver, Viimsi Martin Reimi Jalg-
pallikool ja US Tenniseakadee-
mia. Lisaks tegutseb keskuses 
kergejõustikuklubi, saab harras-
tada lauatennist, võistlustantsu, 
jalgrattasõitu, suusatamist, ak-

robaatikat, judot, maadlust ja 
iluvõimlemist. Paljud klubid võ-
tavad uusi lapsi treeningutele 
vastu ka aasta alguses. 

Keskuses tennisetreenin-
guid korraldav US Tenniseaka-

deemia ootab nii algajaid kui
edasijõudnuid, lapsi ja noori va-
nuses 5–17, aga ka täiskasva-
nuid tennist õppima. Tennises 
on olulisel kohal tasakaal, koor-
dinatsioon ja liikumine, mis on 
väga olulised oskused kasvava-
le noorele. Loomulikult õpitak-
se ka lööke, millest kasvavad 
välja pallivahetused ja punk-
tid. Tennis on sport kogu eluks, 
mida pole hilja õppida ka va-
nemas eas. 

Täiskasvanud
Karulaugu Spordikeskuses on 
neli kõvakattega tennisevälja-
kut, mis sarnanevad tehnoloo-
gialt Australian Openi tennise-
väljakutele. Väljakukate on va-
litud jalasõbralik, mis sobiks 
võimalikult paljudele tennise-
mängijatele – nii harrastajatele
kui ka saavutussportlastele. Li-
saks on lähiajal valmimas kaks 
vaipkattega väljakut, millel saab 
mängida juba käesoleva aasta 
kevadel. 

Mõnusaid treeningvõimalu-
si pakub fitnessklubi Golden 
Club, mis on sisustatud maa-
ilma treeningseademete tipp-
tootjate masinapargiga. Klubis 
on avar jõusaal, mitmekülgset 
treeningut võimaldav funktsio-
naaltreeningu saal, lai valik rüh-
matreeninguid ning kogenud ja 
asjatundlikud personaaltreene-
rid, kes aitavad tervisesportla-
sel õige treeningrütm ning -te-
gevused leida. Jaanuaris stardib 
kampaania Get Fit, mis võimal-
dab treenida jõusaalis ning osa-
leda rühmatreeningutes 5 kuu 
vältel. 

Treeningute ajal saavad kes-
kuse külastajad ning fitnessi ja 
tennise kliendid kasutada män-
gutoa teenust. Mängutuppa on 
oodatud lapsed vanuses 1,5–7 
aastat ning seal tegelevad nen-
dega toredad ja kogenud hoid-
jad.

Karulaugu Spordikeskus – sportlik algus!

Tervis
Keskuses on uksed avanud mit-
med terviseteenuseid pakkuvad 
asutused. Erinevaid tervendus- 
ning lõõgastusprotseduure pa-
kub EluPluss Keskus. Valida on 

erinevate veeprotseduuride ning 
energiaseansside vahel, mis ai-
tavad vabastada pingeid nii mõ-
tetes kui kogu organismis. Müü-
giks pakutakse tooteid liigese-, 
lihase- ja närvipõletike raviks 

ning kogu organismi immuun-
süsteemi parandamiseks.

Tegevust on alustanud OÜ 
Jalakabinet, kus valmistatakse 
individuaalseid tallatugesid, 
müüakse traumajärgseid ortoo-
se ja ortopeedilisi jalanõusid 
ning kompressioonisukkasid.

Füsioteraapia Kliinik OÜ-s 
töötavad  spordifüsioterapeudid, 
kes aitavad leida lahenduse va-
lule liigestes (sh põlve- ja õla-
liigesed) või lihastes, vaevuste-
le alaseljas, leevendust pingete-
le kaela- ja õlavöötmes. Koos-
tatakse terapeutiliste harjutuste 
kavasid vigastuste ennetami-
seks ja vigastustest taastumi-
seks, lisaks on teenuste nime-
kirjas manuaalteraapia ning ki-
nesio- ja dünaamiline teipimi-
ne. Esimesena Viimsis paku-
takse professionaalset beebi- 
ja lastefüsioteraapiat.

Kevadel plaanib Spordime-
ditsiini SA alustada terviseuu-
ringute läbiviimist. 

Karulaugu Spordikeskuses 
on paljutki avastada, eriti inime-
sel, kes väärtustab sportlikke ja 
tervislikke eluviise ning hindab 
kodulähedast kvaliteetset kesk-
konda oma sportlike harrastus-
tega tegelemiseks. Energilist ja 
liikumisrohket 2019. aastat!

Karin Kaleta
Golden Club fitnessklubide 

juhataja

Karulaugu Spordikeskus. Droonifoto Katrin Uusoja

Toitlustust pakub Reval Cafe. Fotod Karin Kaleta

Karulaugu Spordikeskuse tenniseväljakud.

Jõusaal Karulaugu Spordikeskuses.
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Sarja “Tutvume koduvallaga” 
järgmine matk 26. jaanuaril
Eakate jalgsi- ja kepikõndijate matk sarjast “Tutvume kodu-
vallaga” toimub seekord 26. jaanuaril Haabneeme alevikus. 

Matka alustame Viimsi Haigla juurest kell 10.00 (Viimsi Kes-
kuse bussipeatus). Matka käigus meenutame vanu kolhoosi-
aegu ja räägime tulevikuplaanidest. Kellel on kõnnikepid, võt-
ke need kaasa. Matka korraldab Viimsi Pensionäride Ühendus. 
Matkajuhid: Rein Kriis ja Raimo Tann, info telefonil 517 2941.

Raimo Tann

n Alla Neemla ....................................................................... 101
n Liidia Zeljakova .................................................................. 94
n Aino Pavelson .................................................................... 92
n Heljo Kippar ........................................................................ 92
n Leonid Nezgoda .................................................................. 91
n Ivar Kandre .......................................................................... 91
n Bertha Aston ....................................................................... 91
n Tamara Smirnova ............................................................... 90
n Naima Toiger ...................................................................... 90
n Eevi Mardna ........................................................................ 90
n Väino Ermel ........................................................................ 90
n Allan Paddar ....................................................................... 90
n Luule Selg ........................................................................... 90
n Luule-Ly Sakk ..................................................................... 85
n Silva Juhandi ...................................................................... 80
n Niina Puusepp .................................................................... 80
n Viive Reepalu ..................................................................... 80
n Malle Sarap ......................................................................... 80
n Valentin Mitjakin ............................................................... 80
n Tõnu Lohuaru ...................................................................... 80
n Maie Nõmm ........................................................................ 75
n Valentina Pärnaste ............................................................ 75
n Virve Albri ........................................................................... 75
n Marge Lepp ......................................................................... 70
n Elju Luning .......................................................................... 70
n Vassili Jelõkov .................................................................... 70
n Lev Kempa .......................................................................... 70
n Loretta Oll ........................................................................... 70
n Alexander Musarov ........................................................... 70
n Armen Allahverdjan .......................................................... 70
n Irja Hirvonen ....................................................................... 70
n Urve Takjas ......................................................................... 70
n Are Trell ............................................................................... 70
n Sergei Son ........................................................................... 70
n Alexander Bogachenko ..................................................... 70
n Eva Lilleberg ....................................................................... 70
n Jaak Salumets ..................................................................... 70

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!

28.01–11.02.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), 
reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul järgmised detailplaneeringud: 

• Tammneeme külas, kinnistu Ehala tee 5 DP (vastu võetud 
Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr 701).

DP-ga on hõlmatud Tammneeme külas asuv elamumaa sihtots-
tarbega kinnistu, aadressiga Ehala tee 5 (89001:003:0842). Planee-
ritav kinnistu asub Ehala tee ja Haugi tee vahelisel alal väljakuju-
nenud hoonestusega elamupiirkonnas. Kinnistule on Viimsi Valla-
volikogu 11.06.2002 otsusega nr 142 kehtestatud “Viimsi vald, Tamm-
neeme küla, Eha-I mü detailplaneering“, mida käesoleva korraldu-
sega vastu võetava DP-ga muudetakse – 3307 m² suurune elamu-
krunt jagatakse kaheks üksikelamukrundiks.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 03-18, august 2018, PJ väljatrükk: 
13.08.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 1807 m² 
ja 1500 m² ja määratakse krundi ehitusõigus ühe üksikelamu ja ku-
ni kahe abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus 
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 kor-
rust) ja abihoonel 5,0 m (1 korrus). Krundi suurim lubatud ehitus-
alune pind on 300 m², millest põhihoone alune pind on 200 m².

• Randvere külas, kinnistu Aiaotsa tee 7 DP (vastu võetud 
Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldusega nr  702).

Planeeritav kinnistu asub Aiaotsa tee ja Ellerheina tee vahelisel 
alal väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. Kinnistule on 
Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud “Viim-
si vald, Randvere küla, Aiandusühistu Karikakar detailplaneerimis-
projekt“, mida käesoleva korraldusega vastu võetava DP-ga muude-
takse – 2656 m² suurune elamukrunt jagatakse kaheks üksikelamu-
krundiks.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 05-18, september 2018, PJ välja-
trükk: 15.10.2018) moodustatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 
1456 m² ja 1200 m² ja määratakse krundi ehitusõigus 1 üksikelamu 
ja 2 abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus 
ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 kor-
rust) ja abihoonetel 5,0 m (1 korrus). Krundi suurim lubatud ehi-
tusalune pind krundil pos nr 1 on 290 m² ja krundil pos nr 2 on 
240 m², põhihoone ehitusalune pind mõlemal krundil on 200 m².

• Haabneeme alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 
7 DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 korraldu-
sega nr  703).

DP-ga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuvad ärimaa siht-
otstarbega kinnistud Paadi tee 5 (89001:001:0718) ja Paadi tee 7 
(89001:001:0721), planeeringuala suurus on 2894 m². Planeerin-
guala piirneb põhjast Paadi teega, idast kinnistuga Paadi tee 3, 
millel paikneb olemasolev ärihoone (Viimsi Äritare), lõunast kin-
nistutega Sõpruse park H2 ja Sõpruse park H3 ning läänest kinnis-
tuga Uus-Kasti. Planeeritaval alal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 12.06.
2015 korraldusega nr 978 kehtestatud “Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, 
Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kinnistute ning ala-
ga vahetult külgneva jätkuvalt riigi omandis oleva maa-ala detail-
planeering“, mille kohaseid krundipiire ning ehitusõigust käesole-
va DP-ga osaliselt muudetakse.

DP-ga (K-Projekt AS töö nr 17122, PJ väljatrükk: 08.10.2018) moo-
dustatakse üks 2111 m² suurune ärimaa sihtotstarbega krunt ja üks 
783 m² suurune transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määra-
takse ärikrundi ehitusõigus 2 ühekorruselise ärihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 600 m². Ärihoonete suurim 
lubatud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõrgusmärgist 
on 7,0 m (abs. 17.20), suletud brutopind kokku on 350 m². Trans-
pordimaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus park-
lale (32 parkimiskohta).

• Rohuneeme külas, kinnistute Väike-Miku ja osaliselt Miku-
metsa DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 11.12.2018 kor-
raldusega nr 704).

DP-ga on hõlmatud Rohuneeme külas asuvad kinnistud Väike-
Miku (89001:003:1035) ja osaliselt Mikumetsa (89001:003:0740). 
Planeeringuala suurus on 3050 m², mõlema kinnistu maakasu-
tuse sihtotstarve katastris on maatulundusmaa. Planeeritav ala 
asub Rohuneeme tee ja planeeritava Viikingi tee jätkukoridori va-
helisel alal, planeeringualast lõunasse, läände ja põhja jääb ole-
masoleva ja planeeritud hoonestusega elamupiirkond, idapoolne 
piirnev ala on aga rohevõrgustiku aladel paiknev metsamassiiv. 
Planeeringuala kinnistute maakasutuse juhtotstarve Viimsi valla 
mandriosa üldplaneeringus on väikeelamute maa, kus üksikela-
mukrundi vähim lubatud suurus on 1200 m².

DP-ga (MiHo OÜ töö nr 26-18, PJ väljatrükk: 19.11.2018) moodus-
tatakse 2 üksikelamukrunti suurustega 1417 m² ja 1257 m² ning üks 
376 m² suurune tee- ja tänavamaa krunt. Tee- ja tänavamaa krunt 
antakse tasuta valla omandisse. Üksikelamukruntidele määratakse 
ehitusõigus ühe 8,5 m kõrguse üksikelamu ja ühe 5,0 m kõrguse 
abihoone ehitamiseks. Krundi pos nr 1 suurim lubatud ehitisealune 
pind on 290 m², krundil pos nr 2 suurim lubatud ehitisealune pind 
on 250 m², maapealne suletud brutopind mõlemal krundil on 440 m².

28.01–26.02.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), 
reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul järgmised detailplaneeringud: 

• Randvere külas, kinnistu Nahka (endise nimega Nahka 1) 
DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 87).

DP-ga on hõlmatud 1400 m² suurune eraomandis olev kinnistu 

Nahka (89001:010:0033) (endise nimega Nahka 1). Planeeringuala 
paikneb Randvere külas, Randvere tee ja Muuga tee ristumiskohal 
endiste suvilaühistute Aiaotsa ja Korall naabruses. Planeeritava 
kinnistuga piirnevad hoonestatud elamukrundid aadressidega Muu-
ga tee 270 ja Keiu tee 2, lõunast ja läänest piirneb teedega. Planee-
ringuala on hoonestuseta, valdavalt kõrghaljastuseta n-ö jäänuk-
maa. DP-ga (ILM Arhitekt OÜ töö nr 04/09, põhijoonis: 14.11.2018) 
tehakse ettepanek Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu kohase 
maakasutuse juhtotstarbe muutmiseks väikeelamute- ja liiklus-
maast ärimaaks ja krundi ehitusõiguse määramiseks 2 maapealse 
korruse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, suurima 
lubatud ehitisealuse pindalaga 256 m². Ärihoone suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m, 
krundile on lubatud ehitada 1 hoone.

• Pringi külas, Rohuneeme tee 59d ja Rohuneeme tee 61a 
DP (vastu võetud Viimsi Vallavolikogu 18.12.2018 otsusega nr 88).

Planeeritav ala hõlmab kinnistuid Rohuneeme tee 59d (endise 
nimega Laigari) ja Rohuneeme tee 61a ning see asub Pringi küla 
lääneranniku keskosas, piirnedes põhjast Suurevälja teega, idast 
Rohuneeme teega, lõunast ridaelamukrundiga Rohuneeme tee 
59a, 59b, 59c ja üksikelamukrundiga Lehise ning läänest Tallinna 
lahega. Krundil Rohuneeme tee 61a paikneb renoveeritud ridaela-
musektsioon, krundil Rohuneeme tee 59d üksnes abihooned. 

DP-ga (K-Projekt AS töö nr 12146, PJ väljatrükk 09.11.2018) moo-
dustatakse üks 12 998 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt 
ning määratakse krundi ehitusõigus ühe olemasoleva ridaelamu-
sektsiooni laiendamiseks ja kuni 8 alla 60 m² pinnaga abihoone ehi-
tamiseks. Hoonetealune pind on DP kohaselt 1500 m² (maapealne) 
ja 500 m² (maa-alune). Põhihoone suurim lubatud kõrgus on 8,1 m, 
abihoonetel 5,0 m. DP-ga määratakse ühtlasi ehitusõigus ranna-
kindlustuse rajamiseks ja lainekaitsemuulide ning slipi ehitami-
seks. DP sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut ranna 
ehituskeeluvööndi vähendamiseks lainekaitseparapeti, lainetõk-
ke, lainetagastusrajatise, välisvalgustuse, paadisilla äärse piirde-
aia, trepi ja kaldtee ehitamise eesmärgil.

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on võimalik tutvu-
da ka valla veebilehel: https://www.viimsivald.ee/teenused/planee-
ringud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

28.01–26.02.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 12.00–14.00), 
reedeti kella 12.00-ni on Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) avali-
kul väljapanekul: 

• Lubja külas, kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Randvere 
tee 28 detailplaneeringu eskiislahendus. Planeeritav ala, ligi-
kaudse suurusega 6 ha, asub Lubja külas, Randvere tee ja klindi 
vahelisel maa-alal, hõlmates maatulundusmaa sihtsotstarbega kin-
nistu Allika (56 726 m², 89001:001:0728), transpordimaa sihtots-
tarbega kinnistu Randvere tee L6 (127 m², 89001:001:0729) ja maa-
tulundusmaa sihtotstarbega kinnistu Randvere tee 28 (3815 m² 
89001:010:3705). Planeeringuala on kaetud kõrghaljastusega ning 
jääb valdavas ulatuses Haabneeme klindiastangu maastikukaitse-
alale (kohaliku omavalitsuse kaitstav loodusobjekt). Planeeringu-
alal paiknevad kasutusest väljast endised Nõukogude Liidu aegsed 
militaarobjektid.

DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist muuta planeeringu-
alal “Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu“ kohane maakasutuse 
juhtotstarve perspektiivsest väikeelamute maast üldkasutatavate 
hoonete maaks ja metsamajandusmaast osaliselt puhkeotstarbe-
liseks maaks ning osaliselt üldkasutatavate hoonete maaks. DP-ga 
määratakse ehitusõigus kultuuri-, spordi-, haridus- ja teaduskesku-
se hoone ehitamiseks ning endiste militaarobjektide ümberehita-
miseks olemasolevas mahus kunsti-, kultuuri-, spordi- ja vaba aja 
veetmiseks mõeldud hooneteks. Lisaks määratakse DP-ga asu-
koht Karulaugu terviseradade pikendamiseks ja tingimused endi-
se tuletõrjeveehoidla rekonstrueerimiseks.

DP eskiislahendusega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud/eskiisid-avalikul-valjapanekul.

Viimsi Vallavalitsus on vastu võtnud alljärgneva korralduse:
• 18.12.2018 korraldus nr 725 “Miiduranna külas, Madise 

tee 3//Madise tee kinnistu detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine

Madise tee 3//Madise tee kinnistu (89001:023:0004) suurus on 
42072 m² ja see asub Viimsi valla läänerannikul. Planeeritav ala hõl-
mab transpordimaa (75%) / sotsiaalmaa (25%) sihtotstarbega Ma-
dise tee 3//Madise tee kinnistut. DP-s ei käsitleta kvartalis asu-
vaid elamukinnistuid. Planeeritav ala piirneb loodes ja edelas me-
rega, kagus Miiduranna sadama territooriumiga, kirdes Trassi, Nõlva 
ja Lahe kinnistutega. Juurdepääs alale on Muuli teelt.

DP koostamise vajadus on Madise tee 3//Madise tee kinnistu 
kruntideks jagamine, sihtotstarbe muutmine ning vajadusel pii-
rangute ja servituudivajaduste määramine. Madise tee 3//Madise 
tee on suur ja keerulise kujuga kinnistu, mis koosneb tänavatest ja 
mereäärsest haljasalast. DP põhiline eesmärk on planeerida loogi-
line krundijaotus, moodustades eraldi krundid tänavatele, haljas-
aladele ja olemasolevale tehnilise otstarbega hoonele. Vajalikud 
uuringud: topo-geodeetiline uuring.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/
detailplaneeringud/algatatud-detailplaneeringud.

Detailplaneeringud

PLANEERINGUD & SEENIORID
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REAKUULUTUSED

MLA Viimsi Lasteaiad
RANDVERE maja pakub tööd:

MAJAPERENAISELE
(koormus 1,0)
Sobiv kandidaat on kohusetundlik, 
sõbralik, puhtusest lugupidav ning 
soovib töötada toredate laste ja vah-
vate kolleegide seas.

Uuri täpsemalt:
mirje@viimsilasteaiad.ee
Tel: 5622 0121

TEENUS
n Kauaaegse kogemusega TÜ ja TTÜ 
õppejõud annab inglise keele eratunde. Kontakt: 
marelepik5@gmail.com.

n Teostame ehitustöid, siseviimistlus, plaatimine 
ja üldehitustööd. Tel 5372 8382.

n Puulangetus ja -hooldus kvaliteetselt ning 
turvaliselt. Tel 5197 9229, www.hbhaljastus.ee.

n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni 
puhastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 
6281.

n Kogenud puuhooldajad teostavad ohtlike puude 
raiet ja puude hoolduslõikust. Soodsad hinnad. 
Tel 522 0321.

n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Ventsüsteemide puhastus, ka korter-
elamutes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja 
remont. Akti väljastamine Päästeameti ja kindlus-
tusseltside jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@
gmail.com.

n Lumetõrje katustelt üle terve Harjumaa. Tel 5638 
8994.

n Klaverihäälestusteenus kutsetunnistusega 
häälestajalt. Vaata lisainfot ja küsi pakkumist: 
www.juhanungru.ee.

n Viimsi Autorent OÜ pakub erinevateks välja-
sõitudeks rendile 9-kohalist väikebussi Ford Tour-
neo Custom 2014 a. Võimalik rentida koos juhiga. 
Hinnad kokkuleppel. Kontakt Facebookis, 
Viimsi Autorent OÜ, viimsiautorent@gmail.com, 
tel 503 4247.

n Ohtlikute puude langetamine ja viljapuude 
nooruslõikus. Tel 521 0334.

n Katuste ehitus, remont ja hooldus. Üldehitus-
tööd. Küsi infot tel 5332 0853, info@topehitus.ee, 
www.topehitus.ee.

n Pikaajalise kogemusega matemaatikaõpetaja 
annab koolimatemaatika tunde (1.–10. klass) 
Viimsis. Hind kokkuleppel. Lisainfo: tel 5340 0165, 
Mare.

n Ohtlike puude eemaldamine, võsa lõikus. 
Töötame 7 päeva nädalas. Tel 5623 0373, Randy. 
Helista julgelt ja leiame lahenduse!

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistule 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnika-
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõ-
dusõlmede ehitus. Tänava-, äärekivide ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt: tel 5656 7690, Enno.

n Kogemustega elukutseline õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja õmblustöid. 
Tel 5625 1195, Tiiu.

n Korstnapühkija teenused. Tellimine telefonil 
5877 1665, info@puhaskolle.ee või www.puhas-
kolle.ee.

n Lammutus- ja koristustööd koos äraveoga, 
kolimisteenus, tänavakivide paigaldus. 
Kontakt: tel 554 0865, info@lagleehitus.eu, 
www.lagleehitus.eu. 

n Liiva, killustiku ja multiliftauto veoteenused, 
konteineri rent, vee ja kanalisatsiooni sise- ja 
välistööd, traktoritööd. Tel 507 4178.

n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, 
ehitus@miltongrupp.ee.

n Hoonete soojustamine puistevillaga. 
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

n Koduteenus eakale või puudega inimesele: 
poes ja apteegis käimine, koristamine, kütte-
puude tuppa toomine või ladumine, toiduvalmis-
tamise abi, asjaajamised erinevates ametiasutus-
tes jne. Tunnipõhine teenus 10 €/h. Linnast väljas 
kilomeetri hind 0,25 €/km. Linnasisene 0,50 €/km. 
Tel 5380 5133.

MÜÜK
n Müüa puitbrikett, turbabrikett, pellet premium 
6 ja 8 mm, transport Viimsis tasuta. Meie laost 
Pähklimäe 4, Maardu saab osta ka paki kaupa, 
tel 5692 4924, www.leilibrikett.ee.

n Meilt saab taas tellida kartulit, köögivilju ja 
mett! Tellimusi võtame vastu igapäevaselt. Tellimi-
seks ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

TÖÖ
n Kahe lapsega pere otsib kaheks korraks kuus 
koduabilist/koristajat, kes aitaks majas korda luua 
ning kellele meeldiks ka triikida. Tasu kokkulep-
pel. Tel 5558 9277, Karen.

n AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle C-kate-
gooria autojuhte. Helistada tel 502 6216.

n Tubli ja töökas koduabiline soovib leida lisatööd 
Viimsi ja Pirita piirkonnas. Suhtlen vabalt eesti, 
soome, vene ja inglise keeles. Teen oma tööd 
hästi ja põhjalikult. Kogemust 18 aastat, olemas 
ka soovitajad. Töötasu kokkuleppel. Tel 505 2404, 
Merle.

OST JA MUU
n Ostan kasutuseta jäänud sõiduauto või kaubiku, 
võib vajada remonti. Tel 5365 4085. 

n Ostan Teie seisva  või mitte töötava auto või 
muu mootorsõiduki, võib pakkuda ka ülevaatuseta! 
Pakkuda võib kõike! kasutult.seisevauto@mail.ee, 
tel 5459 5118, Magnus.

n Ostan rinnamärke, vanu postkaarte ja fotosid, 
trükiseid ja dokumente ning muid Eesti ajalooga 
seotud kollektsioneerimise esemeid. Tel 602 0906 
ja 501 1628, Tim.
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www.magaziin.ee

Pakkumised kehtivad 03.01.-30.01.2019 või kuni kaupa jätkub. Pildid on illustreerivad.

  Randvere tee 1b, Viimsi ◆ E-R 9-19 ◆ L 10-18 ◆ P 10-18

PAKKUMISED KLIENDIKAARDIGA  

Valik TERMOPESU
naistele, meestele,

 lastele

Kõik KELGUD

Matkasaapad

Jääpuur Barnaul
 o130 mm

Villased sokid
 

-20% 36.72 € 
45.90 €   

23.90 € 
32.90 €   

2.90 €
 3.90 € -20%

Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451

Helista 601 1812 ja
vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares  ja
Viimsi SPA majas

Zircon Group OÜ on rakiste ja peenmehaanika toodete valmistaja. Zircon’i 
peamised tooted on pressvormide ja stantside valmistamine, peenmehhaanika 
tooded, stantsitud ja valatud detailid

Ettevõte pakub tööd Viimsis

Töö kirjeldus
- Detailide ja toodete mõõtmine 3D mõõtmemasinaga
- Mõõteraportite 
- 
- Arendada ettevõtte tegevust vastavalt kvaliteedijuhtimissüteemile ISO 9001

Nõudmised kandidaadile
- Tehniline kõrgharidus või selle omandamine
- Korrektsus, täpsus ja kohusetundlikkus
- Keeleoskus: Lisaks riigikeelele ka vene keele oskus heal tasemel 
  ning kasuks tuleb ka inglise keele ja muude keelte oskus

Ettevõte pakub

- Töökogemust rahvusvaheliselt tuntud ettevõttes
- Erinevaid soodustusi/kompensatsioone/huvitavaid firmaüritusi
- Arengu- ja koolitusvõimalusi

KVALITEEDIINSENERILE

Kandideerimiseks saada CV
info@zircon.ee
Lisainfo: 6 205 900

Zircon Group OÜ
Ampri tee 1
Viimsi

koostamine
Saabunud ja väljaminevate detailide ja toodete kontroll 



 /viimsikeskus   www.viimsikeskus.ee   Sõpruse tee 15, Haabneeme, Viimsi vald, Harjumaa

TULE 
ALETAMA

Tõeliselt hea uudis spordi-
lembelistele – nüüd on 
MyFitness Viimsi klubisse 
oodatud ka pere kõige 
pisemad liikmed, sest 
lisaks lastele ja noortele 
mõeldud trennidele toi-
muvad möödunud sügi-
sest treeningud ka pere 
kõige pisematele ehk 
beebidele ja väikelastele. 

“Viimsis on palju noori vane-
maid ja mõte beebide ning väike-
laste treeningutest keerles meil 
juba ammu peas,” selgitab klu-
bi juhataja Silja Kõiv. “Hea mee-
lega pakume vaheldust argipäe-
va nii lastele kui ka lapsevane-
matele ja füüsilise koormuse 
saavad selles tunnis mõlemad.” 

Juhataja sõnul ei ole tundi 
tulles vaja karta, et äkki beebi 
hakkab nutma või ma ei saa hak-
kama. “Vastupidi, beebid saa-
vad omavahel seltsida ja lisaks 
treenimisele saavad emad ka 
omavahel kogemusi jagada,” jul-
gustab Silja. “MyFitnessi liik-
mele on treeningud ilma lisa-
tasuta, mitteliikmetel on või-
malus treeningutes osaleda ühe-
kordse sissepääsu alusel.”

Uurisime treener Eva Mari 
Mütsilt, millised beebide ja väi-
kelaste trennid täpsemalt on.
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MyFitness Viimsi klubi ootab vanemaid 
koos beebide ja väikelastega trenni

Mida kujutab endast beebide 
ja väikelaste treening?

Beebiga vormi tund on suu-
natud beebide ja väikelaste ema-
de sünnituseelse vormi taasta-
misele, kus intensiivse liikumi-
se ja tõhusate harjutuste kaas-
abil parandatakse emade füüsi-

list vormi. Tunnis tehakse har-
jutusi koos lastega ja ka iseseis-
valt, kasutades erinevaid tree-
ningvahendeid. Tund aitab si-
sendada lapsevanemates enese-
kindlust ning tugevdab lapse ja 
vanema omavahelist sidet.

Kes on tundidesse oodatud?
Beebiga vormi tunnid on 

mõeldud eelkõige emadele, kes 
soovivad koos beebiga vormi 
saada, kuid ka isad on oodatud. 

Väikelaste võimlemise tund 
on mõeldud just kõndima ha-

kanud 1–2-aastastele väikelas-
tele koos vanematega.

Mis selle trenni eesmärk on?
Tundide eesmärk on lapse 

eakohase kehalise ja liigutusli-
ku arengu tagamine. Igas kuus 
õpime uusi asju vastavalt laste 
valmisolekule.

Kas füüsilise koormuse saa-
vad nii laps kui ka vanem?

Beebiga vormi tundides on 
koormus 60% emale ja 40% 
beebile.

Kui tihti trennid toimuvad?
Hetkel toimuvad treeningud 

esmaspäeviti ja kolmapäeviti.
Kui palju osalejaid tavali-

selt trennis on?
Maksimaalselt saab ühes tree-

ningus osaleda 12 inimest.
Mida enne trenni teadma 

peaks?
Trennide jaoks võiks selga 

panna mugavad ja sportlikud rii-
ded ning kaasa võtta joogivett.

Viimsi Keskus

Vaata lisainfot ja 
registreeru treeningutesse 
www.myfitness.ee!

End taas vormi treenida ei ole lihtne.

Käimas on beebide ja väikelaste trenn. Fotod erakogu

Parim kõhulihaste treening.
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CAFÉ           LYONI 
LÕUNAPREEMIA!

Osta Viimsi Café Lyonist 14.-24. jaan. päevapraadi
JA LYON PREMEERIB SIND 

MAITSVA KOOGIGA!
Päevapakkumisi serveerime E-R 12-14:00

Asume Viimsi äritares, Paadi tee 3, Haabneeme. 
www.cafelyon.ee

Operatsioonid 
ja kirurgia

Haiglal on 8-kohaline intensiivravi keskus. Meil opereerivad Eestis tuntud kirurgid, mistõttu 
usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata.

Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, 
nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia-, uroloogia 
erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist 
kirurgiat, ortopeediat ja rasvtõve (kaalu) kirurgiat.

Uroloogilised operatsioonid

Sterilisatsioon

Suguelundite plastika 
ja allavaje kirurgiline ravi

Kusepidamatuse ravi

Hüsteroskoopia (emakaõõne operatsioon)

Laparoskoopia (nii diagnostiline kui suuremad
günekoloogilsed operatsioonid)

Adenoidide eemaldamine

Kurgumandlite eemaldamine

Nina-kõrva plastilised operatsioonid

Ninakõrvalkoobaste kirurgia 

Keskkõrva operatsioonid

Kõri mikrokirurgia 

Healoomuliste kasvajate eemaldamine

Songa operatsioonid

Rasvaimu

Maomahu vähendamine

Näo-, kõhu-, rinnanäärmete
plastilised operatsioonid

Artroskoopia

Käekirurgia 

www.fertilitas.ee

Kesklinna polikliinik
Kaupmehe 4
Tallinn

Registratuur: 
+372 660 4072
+372 646 3539

Fertilitas Viimsis 
Kaluri tee 5a
Haabneeme Viimsi vald

Registratuur: 
+372 605 9600
+372 605 9601

Mustamäe polikliinik
A.H. Tammsaare tee 47 
Tallinn

Registratuur: 
+372 664 6444
+372 664 6445

Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

Võta meiega ühendust
www.projektiburoo.ee 
info@projektiburoo.ee
+372 513 7017


