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Viimsi valla kultuuri ja 
spordi aastapreemiad jagatud 

Riigikogu valimised juba 3. märtsil >> loe lk 9

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

Päästeamet tuletab 
meelde 
Päästeamet tuletab külmade ilmadega 
meelde järgmist:
n Hoidu ülekütmisest!
n Jälgi, et sa ei sulge siibrit liiga vara!
n Ära kata soojapuhureid ja radiaatoreid 
riideesemetega kinni!
n Veendu, et sul on kodu laes olemas töö-
korras suitsuandur!
n Märka ja abista lähedasi! Näiteks aita naab-
ritädil puud tuppa tuua.
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

Neljapäeval, 31. jaanuaril 
toimus Viimsi Gümnaasiumi 
aatriumis iga-aastane tänu-
üritus, kus parimatele jagati 
Viimsi valla kultuuri ja spordi 
auhindu ning aastapreemiaid. 
Spordi elutööpreemia pälvis 
Ain Pinnonen.

Aasta ühele olulisemale üritusele 
olid kutsutud nii vallas tegutsevate 
spordiklubide esindajad, edukamad 
sportlased, Viimsi koolide esinda-
jad ja huviringide juhid, Viimsi raa-
matukogu ja Rannarahva muuseu-
mi töötajad, külavanemad, Viimsi 
huvikeskuse, Prangli rahvamaja, ki-
rikukoguduste ja vallavalitsuse esin-
dajad, auhindade kandidaadid ning 
muidugi auväärsed auhindade ja 
aastapreemiate saajad ise.

Sporditunnustused ja 
aastapreemiad
Aasta sporditegu – Karulaugu Spor-
dikeskuse avamine. 29. oktoobril 
avatud Karulaugu Spordikeskus on 
erasektori ja avaliku sektori – koha-
liku omavalitsuse – koostöös reali-
seerunud multifunktsionaalne spor-
dikeskus, kus 11 000 m2 saab har-
rastada erinevaid spordialasid nagu 
tennis, võistlustants, korvpall, maad-
lus, lauatennis. Seal leiduvad va-
jalikud abiruumid jalgpalli-, jalg-
ratta-, suusa- ja kergejõustikuklu-
bidele. 

Viimsi aasta sporditeo tänukirja 
said Marek Kaleta osaühingust Karu-
laugu Spordikeskus, Margus Talsi 
osaühingust Viimsi Haldus ja in-
vestorina EOK president Urmas 
Sõõrumaa.

Spordi aastapreemiad (500 eurot).
Aasta noorsportlane (neiu) – 

Polina Timofejeva. Viimsi Veeklubi 
noor sportlane, kes on 2018. aasta 
Eesti meister 200 m liblikujumises, 
on saavutanud medalikohad noor-
te ja juunioride Euroopa meistri-
võistlustel. Samuti on ta Eesti noor-
te meister 200 m liblikujumises ja 
ujumise noortesarja finaali võitja.

Aasta noorsportlane (noormees) 
– Aleksander Kuusik. Rein Ottosoni 
Purjespordikooli noor sportlane. Ta 
on 2018. aasta purjetamise Zoom 8 
klassis Euroopa meister ja saavu-
tas 4. koha 2018. aasta maailma-
meistrivõistlustel.

Aasta naissportlane – Mai Riin 
Salumaa. TOP Ujumisklubi sport-
lane. Ta on 2018. aasta ujumise Eesti 
meister 200 m vabalt ujumises. Saa-
vutas Eesti avaveeujumise meistri-
võistlustel 2. koha, 5 km juuniori-
de meistrivõistlustel 3. koha, tema 
kaks Eesti rekordit 2015. aastast 
püsivad tänaseni.

Aasta meessportlane – Karl-Mar-
tin Rammo. Saavutas purjetamise 
2018. aasta  maailmameistrivõist-
lustel Laser klassis 17. koha, taga-
des sellega Eesti esimese pääsme 
2020. aasta Tokyo olümpiamängu-
dele.

Aasta treener – Kaarel Traumann. 
Korvpalliklubi Viimsi U16 vanu-
seklassi meeskonna peatreener. Te-
ma võistkond saavutas Eesti meist-
rivõistlustel 2. koha. Ta on koon-
dislaste ja koondise kandidaatide 
treener. Lisaks saavutusspordile te-
geleb igapäevaselt Viimsi laste ja 
noorte juhendamisega.

Aasta seeniorsportlane – Mati 
Sepp. Ta on saanud purjetamise EM 
klassis ORC kuldmedali, EM klas-
sis match race hõbemedali, MM 
klassis platu 25 pronksmedali. 2012. 
aastal kirjutas ta raamatu “Mere 

kutse – purjetaja piibel”.
Aasta võistkond – Kätlin Tam-

miste ja Anna Maria Sepp. Saa-
vutanud purjetamise EM-il 49er 
FX 3. koha ja juunioride MM-il 8. 
koha.

Aasta spordiürituse korraldaja 
– MTÜ Viimsi Sport. Viimsi Põhja-
konna trepijooksu,  Laternamatka, 
Kepikõnni sarja, orienteerumise, 
jalgratta- ja teiste 2018. aasta liiku-
misürituste korraldamise eest. Pree-
mia võttis vastu Viimsi Spordi hing 
Siiri Visnapuu.

Kultuuritunnustused ja 
aastapreemiad 
Aasta eeskuju – Vello Vaher. Vello 
Vaher on beebide ja väikelaste võim-
lemise juhendaja Viimsi huvikes-
kuses, tema tublid tütred juhenda-
vad Karulaugu Spordikeskuses ak-
robaatikatunde. Vello Vaher on  osa-
lenud Ameerika ja Saksamaa ta-
lendisaadetes, ta on Guinnessi re-
kordi omanik – kõige kauem ham-
maste abil rippunud trossist kin-
ni hoides, jalad kaela taga. Ta on 
kahe raamatu – “Harjutusi väike-
lastega” ja “Võimlemine väikelas-
tega” – autor.

Aasta kultuuriprojekt – “Valge 
tee kutse“, Viimsi Kooliteatri ja 
Viimsi Muusikakooli orkestri ühis-
lavastus. Lavastaja: Külli Talmar; 
orkestriseaded: Tõnis Kõrvits; diri-
gent: Ott Kask; koreograaf: Maido 
Saar; koormeister: Andrus Kalvet; 
Raimond Valgre rollis: Joonatan 
Kivi.

Aasta kultuuriprojekti eest said 
tänukirja Külli Talmar, Urvi Haas-
ma, Joonatan Kivi, Alex Paul Pukk, 
Emily Bruus, Maido Saar, Andrus 
Kalvet, Virve Kalvet, Mariliis Ra-
humets, Lauri Pihlak, Lauri Rand-

ma, Merike Hindreus, Merike En-
nomäe ja Margit Võsu.

Aasta kultuuritegu – Harjumaa 
laulu- ja tantsupidu “Koduteel“. 2. 
juunil 2018 Viimsi staadionil toi-
munud peol astusid üles 116 koori 
3279 lauljaga, 21 orkestrit 405 pil-
limängijaga, 176 tantsurühma 2679 
tantsijaga, millele lisandusid mees-
ansambel, solistid, saateansambel, 
näitlejad ja kollektiivide juhenda-
jad ning dirigendid – kokku 6627 
esinejat. 

See oli läbi aegade suurima esi-
nejate arvuga laulu- ja tantsupidu 
Harjumaal (eelmisel, 2013. aastal 
toimunud Harjumaa laulu- ja tant-
supeol “Ajamustrid” Keilas oli 6215 
osavõtjat). Samuti võib seda pida-
da üle aegade kõige rahvarohke-
maks sündmuseks, mis Viimsis aset 
on leidnud, kokku viibis peol hin-
nanguliselt 12 000 inimest. 

Sündmuse peakorraldaja oli Har-
jumaa Omavalitsuste Liit koostöös 
Viimsi vallavalitsuse ja veel palju-
de partneritega, sealhulgas tublide 
vabatahtlike abiga.

Aasta kultuuriteo eest võttis tä-
nukirja vastu peo peakorraldaja 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu kul-
tuurinõunik Ruth Jürisalu.

Aasta üritustesarja korraldaja 
– Andres Kaarmann. Viimsi mälu-
mäng 2018 sarja läbiviija. Kokku 
toimus 6 mälumängu etappi. Mä-
lumängul osales kokku üle 30 võist-
konna.  

Aasta kultuurikorraldaja – Kris-
tiina Sillaste. Kristiina Sillaste on 
2018. aastal toimunud Viimsi koh-
vikutepäeva ning Harjumaa laulu- 
ja tantsupeol toimunud Viimsi Fes-
ti 2018 korraldaja.

Aasta muusiku tiitli pälvis Sissi Nylia Benita. 
Fotod Annika Haas

Aasta kultuurikollektiivi tunnustuse pälvis näitetrupp 
Eksperiment, mida juhendab Külli Täht.

Aasta eeskujuks valiti 
Vello Vaher.

Järgneb lk 3

Viimsi vald 100
Viimsi vald tähistab sel aastal oma 
100. sünnipäeva. 

Sünnipäeva tähistame me terve aasta ja Ranna-
rahva muuseum alustab siin lehenumbris üle ühe 
lehenumbri ilmuvat artiklite sarja valla ajaloost, 
kus tuleb juttu nii Viimsi nime päritolust, valla 
kui mõiste ajaloolisest tähendusest kui ka pal-
judest teistest valla ajalooga seonduvatest tee-
madest. 

Lisaks annavad viimsilaste mineviku tund-
maõppimisse oma panuse veel mitmed autorid. 
Juba järgmises numbris kirjutab Jaan Tagaväli 
Viimsis aastasadu elanud inimeste eesnimedest. 
Peagi saate lugeda veel paljust muustki, mis 
Viimsi valla territooriumil ajaloos juhtunud on.

Kutsun kõiki viimsilasi lugema ja kaasa 
mõtlema – kes me oleme, kust me tuleme ja 
millisena tahame oma valda kui elukeskkonda 
tulevikus näha.

Ülo Siivelt
Peatoimetaja
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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 22. veebruaril.

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

Siim Kallas: muudatusi vallajuhtimises ei tule

Siim Kallas lahkub vallavanema ametist. Foto Ülo Siivelt

Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!
Viimsi vallavalitsus on võtnud eesmärgiks kujundada vald innovaatiliseks suunanäitajaks 

kohalike omavalitsuste tasandil.

Viimsi vallavalitsus kutsub kandideerima 

SPORDI- JA RAHVATERVISE SPETSIALISTI 
ametikohale

Töökoha eesmärk on toimiva spordi- ja rahvatervisealase tegevuse edendamine ning kõigi elanikkonna-
gruppide, ametiasutuste ja hallatavate asutuste teenindamine sporditöö ja rahvatervise alaselt, lähtudes 
seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengudokumentidest.

Põhilised ülesanded:
• riikliku tervisepoliitika elluviimine Viimsi vallas;
• spordi- ja terviseedendus valdkonna arengusuundade ja eesmärkide kavandamine, tegevuskava väljatöö-

tamine ning selle elluviimine;
• spordi- ja terviseedenduse info koondamine, analüüsimine ja jagamine sihtgruppidele;
• võrgustike moodustamine ja võrgustikutöö korraldamine ennetustegevust puudutavate tegevuste elluvii-

miseks;
• spordi- ja tervisealaste projektide kirjutamine, algatamine ja juhtimine;
• osalemine valdkondlike õigusaktide eelnõude ja juhendite väljatöötamisel ja organiseeritud programmides;
• koostöö valla spordi- ja rahvatervise valdkonda puudutavate organisatsioonidega, teiste omavalitsustega,

maakondlike koostöövõrgustikega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (soovitavalt haridusteaduste, meditsiini, terviseedenduse, rekreatsiooni, spordikorralduse või

kehakultuuri valdkonnas) või selle omandamine; 
• kõrge pingetaluvus ja enesejuhtimise võime, väga hea koostööoskus;
• väga hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui ka kirjas; 
• kohusetundlikkus, algatus- ja otsustusjulgus, vastutusvõime kohustuste täitmise, nende kvaliteedi ja tule-

muslikkuse eest;
• võime kiirelt reageerida, osaleda loovalt uute lahenduste väljatöötamisel;
• väga hea analüüsivõime ja oskus eristada olulist ebaolulisest.
Kandideerimisel tuleb kasuks: kohalikus omavalitsuses töötamise kogemus ning haldusaktide koostamise 
ja kasutamise oskus.

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:
• kandideerimisavaldus;
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
• haridust tõendavate dokumentide koopiad;
• sinu mõtted Viimsi valla spordi- ja terviseedenduse valdkonna töö korraldusest ja tegevustest (1 A4).

Meiega koos:
• aitad juhtida Viimsi valla spordi- ja terviseedenduse valdkonda;
• teed koostööd valdkonna parimate spetisalistidega;
• tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, mis pakub arengu- ja eneseteostusvõimalusi;
• saad energiat laadida erinevatel ühisüritustel.

Kandideerimisavaldust koos lisadega ootame 25. veebruariks e-posti aadressil personal@viimsivv.ee.

Lisainfo: Viimsi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots (ermo.maeots@viimsivv.ee või 
tel 501 9113).

Intervjuus peagi ametist 
lahkuva vallavanema 
Siim Kallasega vaatame 
tagasi vallajuhtimises 
saavutatule, räägime 
vallavalitsuse tööst – 
edust, aga ka murekoh-
tadest.

Kuna Te olete teatanud, et lah-
kute vallavanema kohalt, et pü-
henduda riigikogu valimistele 
ja valituks osutumisel tööle rii-
gikogus, siis kas ja mis muu-
datusi toob see kaasa valla-
juhtimises?

Ma usun, et suuri põhimõtte-
lisi muudatusi vallajuhtimises ei 
toimu. Loomulikult tuleb uus 
vallavanem, aga üldine kurss ja 
ideed, mis meil on olnud, jää-
vad samaks. Vallajuhtimine jät-
kub samamoodi kui seni. 

Me oleme lihtsustanud valla-
valitsemise struktuuri ja palju 
on tulnud juurde uusi tublisid 
spetsialiste. Loodetavasti töötab 
tänaseks vallas kujunenud juht-
kond edasi veel tükk aega. Nii 
osakonnajuhatajate kui ka spet-
sialistide tase on kujunenud töö-
võimeliseks. Palju on tehtud tööd, 
mis esmapilgul välja ei paistagi, 
aga mis tegelikult on tõstnud, 
võtame või näiteks klienditee-
ninduse, kodanikele pakutavate 
teenuste kvaliteeti. Seda näitab 
ilmekalt vallaelanike kaebuste 
oluline vähenemine. Nii struk-
tuur ise kui ka juhtivtöötajad all-
pool poliitilist tasandit on kõik 
valmis pikalt oma tööga valla-
elanike heaolusse panustama. 
Kuigi minu näol valla tippjuht 
lahkub, siis masinavärk jätkab 
senises rütmis töötamist edasi.

Olete öelnud, et jätkate Viim-
si vallavolikogu liikmena?

Kui ma Viimsi valla kohali-
kel valimistel kandideerisin, siis 
andsin lubaduse panustada ko-
haliku elu arengusse ja seda ma 
edaspidi vallavolikogu liikme-
na ka teen. 

Ma usun, et viimati valla-
volikogus aset leidnud koalit-
siooni laienemine, kus meiega 
liitus erakond Isamaa, loob sta-
biilse tööõhkkonna ja parema 
pinnase probleemide kiiremaks 
lahendamiseks. 

Demokraatia tingimustes on 
paratamatu, et eksisteerivad eri-
nevad arvamused. Probleemide 
lahendamiseks tuleb teha komp-
romisse. Nii vabalt valitud val-
lavolikogu ja vallavalitsus kui 
täitevasutus on tegelikult ühe 
medali kaks poolt. Et demok-
raatia ei oleks vaid jututuba, 
siis nii volikogu kui ka valla-
valitsus on võrdselt olulised 
osad. Näiteks riigivalitsemise 
kohta on mõttetargad öelnud, 
et riigivalitsemise otsustes on 
valikud kas halva või väga hal-
va vahel. Ükski otsus ei ole per-
fektne. Otsused alati muuda-
vad midagi. Ühtedele on need 
vastuvõetavad, teistele mitte. Nii 
seadusandlik kehand vallavo-
likogu näol kui ka täitevasutus 
vallavalitsuse näol peavad töö-
tama koostöös. Vallavalitsus ei 
saa midagi ära teha, kui teda ei 
toeta arvestatav osa volikogust.

Millised on Teie arvates kõi-
ge olulisemad muutused val-
laelanike jaoks, mis on toimu-
nud Teie vallavanemaks ole-
mise ajal?

Viimsi vallas oli möödunud 
aasta üks õnnelik aasta! Toimus 
väga palju suuri muutusi, mil-
leks andsid panuse ka eelmised 
vallavalitsused. See väljendus 
selles, et me avasime suurepä-
raseid ehitisi nagu Karulaugu 
Spordikeskus, Viimsi Gümnaa-
sium ning Püünsi Kooli juur-
deehitus. Valmis sai mitu suurt 
teedeehitust. Käesoleval aastal 
on kavas jätkata suurte inves-
teeringutega teedevõrgu aren-

damisse, tänavavalgustuse ehi-
tusse ning avaliku ruumi kor-
rastamisse. Kõik see teeb val-
laelu paremaks. 

Inimestel on põhjust just in-
vesteeringute poliitika suhtes 
rahul olla. Meie vallavalitsuse 
teeneks on teede ja kommunaal-
majanduse parendamine, mille-
ga on oluliselt vähenenud kae-
buste hulk. Näiteks kui on olnud 
suur lumesadu, siis Viimsi täna-
vad ja teed on palju puhtamad 
kui Tallinnas. Kui ma 2014. aas-
tal Brüsselist Viimsisse tagasi 
kolisin, siis ühel lumerohkel 
aastal ei funktsioneerinud lu-
mekoristus üldse. Olime naab-
ritega lumelõksus. Täna seevas-
tu kõik toimib. 

Oma teeneks vallavanemaks 
olemise ajal pean ma Noorte Ta-
lentide Kooli käimalükkamist. 
Korraldatud on edukas rahvus-
vaheline arhitektuurikonkurss, 
kuhu laekus 24 tööd, ja projekt 
kooli ehitamiseks on välja va-
litud.

Valla võtmeküsimuseks on 
meie jaoks olnud haridus – 56% 
valla eelarvest läheb haridusele. 
Meil elab väga palju noori ini-
mesi ja kooliõpilasi. Kõik koo-
lides toimuv on meie jaoks üli-
malt tähtis. Oleme uhked, et sai-
me uuest aastast tõsta õpetajate 
palka täiendavalt 1,2 miljonit 
eurot ja seda valla oma vahen-
ditest, lisaks sellele, mida riik 
maksab. See kõik on selleks, et 
meil oleksid parimal tasemel 
õpetajad ja ka koolid ning las-
teaiad oleksid konkurentsivõi-

melised. Meie eesmärk on ol-
nud, et inimesed ei peaks veda-
ma oma lapsi Tallinnasse sel-
leks, et tagada lapsele kvaliteet-
ne ja hea kooliharidus. Muidugi 
ei ole mul ka midagi selle vas-
tu, kui inimesed tahavad panna 
oma lapsi kindlasse kooli kas 
Tallinnas või mujal, aga oluline 
on, et neile oleks loodud va-
likuvõimalus saada head hari-
dust kodukohas. 

Viimsi raamatukogu saab lõ-
puks ära kolida kitsaks jäänud 
vanadest ruumidest. Seda on 
oodatud juba palju aastaid. Viim-
sisse tuleb neli korda suurem raa-
matukogu, mille avamine saab 
olema kindlasti tähtis ja rõõmus 
sündmus vallas. 

Rahul võib olla ka sellega, 
et oleme saanud Prangli laeva-
liikluse taas toimima.

Hankeid korraldatakse tänu 
tublidele spetsialistidele nüüd-
sest kvaliteetselt ja läbimõel-
dult, tänu millele oleme saanud 
hankeid soodsamate hindadega 
kui varasemalt. See on omakor-
da andnud võimaluse täienda-
valt investeerida teede ja täna-
vate parendamisse. Näiteks Rei-
nu tee saame korda tänu selle-
le, et saime ühe teise olulise han-
ke planeeritust odavamalt.

Olen väga rahul Viimsi val-
lavalitsuse sotsiaalvaldkonna ta-
semega. Raskustes olevate ini-
meste aitamine ja abistamine on 
väga tähtis, seda tehakse meil 

vallas kohusetundlikult ja suu-
re missioonitundega.

Suurimaks väljakutseks möö-
dunud aastal kujunes valla ha-
ridusasutuste toitlustamine, kui 
selgus, et senine toitlustaja ei 
suuda enam lepingukohustust 
täita. Tagantjärele hinnates suut-
sime kriitilisest olukorrast os-
kuslikult välja tulla, sõlmisime 
ajutise lepingu uue toitlustaja-
ga ja lapsed ei jäänud ühekski 
päevaks toiduta.

Murekohaks on ka lasteaia-
kohtade nappus. Tulevikus peaks 
olukorrale leevendust tooma Pär-
namäe lasteaed-algkooli ehita-
mine.

Muidugi on ka probleeme 
nagu strateegilised planeerin-
gud. Meil on suured territoo-
riumid, mis kuuluvad kinnis-
varaarendajatele, kellega me ei 
ole jõudnud mõlemaid pooli 
rahuldavate lahendusteni. Näi-
teks Haabneeme keskus ja muu-
de selliste objektide väljaehita-
mine. Erimeelsused on olnud 
suured, see on üks olulisemaid 
strateegilisi ülesandeid Viimsi 
vallas. Arendused peaksid ra-
huldama kõiki vallaelanikke.

Ka meie metsapoliitika on 
väga tähtis. Meie elukeskkond 
sõltub ju väga palju meid ümb-
ritsevast looduskeskkonnast. Sa-
mas vajab mets uuendamist ja 
hooldamist. Küsimus on, kui-
das seda teha nii, et inimesed 
endiselt tahaksid siin elada ja 

hindaksid samas ümbritsevat 
looduslähedast elukeskkonda. 

Milline on Teie sõnum val-
laelanikele?

Viimsi vald on üks paremaid 
elamispiirkondi Eestis. Elamis-
kohana on Viimsi lausa ideaa-
lilähedane. Meil on olemas mets, 
meri, terviserajad, koolid, laste-
aiad, kaubanduskeskused, spaad 
jne. Viimsi vallas on olulisel ko-
hal kohalik kogukond, eriti kü-
lakogukonnad, mida juhivad kü-
lavanemad. Viimasel aastal va-
liti kolm uut külavanemat. Koos-
töö nendega on vallale alati vä-
ga tähtis olnud. Alles hiljuti toi-
mus järjekordne külavanemate 
nõupidamine. Heameel on, et 
kõik see toimib ja on eeskujuks 
paljudele teistele valdadele. Val-
lavalitsus hindab seda kõrgelt.

Kõike seda toetab vallavalit-
suse arenenud kommunikatsioo-
nisüsteem. Vallaelanikud saavad 
kerge vaevaga kätte kogu vaja-
liku informatsiooni, mis puudu-
tab valda. Meil on uus valla ko-
duleht, suhtleme operatiivselt 
sotsiaalmeedias, loodud on uus 
Viimsi kaamerate veebilehekülg 
ja plaanis on luua Viimsi oma 
äpp.

Kuidas olete rahul Viimsi Tea-
taja kui infokandja rolliga?

Minu arvates läheb Viimsi 
Teataja aina paremaks. Minule 
pakub leht huvitavat lugemist.

Küsis 
Ülo Siivelt



3VIIMSI TEATAJA   8. veebruar 2019

UUDISED

Algus lk 1 

Kultuuri aastapreemiad (500 eu-
rot).

Aasta noor muusik – Tähe 
Lee Liiv. Tallinna Muusikakesk-
kooli klaveri eriala õpilane. 
2018. aastal oli ta finalist rah-
vusvahelisel Chopini nimelisel 
pianistide konkursil Narvas. Või-
tis 1. preemia rahvusvahelisel 
pianistide konkursil San Dona 
di Piaves ning 1. preemia ja eri-
preemia Mart Saare muusika in-
terpretatsiooni eest (olles noo-
rim osaleja) Suure-Jaani muu-
sikafestivali raames toimunud 
I Mart Saare nimelisel pianisti-
de konkursil. Suvel 2018 saavu-
tas Tähe-Lee Chioggia rahvus-
vahelise muusikafestivali pia-
nistide konkursil alla 16-aastas-
te vanuserühmas 2. koha ning 
üle 16-aastaste vanuserühmas 
(14-aastasena!) Chioggia süm-
fooniaorkestri solisti konkursi 
võidu. Möödunud aasta oktoob-
ris saavutas ta rahvusvahelisel 
konkursil “Virtuosi per musica” 
Tšehhis, Usti Nad Labemis 2. 
koha. Alates sügisest 2018 alus-

tas Tähe-Lee klaveriõpinguid 
mainekas Sibeliuse akadeemias 
Helsingis, Hui-Ying Twastsjer-
na klaveriklassis.

Aasta muusik – Sissi Nylia 
Benita. Saavutas saates “Eesti 
otsib superstaari” seitsmendal 
hooajal (2018) teise koha. Osa-
leb võistlusel Eesti Laul 2019 lau-
luga “Strong”. Sissi pääses eda-
si finaali, mis toimub 16. veeb-
ruaril Saku Suurhallis! Hoia-
me pöialt!

Aasta väärika kultuurisarja 
korraldaja – Rein Kriis. Viimsi 
Pensionäride Ühingu liige, mat-
kaklubi organisaator ja liikumi-
se “Tutvume koduvallaga” eest-
vedaja.

Aasta seeniortantsu juhen-
daja – Ivi Talimäe. Alates 1957. 
aastast on ta olnud rahvatantsu- 
õpetaja, Viimsiga on ta seotud 
alates 2003. aastast. Alates 2007. 
aastast õpetab ta seeniortantsu. 
Ta oli Randveres 2017. aastal toi-
munud seeniortantsupeo kuns-
tiline juht.

Aasta kultuurikollektiiv – 
näitetrupp Eksperiment. Viim-
si Gümnaasiumi ja Viimsi Koo-

li juures tegutsev näitetrupp Eks-
periment on tegutsenud juba üle 
kümne aasta. Alates 2018. aas-
tast töötab neli näiterühma: 1. 
klass, 2.–5. klass, 6.–9. klass ja 
gümnaasiumitrupp. Nad on saa-
vutanud laureaaditiitleid erine-
vatelt festivalidelt, gümnaasiu-
miastme grand prix vabariikli-
kult festivalilt ning esindanud 
Eestit ülemaailmsel festivalil 
World Festival of Children’s 
Theatre 2018 Lingenis. Näite-
truppi juhendab Külli Täht, kes 
võttis vastu ka auhinna.

Elutööpreemiad
Viimsi valla elutööpreemia (5000 
eurot).

Spordi elutööpreemia – Ain 
Pinnonen. Ain Pinnonen on 
aastaid edendanud Viimsis tal-
le kõige hingelähedasemat spor-
diala – käsipalli. Ta on mees, 
kes jõuab arendada noorte kä-
sipalli – on juhendanud aastast 
1997 spordiklubi HC Viimsi 
lapsi ja noori. Ta on panusta-
nud Eesti koondise juures ja 
osalenud Eesti käsipalli meist-
riliiga võistlustel HC Viimsi 

Tööriistamarketi meeskonda ju-
hendades. Ta väärib imetlust, 
sest ainult kogu hingest ja mak-
simaalselt panustades on või-
malik nii palju jõuda ja saavu-
tada. Igapäevaselt juhib ta Viim-
si Kooli spordikeskuse tööd 
ning osaleb aastaid aktiivse po-
liitikuna kohaliku elu korral-
damises.

Elutööpreemia antakse talle 
üle Viimsi vallavolikogu vastu-
võtul 21. veebruaril Karulaugu 
Spordikeskuses.

Selle aasta 
nominendid
Tunnustame neid, kes sel aas-
tal nominentideks esitati. 

Aasta noorsportlased – Viim-
si Veeklubi ujujad Camilla Kütt, 
Armin Evert Lelle, Rinel Pius, 
Konrad Aleksander Sepp, Jor-
ven Bruno Nopponen, Marin 
Meier, väga noored krossisõit-
jad Romet Jundas (6-aastane), 
Krevor Marcel Nõmme (7-aas-
tane). 

Täiskasvanute vanuseklas-
sis – Spordiklubi Kahro Racing 
krossisõitja Erki Kahro, seenio-

Kultuuri ja spordi aastapreemiad jagatud
Viimsi valla 2018. aasta kultuuri ja spordi aastapreemiatega tunnustatute ühispilt. Foto Annika Haas

rite klassis ujujad Bruno Nop-
ponen, Teet Daaniel. 

Treenerid – Ivo Lehtmets 
(Martin Reimi Jalgpallikool), 
Rein Ottoson, Raivo Randmäe 
(Rein Ottosoni Purjespordikool). 

Võistkonnad – Spordiklubi 
Rullest (rulluisutamine), 2003/4 
sündinud poiste I grupp (Marti 
Reimi Jalgpallikool), Korvpal-
liklubi Viimsi U16 meeskond; 

Aasta sporditegude kategoo-
rias – Rein Ottosoni Purjespordi-
kooli II hoone avamine ning 
20. mail toimunud Viimsi Heit-
jate Gala 2018 seeriavõistluse 
I etapi korraldamine. 

Kultuurivaldkonnas esitatud 
kandidaadid – aasta muusik 
Diana Liiv, aasta kultuuritegu 
EV100 aastapäeval 24. veeb-
ruaril toimunud taaslavastus-
lahing “Lõuna wäerind 1919”, 
5.–11. novembrini toimunud 
Viimsi Happy Jazz Festival 
2018 ning 19. augustil toimu-
nud Naissaare Püha Maarja ka-
beli taaspühitsemine ning Root-
si kroonprintsessi Victoria ja 
prints Danieli visiit Naissaare-
le; aasta kultuurisarja korral-

daja MTÜ Kogukonna Klubi, 
aasta kultuurkollektiivi juhen-
daja näitetrupi Wilhelmiine ju-
hendaja Maarika Koks. 

Elutööpreemia kandidaadid 
– kauaaegne Viimsi Muusika-
kooli viiuliõpetaja Reet Leinuste, 
kauaaegne eakate käsitööringi 
juhendaja Ljuba Keskküla, Viim-
si Kooli õpetaja ja koorijuht 
Andrus Kalvet ning postuum-
selt Püünsi külavanem Jüri 
Kruusvee.  

Tänuüritust aitasid õhtujuh-
tidena läbi viia Alex Paul Pukk 
ja Emily Bruus, auhindu and-
sid üle vallavanem Siim Kallas 
ja vallavolikogu aseesimees 
Urve Palo. Muusikalist meele-
lahutust pakkus laulja Sissi Nylia 
Benita koos kitarrist Joonatan 
Kiviga. 

Edu ja indu kõigile tunnus-
tuse ja aastapreemiate saajatele! 
Samuti soovime edu ja sihi-
kindlust kõigile esitatud kandi-
daatidele, kes väärivad tunnus-
tamist ja märkamist! Suur tänu 
ka kandidaatide esitajatele! 

Viimsi Teataja

Tartu rahulepingu 99. aastapäeva puhul ase-
tasid Pirita linnaosavalitsuse ja Viimsi valla-
valitsuse esindajad pärjad Jaan Poska hauale 
Kesklinna kalmistul ning toimus Viimsi ja Pi-
rita sõjaveteranide ühisüritus Metsakalmistul 
ja Eesti Sõjamuuseumis – kindral Laidoneri 
muuseumis. 

Metsakalmistul asetati pärjad Eesti Vabariigi 
esimese presidendi Konstantin Pätsi ja president 
Lennart Meri hauale. Sõjamuuseumis rõhutasid 
Tartu rahulepingu olulisust Viimsi vallavanem Siim 
Kallas ja veteranide esindaja Karli Kannelmäe. Li-
puvalves olid Viimsi ja Pirita noorkotkad, skaudid 
ja kodutütred. Veteranidele esines Viimsi Kooli-
teater katkenditega lavastusest “Ma vaatan maa-
ilma igaviku aknast“. Koos sõjamuuseumi giidiga 
tutvuti muuseumi näituste väljapanekuga. Seejä-
rel oli aega ühiste mälestuste meenutuseks.

Viimsi Teataja

Tähistati Tartu rahulepingu 99. aastapäeva

Pärgade asetamine Konstantin Pätsi hauale. Fotol Viimsi vallavanem 
Siim Kallas ja Pirita linnaosavalitsuse esindajad. Foto Ülo Siivelt

Pärgade asetamine Jaan Poska hauale Kesklinna kalmistul. Fotol Viimsi 
abivallavanem Annika Vaikla koos Pirita linnaosavalitsuse esindajaga. 
Foto Marje Plaan

Siim Kallas: muudatusi vallajuhtimises ei tule



Viimsi ettevõtlikud daamid korraldavad Viimsi aasta naise tun-
nustamist taas traditsioonilisel moel. Alates 2005. aastast on 
viimsilased nomineerinud üle 50 naise, kõiki neid oleme vää-
riliselt tunnustanud.  Aasta naise tiitli on saanud 13 naist. Eel-
misel aastal valisime juubeliaasta puhul ka Viimsi aasta mehe.

Kutsume kõiki viimsilasi üles märka-
ma ja tunnustama naisi, kes muudavad 
elu Viimsis täiuslikumaks, seda nii kul-
tuurilises kui ka emotsionaalses plaa-
nis! Tunnustame naisi, kelle tegutse-
mise tulemusel on meie elu vahvam,

rõõmsam, turvalisem ja tervem!
Kuigi meile tundub, et naiste õigustest räägitakse piisavalt, on 

naisi tarvis tunnustada. Peame esile tõstma häid, jätkusuutlik-
ke elumustreid. Kuni Eestis on kõige suurem erinevus meeste ja 
naiste palkadel, kuni toimub veel koduvägivalda, kuni naised on 
üheski kodus hirmul, peame me kindlasti esile tõstma ja tunnus-
tama elamise viise, mis hästi toimivad. 

Õnnelik naine tähendab õnnelikku peret. See omakorda annab 
pere lastele võimaluse areneda tiivustavas keskkonnas, kus saa-
vutada oma võimete maksimum ja kasvada õnnelikuks inime-
seks. Meie seome Viimsi aasta naise nominatsiooni emadusega. 
Iga naine teab, et emana on vaja palju paremini planeerida oma 
tegutsemist, palju keerulisem on olla ettevõtja ja ettevõtlik ini-
mene. Kindlasti saab ühiskond palju rikkamaks nii selliste ärksate 
naiste tegemistest kui ka nende poolt kasvatatud lastest.

4 8. veebruar 2019   VIIMSI TEATAJA   

TEATED & UUDISED

15. jaanuaril võttis 
Viimsi vallavalitsus vastu 
riikliku rahastuse alusel 
koostatud Viimsi valla 
huvihariduse ja huvite-
gevuse kava aastateks 
2019–2020.

Kava koostati teist korda ning 
rahastusallikaks on rahandus-
ministeeriumi poolt kohalikule 
omavalitsusele eraldatav siht-
otstarbeline lisatoetus, mille ees-
märk on parandada huviharidu-
se ja -tegevuse kättesaadavust 
ning pakkuda 7–19-aastastele 
noortele mitmekesisemaid osa-
lemisvõimalusi.

Seadusest tulenevalt koos-
tavad vallad ja linnad täiendava 
toetuse kasutamise kava, kus 
tuuakse välja huvihariduses ja 
huvitegevuses osalevate 7–19-
aastaste unikaalsete noorte arv, 
kirjeldatakse kitsaskohad ja te-
gevusi nende lahendamiseks. 
Viimsi valla huvihariduse ja -te-
gevuse kavas on välja toodud 
11 punkti (kitsaskohta ning te-
gevust), millega vald valdkon-
na arengusse panustab.

Jätkutegevused
Kava alusel toetakse jätkuvalt 
toimetulekuraskustes ja palju-
lapselisi (peres kasvab 4 või 
enam kuni 19-aastast last või 
noort) peresid ning raske või 
sügava puudeastmega lapsi või 
noori (aluseks on Viimsi Valla-
volikogu 12.12.2017 määrus nr 
19 “Huvihariduse ja huvitege-
vuse toetuse maksmise kord”). 
Kehtestatud korra alusel on või-
malus taotleda huvikooli õp-
petasu ja huvitegevuse toetust 
kuni 50% huvikooli õppetasust 
või osavõtutasust õppuri kohta 
kuus, kuid mitte rohkem kui 
200 eurot õppuri kohta aastas. 
Lisaks saab taotleda transpordi-
toetust raske või sügava puu-
dega lapsele või noorele mahus 
kuni 75% transpordikulust, kuid 
mitte rohkem kui 200 eurot lap-
se või noore kohta aastas.

Õppeaasta lõpuni jätkub MTÜ 
Teadmiskeskus Collegium Eru-
ditionis, Korvpalliklubi Viimsi, 
MTÜ Nordswim Viimsi, Rand-
vere Kooli ja Viimsi Muusika-
kooli poolt perioodi 2017–2018 
kava alusel ringide toetamine.

Piiratud ligipääs
Prangli saarel luuakse täiendav 
huviring ning uue meetmena on 
Prangli saarel elavatel 7–19-aas-
tastel noortel võimalus taotle-
da transpordi kompensatsiooni 
mandril huviringis käimiseks.

Hariduslike erivajadus-
tega (HEV) noortele 
uued võimalused
Randvere Koolis pakutakse li-
saks HEV noorte pikapäevarüh-
ma tegevustele uusi võimalusi 
vaba aja sisustamiseks.

Juhendajate ja 
treenerite toetamine
Juhendajatele ja treeneritele on 
mõeldud kaks toetusmeedet. Es-
malt toetuse eraldamine tööjõu-
kulude katmiseks. Toetus on 
mõeldud huvikoolide või huvi-
tegevust pakkuvatele organisat-
sioonidele, kes pakuvad huvite-
gevust või huviharidust erivaja-
dustega lapsele või noorele. Tei-
seks juhendajatele ja treeneri-
tele erinevate koolitusprogram-
mide tellimiseks ja läbiviimi-
seks sh erivajadustega laste ja 

noortega tööks üldteadmiste/
oskuste arendamiseks.

Projektitoetus
Projektitoetamise fond luuakse 
kaheks aastaks. Eesmärgiks on 
uute innovaatiliste ja täiendatud 
võimaluste loomine huvihari-
duse ja -tegevuse toetamiseks. 
Projektifond on suunatud or-
ganisatsioonide toetamiseks.

Arendus
Kavas on viia läbi üleüldine 
uuring Viimsi valla 7–19-aas-
taste noorte huvide kaardistami-
seks. Seejärel luuakse huviha-
ridust ja huvitegevuse infot koon-
dav infosüsteem. Eesmärgiks on 
saada ülevaade valla noorte hõi-
vatusest ning teenusepakkuja-
test ning üleüldisest huvihari-
duse ja -tegevuse kvaliteedist. 
Lisaks algatatakse huvihariduse 
ja üldhariduse lõimumise piloot-
projekt, mille eesmärk on arves-
tada huvihariduses ja -tegevu-
ses omandatud teadmisi üldha-
riduskoolis ja vastupidi.

Kaija Mägi
Huvihariduse vanemspetsialist

Jõuluvalgus Viimsi kohal
Igal aastal süüdatakse Viimsi kodudes jõuluvalgus – sest 
seda on meile, viimsilastele, tarvis. 

Kõik veel ei tea, aga igal aastal laienev jõulutulede kuma 
näitab, et ilu on nakkav ja levib majalt majale. Aastatega on 
tekkinud Viimsi küladesse terved kaunistatud tänavad – ikka 
nii, et 1–2 maja ees ja teised järgmistel aastatel järgi. Pimeda 
ja sageli pilviselt tähitu taeva all saab nõnda Viimsi vahel kõn-
dida kui jõulumuinasjutus. Valgus saab pimeduse üle võidu tä-
nu toimekatele elanikele.

Igal öösel süüdatakse taevas tähti – igal aasta süttib Viim-
sis jõuluvalgus. Sel aastal tunnustame Viimsis jõuluilu loojaid:

• Miiduranna tee 19 a, Miiduranna – Viktoria Tuulas;
• Reinu tee 125, Leppneeme – Illimar Süvari;
• Heldri põik 5, Haabneeme – Maia Paavel;
• Karikakra tee 27, Püünsi küla – Liina Tamm.
Küladest, milles on märkimisväärselt levinud jõuluvalgus, 

saab seekord tunnustuse Kelvingi küla. Kõik Kelvingi kaunista-
tud kodud – tänu ja kiitus teile! Eriliselt märgime ära Koidu 40, 
Koidu 19 ja Meresihi teel 28. Täname ka külavanemat Ants-
Hembo Lindemanni!

 Viimsi Kauni Kodu komisjoni nimel
Ene Lill 

25. jaanuaril, Püünsi 
noortekeskuse avamisel, 
pidasid sümboolse laua-
jalgpallimängu maha 
Viimsi vallavalitsuse hari-
dus- ja kultuuriosakonna 
juhataja Ermo Mäeots ja 
Püünsi noortekeskuse 
noorsootöötaja Aare Vest. 

Avamisel viibinud vallavanem 
Siim Kallas rõhutas, et Viimsi 
valla noorterohkus sunnib loo-
ma noortele uusi võimalusi ja 
tingimusi. Püünsi noortekeskus 
annab selleks parima, et neid 
võimalusi pakkuda.

Püünsi noortekeskuse, mis 
on Viimsi noortekeskuse filiaal, 
avamisele olid tulnud ka mit-
med noortekeskuse sõbrad, toe-
tajad nii Viimsi vallast kui ka 
kaugemalt. Kohal olid head kol-
leegid Saku noortekeskusest ja 
MTÜ-st Eesti Avatud Noorte-
keskuse Ühing, kuhu ka Viimsi 
noortekeskused kuuluvad. Ava-
misel esinesid Püünsi Kooli 
noored ning sündmuse lõpetas 
lahe teadusshow.

Noortekeskus hakkab tööta-
ma avatud noortekeskuse mee-
todil ehk keskus on avatud kõi-
kidele piirkonna noortele. Ooda-

tud on värsked noorte ideed, 
soovid ja ettepanekud. See tä-
hendab, et noortekeskuse tege-
vused kujunevadki edaspidi väl-
ja vastavalt noorte soovitule. 

Tähelepanu! Noori oodatak-
se regulaarsele noorte mälumän-
gule igal neljapäeval kell 16.00. 
Oodatud on kuni neljaliikme-
lised meeskonnad ning hooaja 
lõpuks saab parim meeskond 
premeeritud. Igal korral osale-
ma ei pea!

28. jaanuaril avas samas ma-
jas oma uksed uus Püünsi raa-
matukogu, kus saab lugeda kir-
jandust nii lastele, noortele kui 

ka täiskasvanutele. Esialgu on 
valik veel tagasihoidlik, kuid see 
täieneb peagi. Kohapeal on või-
malik lugeda enam kui 30 nime-
tust ajakirju ja ajalehti.

Vastavatud noortekeskus ja 
raamatukogu asuvad Püünsi 
Kooli juurdeehituse ruumides 
(Kooli tee 33, Püünsi küla). 

Noortekeskus on avatud E–R 
k 13–19 ja R k 13–17. Raamatu-
kogu töötab nii rahva- kui ka 
kooliraamatukoguna ja on ava-
tud esmaspäevast reedeni k 
8.30–16.30, lõuna k 11.30–12.30.

Viimsi Teataja

Püünsi kultuurielu rikastavad nii vast-
avatud noortekeskus kui ka raamatukogu

Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse 
kava on kinnitatud

Tegusatel naistel peab olema turvaline tagala – kodu, mis neid 
toetab. Seepärast on meie tunnustus tegelikult tunnustus ka sel-
listele kodudele, mis lasevad naisel õide puhkeda. See on har-
moonia, mis saab toimida nii naise targa tegutsemise kui ka kodu 
koostöös. Kui kodu on kindlus, siis kindla riigi moodustavadki just 
sellised kodud ja sellised inimesed.

Oma kaaskondsete tunnustamine muudab ühiskonda tervikuna 
paremaks, vähendab viha, väiklust ja kadedust. Muudab Viimsi 
kogukonna selliseks kohaks, kus me tahame elada sõbralikult, 
üksteisega arvestavalt ja üksteisest lugu pidades.

Valimise reglement: aasta naise valib Viimsi Ettevõtlike Daamide 
Assotsiatsiooni üldkoosolek salajasel hääletusel lihthäälteenamu-
se põhjal. Nominendiks esitamise kriteeriumid on:

1. Ta on hoolitsev ema või vanaema.
2. Ta on kogukondlikult aktiivne.
3. Ta realiseerib oma ametioskusi.
4. Ta innustab kaaskodanikke ja on eeskujuks.
5. Ta on positiivne ja elurõõmus.
6. Tema elukoht ja/või tegevus on seotud Viimsi vallaga.
7. Ta on nõus Viimsi aasta Naise nominendiks esitamisega.
Ootame teie soovituskirju nominatsiooniks kuni 18. märtsini 

kas paberil aadressile Pargi tee 8, Viimsi, tervisekeskus Har-
moonikum või e-posti aadressile viimsidaamid@gmail.com.

Ene Lill
VEDA president

Viimsi aasta naise 2019 tiitel ootab kandidaate

Taru Pro Bono Legal Aid 
õiguskliinik aitab
Õiguse ja õigluse teema on inimkonna arenguloos olnud 
alati kesksel kohal.

Ajaloost oleme kaasa võtnud mõiste “kel jõud, sel õigus“. 
Tegemist võib olla füüsilise, poliitilise või avaliku jõuga. Jõuga, 
mis kehtestab käitumisreeglid ja tagab kirja pandud ja teine-
kord ka kirjutamata reeglite täitmise, rakendades kehtestatud 
reeglite suhtes patustaja õiglase karistamise.

Taru Pro Bono Legal Aid õiguskliinik alustas oma tegevust 
detsembris 2017. Täna tõdeme, et õigus ja õiglus on ajas muu-
tuvad. Tänu infotehnoloogia arengule muutuvad olukorrad kii-
remini kui kirja pandud reeglid ja väljakujunenud tavad, põh-
justades ajas ja ruumis kestva ebaõigluse. Nii juhtubki, et pisi-
kesed juriidilised detailid omandavad määrava tähtsuse ja an-
navad formaalse õiguse sellele, kellel valjuhäälse enamuse ar-
vates, selleks õigust ei ole.

Sellest kehutatuna täiendatakse olemasolevaid reegleid uute 
formaalsustega, mille tagajärjel muutub õigusemõistmine ve-
nivaks, formaalseks ning avalikkusele veelgi arusaamatumaks, 
süvendades arusaamist, et koos demokraatiaga pole õiglust 
justkui juurde tulnud.

Nii tekibki kohtuväline õigusemõistmine, mis on lihtne ja 
kiire ning kus pole kohta kaalutlusõigusel. Sestap niigi üleregu-
leeritud keskkonda lisanduvad kohtuvälised karistused ja sea-
duseväline reeglistik. Tundub, et kiirustavas maailmas on kaa-
lutletud kohtuotsus tõhusalt asendatav avalike häbipostidega, 
mille õiguslikud tagajärjed on pahalasele rasked ja pikaajali-
sed, sõltumata üleastumise raskusastmest.

Õigusmaastikul toimuv kajastub ka õiguskliinikusse pöör-
dujate probleemides. Üha sagedamini küsitakse, mida teha, 
kui ühel päeval avastad ennast digitaalses avalikus häbipostis 
– kas tarbija õigused on Eestis tegelikult ka kaitstud, kuidas 
sinu isiklikud andmed satuvad võlaküttide valdusesse, mida 
jälgida äripinna rentimisel jne, jne.

Taru Pro Bono Legal Aid õiguskliinik on avatud 14. veeb-
ruaril, 14. märtsil, 17. aprillil ja 16. mail. Aja broneerimiseks 
kirjuta e-posti aadressil tere@taruviimsi.com!

Viktoria Tuulas
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Pilk Viimsi valla möödunud 
haridus- ja kultuuriaastale
Kuidas möödus 2018. aasta 
Viimsi valla hariduse, spordi 
ja kultuuri edendamisel 
ja arendamisel? Selle eest 
heaseisvate ametnike 
arvates hästi, aga otsus-
tagu lugejad ise. 

OLULISTE MUUTUSTE 
AASTA HARIDUSES
Haridusvaldkonnas tehakse kok-
kuvõtteid tavaliselt juuni lõpus, 
kui koolide õpilased saavad tun-
nistused ja õpetajad teenitud su-
vepuhkuse. Tähtsamaid arve ha-
riduses lüüakse kokku septemb-
ris, kui on selge uute õpilaste ja 
õpetajate arv. Finantspool vaa-
datakse üle uue aasta alguses. 
Hariduse puhul on see sõltuvu-
ses nii õpilaste arvust kui ka 
koolide eripäradest. 

Viimsi valla jaoks seisnes ha-
ridusvaldkonna olulisem muu-
tus selles, et alates 1. septemb-
rist ei ole enam Viimsi Kesk-
kooli – valla ja ka Eesti ühest 
suurimast koolist sai põhikool. 
Gümnaasiumihariduse andmist 
alustas Viimsi riigigümnaasium 
ja see tähendab, et nüüd vahen-
dab seda riik ise. Viimsisse ra-
jati uus kool, mis kindlasti tõs-
tab nii gümnaasiumiõppe taset 
kui ka leevendab Viimsi Kooli 
ruumikitsikust. Gümnaasiumi-
õpilased on oma uue kooliga 
väga rahul ja kinnitavad, et loo-
dud võimalus toidab nende loo-
mingulisust.

Vaatamata pereheitmisele 
õpib Viimsi Koolis täna ikkagi 
ligi 1200 õpilast, olles sellega 
endiselt Eesti üks suurimaid põ-
hikoole. Muidugi ei ole hari-
duses tähtis kvantiteet, vaid kva-
liteet ja see ongi eesmärk, mil-
le poole on püütud. Vallavalit-
sus teeb kõigi valla haridus-
asutustega tihedat koostööd, et 
nii täiendavate vahendite kui ka 
motivatsiooniga õppetöö tase-
me kasvule kaasa aidata.

Millega panustame?
2019. aastal sõlmis vald 4-aas-
tase koostöölepingu huvikoo-
liga teadmiskeskus Collegium 
Eruditionis, kus pea 40 õppe-
kaval õpib praegu üle 800 lap-
se. See on täiendavate võima-
luste loomine, et tekitada noor-
tes huvi kultuuri-, humanitaar-, 
loodus- ja täppisteaduste ning 
tehnoloogiavaldkonna vastu.

Lisaks sõlmis Viimsi vald 
möödunud aasta mais koostöö-
leppe Tallinna Tehnikaülikooli 
(uue nimega TalTech) innovat-
siooni- ja ettevõtluskeskusega 
Mektory ning haridus- ja tea-
dusministeeriumiga. Leppe ees-
märk on toetada ja väärtustada 
Eesti riigi eduka ja jätkusuutli-
ku arengu jaoks vajaliku tipp-
tasemel loodus- ja täppistea-
duste ning tehnoloogia- ja ette-
võtlusvaldkonna spetsialistide 
tulemuslikku koolitamist järg-
nevatel aastakümnetel. Selleks 

rajatakse koostöös Viimsi valda 
tipptasemel Noorte Talentide 
Kool.

2017. aastal alustatud ja 2018. 
aastal jätkunud riigipoolse toe-
tusmeetme rakendamine Viim-
si vallas – uute ja innovaatilis-
te huvihariduse ja huvitegevus-
programmide rahalise toetami-
se näol käivitus kokku 28 uut 
huvitegevusprojekti.

Suurima välise muutuse tegi 
meie haridusasutustest läbi 
Püünsi Kool, mis oma 25. juu-
beliaastal sai juurdeehituse näol 
olulise laienduse. Kokku andis 
see koolimajale juurde ligi 800 
m2 pinda, mis mahutab nii klas-
siruume kui ka ruume raama-
tukogu ja noortekeskuse jaoks. 
Selle tulemusel on Viimsi raama-
tukogu laienenud lisaks Prang-
lile ja Randverele nüüd ka Püün-
sisse, niisamuti on laienenud 
noortekeskus.

Mõnevõrra muutus ka Rand-
vere Kooli välisilme. Õpilaste 
arvu suurenemine tingis ka seal 
ruumiprobleemile lahenduse ot-
simist. Selleks sai rakendatud 
mõningate koolide ja lasteasu-
tuste  juures juba ennast õigus-
tanud moodulmaja. Randvere 
Kool sai selle tulemusel ruumi-
leevendust ca 190 m2. 

Ka Viimsi Koolis tehti suu-
remal või vähemal määral ehi-
tustöid, millega uuenes aatriu-
mi veeseina osa ja remonditi 
katust.

Kui siit veel nn ehituse ja ka-
tuste teemadel jätkata, siis Par-
gi ja Päikeseratta lasteaia ma-
jad said Viimsi Halduse eest-
võttel katustele päikesepanee-
lid, mis aitavad kokku hoida 
elektrikulu. Investeeringu kogu-
maksumuseks kujunes ca 65 000 
eurot. 

Suure väljakutsega, mis puu-
dutab hetkel koondnime all Noor-

te Talentide Kool olevat pro-
jekti, sai möödunud aastal sa-
muti algust tehtud. Rahvusvahe-
lise arhitektuurikonkursi tule-
musena selgus võidutöö, mille
järgi hakatakse lähiaastatel klin-
diastangu alla koolide rivisse 
uut hoonet ehitama.

Osaliselt sai uuendatud ka 
Viimsi valla koolide arvutipar-
ki. Sellesse panustati HITSA 
programmi toel ja see tõi meie 
koolidele 145 uut arvutit.

2018. aasta arvudes
Viimsi valla viies koolis õppis 
aasta lõpu seisuga 2466 last. Väl-
jaspool valda õpib 1163 Viimsi 
last, sealhulgas 202 õpilast era-
koolides ning 282 riigikoolides 
(valdav osa sügisel avatud Viimsi 
Gümnaasiumis). Viimsi munit-
sipaallasteaedades (MLA Viimsi 
Lasteaiad 8 maja ja Püünsi Koo-
li lasteaed) käis 830 last. Era-
lasteaias (kokku 23) käib 534 
Viimsi last.

Probleemidest
Suurimaks väljakutseks kujunes 
haridusasutuste toitlustamise tee-
ma. Senisel toitlustajal KLP Toit 
OÜ-l tekkisid sügisel majandus-
likud probleemid, mistõttu ei 
suutnud ta täita enam lepingu-
kohustust ja tekkinud olukor-
rale tuli leida kiirelt lahendus. 
Tagantjärele vaadates võib hin-
nata, et suutsime kriitilisest olu-
korrast oskuslikult välja tulla 
ja lapsed ei jäänud ühekski päe-
vaks toitlustamata. Hetkel on 
Viimsi vallavalitsusel meie hari-
dusasutuste toitlustamiseks aju-
tine leping Baltic Restaurants 
Estonia AS-iga, mis kehtib käes-
oleva aasta 30. juunini. Praegu 
on käsil hanke koostamine uue 
toitlustaja leidmiseks.

Samuti peame tunnistama, et 
jätkuvalt napib vallas lasteaia-

kohti. Osaliselt tingib seda ka 
tõsisasi, et laste vanuseline koos-
seis meie munitsipaallasteaias 
liigub kiirelt noorenemise suu-
nas, mis tähendab, et järgneva-
te aastate jooksul vabaneb kooli 
minevate laste arvelt lasteaia-
kohti vähem. Tulevikku vaata-
valt loodame siin mõnetist lee-
vendust Pärnamäe lasteaed-alg-
kooli ehitamisest.

8 kuld- ja 9 hõbe-
medalit
Viimsi vallas on heaks tavaks 
tunnustada kõrge õppeedukuse-
ga põhikooli, huvialakooli ning 
gümnaasiumi lõpetanud noori.
2018. aastal lõpetas gümnaa-
siumi medaliga märkimisväär-
selt palju abituriente – tervelt 
kaheksa noort kuldmedali ja 
üheksa hõbemedali väärilise tu-
lemusega. Kuldmedali pälvisid 
Sten-Jan Sarv, Aidi Hamburg, 
Kaisa Varik ja Liis-Marie Kütt 

(Viimsi Keskkool), Jaanika Vai-
nula (Gustav Adolfi Gümnaa-
sium), Caro Kristiine Kallas (Tal-
linna Prantsuse Lütseum), Ke-
vin-Sander Pikk (Pirita Majan-
dusgümnaasium) ning Birgita 
Siim (Vanalinna Hariduskol-
leegium). Hõbemedaliga lõpe-
tasid kooli Naatan Hollman ja 
Annely Nõomaa (Viimsi Kesk-
kool), Danielle-Lisbeth Mäe-
mets (Gustav Adolfi Gümnaa-
sium), Anett Mataloja (Auden-
tese Erakool), Mia Peterson (Tal-
linna Reaalkool), Marleen Lee-
mets (Vanalinna Hariduskol-
leegium), Laur Keller (Tallin-
na Muusikakeskkool), Marina 
Tihhonova (Tallinna Tõnismäe 
Reaalkool) ning Marion Anna-
bel Nummert (Tallinna Ühis-
gümnaasium). Viimsi vallava-
litsuse korraldusega premeeriti 
kuldmedaliste 1000 ning hõbe-
medaliste 750 euro suuruse pree-
miaga.

Kiituskirja (lõputunnistusel 
ainult väga head hinded) pälvis 
11 Viimsi valla põhikooli ning 
4 huvialakooli põhiõppe lõpe-
tajat. Neid tublisid noori pre-
meeriti vastavalt 300 ja 200 eu-
roga.

Kolmele õpilasele anti välja 
Viimsi valla autasu “Viimsi vaa-
lapoeg” koos tänukirjaga mär-
kimisväärse panuse eest haridus- 
ja kultuurivaldkonda: Naatan 
Hollmann, Armina Evert Lelle 
ja Hanna-Theresa Toiger.

Eduka ja väljapaistva esine-
mise eest talendiotsingu saates 
“Eesti otsib superstaari 2018” 
sai tänukirja ja 500 euro suuru-
se preemia Sissi Nylia Benita.

Haridustöötajate 
arenduspäev ning 
õpetajate päeva 
tähistamine
Vahetult enne kooliaasta algust 
leidis aset traditsiooniks saanud 
haridustöötajate arvult kuues 
arenduspäev. Kultuurikatlas toi-
munud üritusel sai kuulata ette-
kandeid väga erinevate vald-
kondade esindajatelt, kes läbi-
va teemana käsitlesid loovust 
hariduses. Korraldajaks oli see-
kord MLA Viimsi Lasteaiad 
ning Püünsi Kool, kes tõid ko-
hale tõeliselt põnevad ja eriil-
melised lektorid. 

Teine oodatud suurüritus on 
õpetajate päeva pidulik tähista-
mine, mis sel aastal toimus Viim-
si Black Box Studio saalis.

NOORSOOTÖÖ
Valla noorsootöö korraldamise 
aluseks on vastav arengukava. 
2018. aastal toimus 5 noorsoo-
töö ümarlauda, kus osalesid 
noortekeskuste, vallavalitsuse ja 
noorte esindajad noortevoliko-
gust ja õpilasesindustest. 

Ameti, noortevolikogu ja 
noortekeskuste koostöös korral-
dati 12. augustil Noortepäev. 

Järgneb lk 6

12.august noortepäeval, pildil Siiri Taimla. Foto erakogu

Õpetajate päev 2018. Foto Annika Haas
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19.–25. novembril korraldati 
Noorsootöö nädal, mille raames 
toimus töövarjupäev vallavalit-
suses ning Viimsi noorte inspi-
ratsioonipäev.

Aitasime korraldada kohali-
ku omavalitsuse praktika kahe-
le Tallinna Ülikooli noorsootöö 
üliõpilasele. Meie ameti esinda-
ja osales Eesti Noorsootöö Kes-
kuse (ENTK) poolt moodusta-
tud Avatud Noortekeskuste te-
gevust koordineeriva töögrupi 
töös, Euroopa Liidu program-
mi Erasmus+ noorsooprojekti-
de hindamiskomisjonis, Eesti 
Noorsootöötajate Kogu (ENK) 
juhatuses ja ENL-i noorte osa-
luse (noortevolikogude projek-
tid) projektide hindamiskomis-
jonis.

Õpilasmalev 2018
Suvel jätkas traditsiooniliselt 
oma tegevust Viimsi õpilasma-
lev. Selle tööst võttis 2018. aas-
tal osa 100 noort vanuses 13–
22 aastat. 13–15-aastaste noor-
te töötamiseks taotleti ja saadi 
nõusolek maksu- ja tolliameti 
kaudu tööinspektsioonilt. Kor-
raldati 2 kahenädalast õpilas-
maleva vahetust: 14.–27. juuni 
ja 6.–17. august. 

Põhiliselt teostasid malevla-
sed kommunaalameti juhenda-
misel heakorratöid Viimsi val-
la territooriumil: vabaõhumuu-
seumis, rannas, parkides, kooli-
de juures, spordi- ja mänguväl-
jakutel. Lisaks panustati Viim-
si raamatukogus ja Viimsi las-
teaedades. Koostöös kvalifit-
seeritud rühmajuhtidega ja noor-
sootöötajatega Viimsi noorte-
keskustest toimusid ka vaba aja 
üritused: tutvumisõhtu, karjää-
ripäev, erinevad töötoad, män-
giti bowlingut, roniti seiklus-
pargis, mängiti lasermänge ja 
seigeldi põgenemistoas. 

Viimsi õpilasmalev jätkas 
meeldivat koostööd Viimsi ette-
võtetega ja võrreldes möödu-
nud aastaga laienes ka koos-
tööpartnerite võrgustik, mis an-
dis meile 47 töökohta erineva-
tes Viimsi  ettevõtetes. Noortel 
avanes võimalus töötada Viim-
si Selver AS-is, Sportland Ees-
ti AS-is, Apollo kauplused OÜ-s, 
Koduekstra OÜ-s, MyFitnes-
sis, SPA Tours OÜ-s, OÜ-s Star-
set (Taru), ToomDev OÜ-s, Viim-
si Hambakliinik OÜ-s, Saia-
kohvik OÜ-s (Cafe Lyon), Free-
nature OÜ-s, ABC Supermar-
kets AS-is (Delice) ja Velsti 
Trade OÜ-s.

Lisarahastus õpilasmaleva va-
ba aja tegevuste läbiviimiseks 
saadi Eesti Noorsootöö Kesku-
selt (ENTK), toetuse suuruseks 
oli 11 600 eurot. Töötukassalt 
lisandus sellele seoses alaealis-
te tööga 4000 eurot.

Eesti Noorsootöö Keskuse 
poolt välja kuulutatud noorsoo-
töötajate tunnustuskonkursile 
esitati nominendina Viimsi õpi-
lasmalev aasta maleva kategoo-
rias.

Noorte tunnustamine
Viimsi valla noorte toetamise ja 
tunnustamise komisjon kogu-
nes 2018. aastal  kolmel korral, 

tunnustati 39 noore ja ühe noor-
tegrupi tegevust, kokku sum-
mas 9800 eurot.

Noortevolikogu
2018. aastal tegutses väga ak-
tiivselt Viimsi noortevolikogu 
uus koosseis, kuhu kuulub 15 
liiget. Kokkusaamistel arutati 
tegevuskava ja seati põhiees-
märgid, korraldati traditsiooni-
line Viimsi Innukate Ideede Dis-
kussiioon (VIID). Koostöö jät-
kus ka Tallinna noortevoliko-
guga ja Eesti Noorteühenduste 
Liiduga (ENL). Lisaks sai noor-
tevolikogu Haabneemes enda 
kasutusse ka päris oma ruumi.

Vallas nüüd kolm 
noortekeskust
Eelnevalt oli juba põgusalt jut-
tu, et  aasta lõpus valmis Püün-
si Kooli juurde uhiuus  noorte-
keskus. Seega tegutseb Viimsis 
nüüd 3 noortekeskust. Esile tu-
leb tõsta samuti väga hästi käi-
vitunud koostööd Randvere 
noortekeskuse ja kooli vahel. 

Rahvusvaheline 
noorsootöö
Viimsi valla rahvusvaheline 
noorsootöö oli möödunud aas-
tal osaliselt seotud  koostööpart-
neritega Hispaaniast, Rumee-
niast, Prantsusmaalt ja Saksa-
maalt. Alguse sai koostöö Islan-
di partneriga. Sõlmiti koostöö-
leping Puente Genili linnaga 
Hispaanias, kus lisaks noorsoo-
tööle on ka teised koostöövald-
konnad. Euroopa Liidu prog-
rammi Erasmus+ kaasfinant-
seerimisel osalesid Viimsi noo-
red ja noorsootöötajad viies His-
paanias Puento Genilis toimu-
nud noorsoovahetusprojektis ja 
seminaril. Lisaks Rumeenias 
Bustenis ja Prantsusmaal toimu-
nud noorsoovahetusel ning Sak-
samaal Kölnis toimunud süm-
poosionil. Koostöös Viimsi noor-
tevolikoguga korraldati Viim-
sis noorsoovahetus koostöös Is-
landi noortega. 

Noorsoovahetusprojektides, 
koolitustel ja seminaridel osale-
mine on andnud Viimsi noorte-
le ja noorsootöötajatele võima-
luse tutvustada ennast, Viimsit 
ja Eestit, suhelda teiste Euroo-
pa Liidu noortega, vahetada ar-
vamusi, praktiseerida keelt, tut-
vuda teiste riikide noorte ja kul-
tuuridega ning saada uusi ko-
gemusi. 

Viimsi vallavalitsuse haridus- 
ja kultuuriamet oli koostöös val-
la noorsootöö- ja haridusasutus-
tega 2018. aastal praktikabaa-
siks kuuele Saksamaa Kölni üli-
õpilasele. Ligi 2-kuuline prak-
tika korraldati MLA-s Viimsi 
Lasteaiad, Viimsi Koolis, Haab-
neeme Koolis ja MTÜ Viimsi 
Huvikeskuse Noortekeskustes. 

Möödunud aastal olid Viim-
sis ka kaks vabatahtlikku noort 
Hispaaniast ja Makedooniast. 
Vallavalitsuse, Viimsi noorte-
keskuste ja lasteaedade koos-
töös korraldati Euroopa vaba-
tahtliku teenistuse projekt “Me 
and my skills!” Tegemist oli 
teistkordse taolise projekti läbi-
viimisega Viimsis. Lisaks saa-
deti kaks vabatahtlikku Viim-

sist  Hispaaniasse Maracenasse. 
Neid projekte finantseeriti  Eras-
mus+ Programmi kaudu.

Projektitoetused
2018. aastal eraldati toetused 
15-le noortevaldkonna projek-
tile, nende hulgas olid: Viimsi 
noortevolikogu tegevused, Viim-
si Kooli õpilasesinduse projek-
tid “Moeaken” ja “Gümnasis-
tide Ball”, MTÜ Viimsi Huvi-
keskuse Viimsi noortekeskuse
projekt “Noorte(t)öö(t)uba”, näi-
tegrupi EKSPERIMENT pro-
jekt, SA Viimsi Keskkooli Fon-

di projektid “Väike lava”, “Plas-
tist vabaks” jne.  

Lisaks eraldati kolm stipen-
diumi individuaalses õpilasva-
hetuses osalevatele noortele ko-
gusummas 3500 eurot.

HUVIHARIDUS JA 
-TEGEVUS
Aasta selles valdkonnas oli vä-
ga tegus, sest juba möödunud 
aastal eraldatud riikliku toetuse 
raames koostatud kava alusel 
loodi 28 uut ringi või rühma. 
Eelkõige avardusid koostöös 
MTÜ-ga Teadmiskeskus Col-

legium Eruditionis loodus- ja 
täppisteaduste ning tehnoloogia-
valdkonna võimalused. Loodi 
uusi pilliõppe rühmi, avardati 
erivajadustega noortele huvirin-
gide võimalusi, seda nii Rand-
vere Koolis kui ka koostöös 
MTÜ-ga Nordswim Viimsi.

Esmakordselt loodud Viim-
si valla 2018. aasta huvihariduse 
ja -tegevuse toetuse alusel eral-
dati toetust 13-le projektile ko-
gusummas 42 000 eurot. See 
toetus võimaldas algatada uusi 
ringe või täiendada uute rüh-
made loomiseks vajalikku va-
hendite parki. 

Huvihariduse ja huvitegevu-
se toetuse maksmise korra alu-
sel on saanud toetust taotleda 
7–19-aastased lapsed või noo-
red, kes kasvavad vähekindlus-
tatud või paljulapselises peres 
või on raske või sügava puu-
dega. 13 kuu jooksul, mil kord 
on kehtinud, on toetust saanud 
kokku 87 last ja noort. 

Koostöös Tallinna Ülikooli-
ga viisime möödunud aastal lä-
bi ka koolitusprogrammi “Eri-
vajadusega lapse toetamine hu-
vitöös ja toimetulek agressiiv-
se käitumisega”. Selle koolitu-
se tulemusena said vastava tun-
nistuse 13 Viimsi vallas tegut-
sevat treenerit ja juhendajat.

Lisaks korraldasime kunsti- 
ja muusikakoolide õpetajatele 
koolitusreisi Viljandisse, tutvu-
maks sealsete huvikoolide ko-
gemusega üldhariduskooliga 
lõimumisel.

SPORDITEGEVUS
Viimsi vald toetas sporditege-
vuse korra alusel 1659 last ja 
noort ning 72 spordiklubi te-
gevust.

15. mail 2018. aastal kehtes-
tas Viimsi vallavolikogu mää-
ruse nr 11 “Viimsi valla sport-
mängu esindusvõistkondade toe-
tamise kord”, mille eesmärk on 
toetada võistkondi, kes Viimsi 
valla nime all üleriigilises vas-
tava spordiala rahvusliku ala-
liidu poolt läbiviidavates võist-
lussarjades tulemuslikult esine-
nud. Toetuse saajate hulgas on 
Korvpalliklubi Viimsi, Viimsi 
MRJK ning Spordiklubi Viim-
si HC.

Eelmise aasta suvehooajaks 
uuendasime Haabneeme rannas 
välivõrkpalliväljakuid. Kolm ran-
navõrkpalliväljakut said uued 
võrgupostid ja väljakuala piir-
delindid. Üks väljak on kohan-
datud rannatenniseväljakuks. 
Väljakud on kasutusel ka võist-
luspaigana ja esmakordselt kor-
raldas Eesti Rannatennise Liit 
seal iganädalasi rannatennise-
turniire.

29. oktoobril sai Viimsi uue 
spordihoone võrra rikkamaks, 
kui avati Karulaugu Spordihoo-
ne. Erasektori ja Viimsi valla-
valituse koostöös valminud spor-
dihoones on harrastajate käsu-
tuses kokku 11 000 m2 pinda 
erinevatele spordialadele. Üht-
lasi on hoonel ka samas kõrval 
hiljuti valminud staadionit toe-
tav funktsioon.    

Väljas liikumise ja  aktiivse 
puhkuse harrastamiseks paigal-
dasime uued välilauatennise-
lauad Püünsi ja Randvere koo-

Algus lk 5

Karulaugu Spordikeskus on suur ja avar. Foto Ülo Siivelt

Jalgpallikohtumine. Foto erakogu

Islandlased koos vastuvõtjatega külas Viimsi vallavalitsusel. Foto erakogu
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li juurde, samuti Tammneeme 
külasse ning Haabneeme ran-
da. Välilauatenniselaudade pai-
galdamist jätkame ka sel aas-
tal.

Püünsi külas renoveerisime
jalgpalliväljakut. Tööde käigus 
külvasime kinnikasvanud sae-
puru-liivkattega väljakule muru 
ning uuendasime kõrvalasuvat 
kergliiklusteed. Väljak on päri-
selt kasutusvalmis alates 2019. 
aasta kevadest. 

Viimsi Kooli juures sai teos-
tatud amortiseerinud pallimän-
guväljaku põhjalik remont. Nüüd 
on väljakutel uus kate, korvpalli 
lauakonstruktsioonid ning uuen-
datud võrkaed.   

Leppneeme sadamas valmis 
Rein Ottosoni Purjespordikoo-
li abihoone. Hoone kandideeris 
Eesti Arhitektide Liidu 2018. 
aasta aastapreemiale. Hoone ar-
hitekt on Oliver Alver, hoone 
ehitaja Viimsi Ehitusgrupp OÜ. 

Püünsi Kooli tennisväljaku-
tel teostati parandustöid, mis 
jätkuvad ka 2019. aastal.

KULTUURI-
ÜRITUSTEST JA SPORDI-
SÜNDMUSTEST
Nii nagu kogu Eesti tähistas ka 
Viimsi Eesti Vabariigi juubeli-
aastat ja paljud toimunud üritu-
sed kandsid meiegi vallas aasta 
ideed.     

25. jaanuaril tunnustati Viim-
si valla kultuuri- ja spordirah-
vast ning anti välja aastapree-
miad ja kaks elutööpreemiat – 
kultuuri elutööpreemia Henn 
Rebasele ja spordi elutööpree-
mia Kaarel Zilmerile. 

9. veebruaril toimus Viimsi 
Kooliteatri ja Viimsi Muusika-
kooli koostöös lavastuse “Val-

ge tee kutse” esietendus Viimsi 
Kooli aulas. Kokku anti 6 eten-
dust.

22. veebruaril tähistati Eesti 
Vabariigi 100. aastapäeva Viim-
si vallavolikogu esimehe pidu-
liku vastuvõtuga. Toimus rah-
vamatk ja EV 100 küünalde süü-
tamine Vimka mäel. Võõrusta-
sime välisdelegatsioone (Ski, 
Barleben, Sulejovek, Porvoo). 
Vabariigi aastapäeval toimus EV 
100 taaslavastuslahing Viimsi 
mõisas.

29. märtsil tähistati presi-

dent Lennart Meri 89. sünniaas-
tapäeva mälestuskontserdiga, 
esines ETV tütarlastekoor Aar-
ne Saluveeri juhatamisel. Kuu-
lutati välja president Lennart 
Meri stipendium 2018. 3200 eu-
ro suuruse stipendiumi pälvis 
Liisa-Helena Lumberg, Eesti 
Kunstiakadeemia kunstikultuu-
ri teaduskonna kunstiteaduse ja 
visuaalkultuuri instituudi dok-
torant magistritöö “Nüüdsest 
veelgi suurem Kristus. Uued al-
tarimaalid Eesti luteri kirikutes 
19. sajandi teisel poolel” eest.

10. mail toimus heategevus-
lik Teatejooks Viimsi staadio-
nil. See on samaaegselt 25 lin-
nas üle-eestiline kolmeteistküm-
nendat korda toimuv heatege-
vuslik teatejooks, mis tõi liiku-
misvõime kaotanud laste ravi 
toetuse nimel jooksma 496 Viim-
si valla koolide õpilast.

12. mail toimus XXXII My 
Fitness Viimsi Jooks, millega 
tähistati valla 99. aastapäeva. 
Jooksu erinevatel distantsidel 
osales kokku 1000 liikumishar-
rastajat.

20. mail toimus Randvere 
Kooli spordiväljakul esmakord-

selt rahvusvaheline tippsport-
laste võistlus Viimsi Heitjate 
Gala, mis oli heitjate seeriavõist-
luse I etapp. Võistlusel osale-
sid mitmed Euroopa ja Eesti 
tippheitealade sportlased.

24.–26. mail sai teoks järje-
korras juba 9. Viimsi JazzPop-
Fest. Toimusid kontserdid Viim-
si Keskuses ning kooride ja vo-
kaalansamblite konkurss ning 
ansambli Noorkuu kontsert.

2. juunil toimus Viimsi staa-
dionil Harjumaa laulu- ja tant-
supidu “Koduteel”. Selle  kont-
sertlavastusega tähistas Harju 
maakond Eesti 100. sünnipäe-
va. Rongkäigus ja kontserteten-
duses osales kokku 7000 Har-
jumaa lauljat, tantsijat, pillimän-
gijat ja näitlejat. Viimsi valla 
esinejaid oli peol 800. Peo ajal 
töötas ka meelelahutusala Viim-
si Fest. Kokku osales peol ca 
12 000 inimest, mida võib pida-
da üle aegade kõige rahvaroh-
kemaks sündmuseks, mis Viim-
sis eal on aset leidnud. Harju-
maa laulu- ja tantsupidusid on 
peetud Kosel ja Keila linnas. 
Viimsil oli seega au esmakord-
selt võõrustada nii esinduslik-
ku kultuurisündmust. See oli ka 
seni suurima osalejate arvuga 
toimunud Harjumaa pidu. Peo 
korraldas Harjumaa Omavalit-
suste Liit koostöös Viimsi val-
lavalitsusega.      

9. juunil toimus traditsioo-
niline Viimsi rattaretk, mille käi-

gus sõideti 30-kilomeetrine ring 
Viimsi poolsaarel.

22. juunil tähistas Kelvingi 
küla oma asutamise 25. juube-
lisünnipäeva. 

Alates 7. juulist toimusid eri-
nevad Nargen Festivali eten-
dused ja kontserdid Omari küü-
nis Naisssarel. Koomiline kan-
taat “Ustav süda, sa loodad tüh-
ja” ja augustis Andrus Kiviräh-
ki “Isamaa pääsukesed”.

20. juulil toimus suveteatri 
esietendus Prangli saarel “Ees-
tirand. Lootuse kursil”. Kok-
ku anti 5 etendust.

28. juulil toimus Viimsi koh-
vikutepäev ja suvelaat. Viimsi 
poolsaarel ja ka saartel olid 
avatud kokku üle 60 kodukoh-
viku. Viimsi vabaõhumuuseu-
mis esinesid koorifestivalil Eu-
ropa Cantat 2018 osalenud koo-
rid. 

Suve üheks suursündmuseks 
kujunes kindlasti ka 19. augus-
til  Naissaare Püha Maarja ka-
beli pidulik taaspühitsemine.  
Sellel tseremoonial osalesid sa-
muti Rootsi kroonprintsess Vic-
toria, prints Daniel ning Eesti 
Vabariigi president Kersti Kal-
julaid abikaasa Georgi-Rene 
Maksimovskiga.

8. septembril toimus tradit-
siooniline Viimsi turvalisuse-
päev ning Viimsi huvitegevuse 
infolaat Viimsi Kooli õuealal 
ja siseruumides. 

Traditsiooniline Kindral Jo-

han Laidoneri Olümpiateate-
jooks Viimsi mõisa pargis sai 
teoks 28. septembril. 

25. oktoobril jõudis lõpusir-
gele konkurss “Viimsi kaunis 
kodu 2018”, mille tulemusel tun-
nustati 5 Viimsi kaunist kodu.

5.–11. novembril toimus Viim-
sis muusikafestival Viimsi Hap-
py Jazz Festival. Festivali raa-
mes toimusid kontserdid erine-
vatele sihtgruppidele. Viimsi 
vald toetab festivali juba mit-
mendat aastat.

8. detsembril korraldas MTÜ 
Viimsi Invaühing traditsiooni-
lise Viimsi Heategevusballi 
Viimsi Koolis. Balli heatege-
vustuludega aidatakse MTÜ-d 
Viimsi Invaühing, kes tegeleb 
puuetega lastega. 

10. detsembril tähistati Ees-
ti sõjamuuseumis Maria Laido-
neri 130. sünniaastapäeva. Kor-
raldajateks olid sõjamuuseum, 
Poola Suursaatkond Tallinnas 
ja Viimsi vallavalitsus.

Sarjaüritustest
2018. aastal jätkus Andres Kaar-
manni juhitud Viimsi mälu-
mäng Rannarahva muuseumis 
ja sügisest Haabneeme Koolis. 
Osalemas oli kokku juba 36 
võistkonda. Populaarne ja ooda-
tud mälumängusari jätkub ka 
2019. aastal. 

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus toimus aasta vältel mitu 
tunnustatud Eesti kunstniku näi-
tust, sealhulgas Tiiu Viiese kuns-
tinäitus, Tiiu Pallo Vaigu näi-
tus Ilmotsatu jt.

Detsembris toimus veel kon-
kurss “Viimsi jõuluvalgus 2018”.

Kultuurivaldkonna 
investeeringutest
Prangli rahvamajale soetati uued 
sõudetrenažöörid, lisaks said ma-
ja I korruse ruumid uue val-
gustuslahenduse ning saali on 
kavas paigaldada lisakütteele-
mendina õhksoojuspump.

Rannarahva muuseum teos-
tas olulisi restaureerimis- ja re-
konstrueerimisetöid Naisssaa-
rel. Taastati Naissaare kitsarööp-
melise raudtee 2,6 km pikkune 
lõik, mida rahastas Viimsi vald 
ja PRIA eurotoetusmeetme eral-
dis – kokku tehti töid 134 000 
euro ulatuses. Viimsi vald toe-
tas ehitust 80 000 euroga. Nais-
saare raudtee restaureerimis-
töid jätkatakse ning panusta-
takse ka veeremi soetamisele. 

Naissaare muuseumis sai sa-
muti tehtud põhjalik remont, 
loodi ka uus ekspositsioon.  Ran-
narahva muuseumi eestvõtmi-
sel valmis ajalooline purjepaat, 
mis on üks populaarsemaid vaa-
tamisväärusi Viimsi vabaõhu-
muuseumis. 

Tahaksime loota, et suutsime 
oma meeskonnaga kirjutada olu-
lisi ridu 2018. aasta ajaloolehe-
külgedele. Ajaloo jaoks on ena-
mus aasta jooksul toimunust 
talletatud Viimsi Teatajas, mil-
le ilmunud numbrid on leitavad 
valla kodulehel.

Haridus- ja 
kultuuriamet

Alates 2019. aastast 
Haridus- ja 

kultuuriosakond

Harjumaa laulu-ja tantsupeo rongkäik Viimsis. Foto Tiit Mõtus

Hetked Harjumaa laulu- ja tantsupeolt. Foto Tiit Mõtus

Kõrged külalised Rootsi-Mihkli kiriku taaspühitsemisel. 

Rootsi kroonprintsessi ja EV presidenti tervitab Naissaarel Viimsi vallavanem. Fotod Annika Haas
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PLANEERIMINE
Aasta jooksul viis osakond läbi 
23 vallavalitsuse planeerimis-
komisjoni koosolekut.

2018. aastal kehtestati kok-
ku 17 detailplaneeringut (valla-
valitsus kehtestas 14  ning val-
lavolikogu 3). Kehtestatud de-
tailplaneeringutega anti maa-
omanikele võimalus rajada kok-
ku 34 uut elamuühikut (2017 – 
84, 2016 – 9, 2015 – 40, 2014 
– 94, 2013 – 225).

Viimsi vallavalitusele on vii-
maste aastate jooksul ette hei-
detud vallaruumi arutut pla-
neerimist ja juba rajatud ela-
mukvartalite “tihendamist” uute 
eluhoonetega. Kuna planeeri-
misprotsess nõuab palju aega 
ning planeeringuid ellu viima 
ja hooneid ehitama asutakse al-
les aasta pärast detailplaneerin-
gu kehtestamist, siis täna peame 
tunnistama, et vallaruumi aru-
tu planeerimine aastatel 2002–
2008 on jätnud väga tuntava 
jälje. Enam kui 10 aasta vanu-
seid detailplaneeringuid viiak-
se veel ka täna ellu ja vallava-
litsusel puuduvad võimalused 
kord volikogu või vallavalitu-
se poolt lubatut täna keelata.

Viimsi vallavalitsus seisab 
selle eest, et aastaid elamuaraen-
duse suuna kreenis olnud valla 
areng tagasi tasakaalu jõuaks.

MAA- JA GEODEESIA-
TEENISTUS
Maamaks
Viimsi Vallavolikogu 24.11.2015 
määrusega nr 19 kehtestati Viim-
si vallas kõikidele sihtotstarve-
te liikidele ühtseks maksumää-
raks 2,5 protsenti maa maksus-
tamishinnast aastas, välja arva-
tud haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määraks 
2,0 protsenti maa maksustamis-
hinnast aastas. 

Maamaksu laekumiseks prog-
noositi 2018. aastaks 2,55 mil-
jonit eurot. Tegelik laekumine 
oli  2 514 015 eurot. 31. det-
sembri 2018. aasta seisuga  oli 
Viimsi vallas  10 306 katastri-
üksust.

Füüsiliste isikute osas on jät-
kuvalt maaerastajaid, kes ei ole 
tänaseks esitanud arvestatavaid 
ehitise omandit ja maakasutust 
tõendavaid dokumente. Osa maa-
kasutusi on kantud  katastrisse, 
aga erastamise lepingu sõlmi-
mine on jäänud tegemata ja see-
tõttu ei ole ka kannet kinnistus-
raamatus. Seega ostueesõiguse-
ga erastamise menetlemist vajab 
veel 27 pooleliolevat  maakasu-
tust, osa nendest ka Naissaarel. 

Mitmed  ostueesõigusega 
erastamise menetlused on 2018. 
aastal Harju maavalitsusest val-
lavalitsusele üle tulnud. Ostu-
eesõigusega erastamise korral-
dusi võttis Viimsi vallavalitsus 
2018. aastal vastu 7 objektil ja  
nende osas on teostatud ka eras-
tamise eeltoimingud. Siseminis-
teeriumilt on küsitud neljal kor-
ral luba Naissaarel asuvate  ostu-
eesõigusega erastamise objek-
tide osas. Maa ostueesõigusega 
erastamise menetlus on lõpeta-
tud 2 menetluse osas. Kõik ma-
terjalid edasiste toimingute te-
gemiseks on edastatud Maa-
ametile.

Hoonestusõiguse seadmiseks, 
vastavalt 09.06.2014 jõustunud 
uue hoonestusõiguse seadmise 
korra kohaselt, mille käigus on 
võimalik ehitise omanikul maa 
erastada, on vastu võetud kor-
raldusi 11 objektil. Maade riigi 
omandisse vormistamist on lä-
bi viidud 14 maaüksusel. Maa-
de munitsipaalomandite vormis-
tamiseks on  ettevalmistatud ja 
vastu võetud 36 korraldust.

Endiselt on tõsiseks prob-

leemiks pärast detailplaneerin-
gute kehtestamist maakorraldus-
like toimingute tegematajätmi-
ne. Palju on selliseid maakasu-
tusi, kus hoone asub kahel või 
enamal katastriüksusel ja maa 
sihtotstarve ei vasta kehtestatud 
detailplaneeringule ega ole koos-
kõlas kehtiva seadusandlusega. 
Omanikega on peetud kirjava-
hetust ja palutud viia lõpule maa-
korralduslikud toimingud. Oma-
nike avalduste alusel on maa 
sihtotstarvete muutmisi teosta-
tud 13 kinnistul ja võetud vastu 
Viimsi vallavalitsuse korraldu-
sed katastriüksuste piiride muut-
miseks 2 objektil, detailplanee-
ringute järgsete katastriüksuste 
jagamise korraldusi 9 ja katast-
riüksuste liitmise korraldusi 6. 

Suuremateks maakorraldus-
likeks töödeks olid eraomandis-
se kuuluvate maade detailplanee-
ringute järgsed jagamised val-
davalt elamumaadeks, uusi ela-
mumaa katastriüksusi tuli juur-
de 27. 

Vastavalt  ruumiandmete sea-
dusele, kohanimeseadusele  ja 
Maa-ameti aadressandmete osa-
konna ettekirjutustele on Viim-
si vallas  korrastatud 2018. aas-
tal Maa-ameti poolt tasustata-
vaid objekte 825. 

Aadressandmete parandamist 
alustati 2013. aastal, paranda-
mist vajavaid objekte oli sel ajal 
üle 8000. Parandamist vajavaid
objekte tähtajaga 10.11.2020 on 
veel 3311 ja nendest kuulub 
Maa-ameti poolt tasustatavate 
objektide nimekirja 647 objekti. 

Geoinfo, geodeesia  ja 
geoloogia 
Koostöös Maa-ametiga viidi lä-
bi riigihange Viimsi valla geo-
deetilise põhivõrgu rekonstru-
eerimiseks. Riigihanke võitjaga 
OÜ Geo S.T sõlmiti kolme-

poolne leping põhivõrgu raja-
miseks. Tähtajaks teostati esi-
mese etapi tööd, mille käigus 
paigaldati Viimsi valla territoo-
riumile 198 uut geodeetilist mär-
ki, koostati  joonised ja aruan-
ne tehtud töödest. Tööd jätku-
vad 2019. aastal.

2015. aastal loodud geoinfo-
süsteemi on täiendatud ja edasi 
arendatud. Laekuvate teostus-
jooniste, topo-mõõdistuste ja ehi-
tusjärgsete mõõdistuste baasil 
toimus andmete kontrollimine, 
parandamine ja täiendamine. 
Aasta jooksul laekus topo-geo-
deetilisi mõõdistustöid 401 ob-
jekti kohta, ehitusjärgseid mõõ-
distusi 263 objekti kohta, tras-
side teostusjoonised esitati 296 
objekti kohta. Geoloogilisi  uuri-
mistöid 9 objekti kohta. Kont-
rolliti kõigi esitatud geodeeti-
liste tööde ja ehitusjärgsete mõõ-
distuste vastavust vabariigis keh-
testatud tehnilistele nõuetele.   

Suurematest  topo-geodeeti-
listest töödest telliti Rohunee-
me tee ja mere vahelise ala mõõ-
distus ja uurimistööd samuti 
geoloogilised uuringud, Muuli 
tee mõõdistus ja uurimistööd, 
Randvere tee ja klindiastangu 
vahelise ala mõõdistus ja uuri-
mistööd samuti geoloogilised 
ning radooni uuringud, Haab-
neeme alevikus Heki tee – Rand-
vere tee – Kaluri tee vahelise 
kvartali mõõdistus ja uurimis-
tööd. Telliti ja teostati ka Mii-
duranna gaasitrasside mõõdis-
tused ja uurimistööd. 

KESKKONNAKAITSE
Jäätmekäitlus
Viimsi vallavalitsus viis 2017. 
aasta suvel läbi hanke korralda-
tud jäätmeveoks Viimsi vallas. 
Kõigi ootuste kohaselt lootsi-
me parima pakkumise teinud 
ettevõttega lepingu sõlmimise-

ni jõuda möödunud aasta 1. märt-
siks. Paraku tekkis hankelepin-
gu sõlmimisel probleeme ja vaid-
lusi, mille tõttu jäi leping ooda-
tud tähtajaks sõlmimata. Han-
ge läks riigihangete vaidlustus-
komisjoni, mille otsusega han-
ge tühistati. Viimsi vallavalit-
sus plaanib 2019. aastal läbi viia 
uue hanke. Seni kehtib endiselt 
Viimsi vallas vabaturu olukord, 
mis tähendab seda, et jäätme-
valdajal on õigus valida endale 
ise meelepärane jäätmeveotee-
nust pakkuv ja selleks vasta-
vaid lube omav ettevõte.

Jätkuvalt on kõikidel viim-
silastel võimalik oma jäätmed 
ära anda Vanapere põigus asu-
vasse jäätmejaama ning Tallin-
na linnale kuuluva Pärnamäe 
jäätmejaama. Kurvastusega peab 
taaskord tõdema, et hoolimata 
kahe jäätmejaama olemasolust 
viiakse endiselt prügi ka metsa. 
Siiski on 2017. aastaga võrrel-
des jäätmete keskkonda lades-
tamine vähenenud ning selle-
võrra algatatud ka vähem väär-
teomenetlusi. Uuel aastal jät-
kab jäätmealaste rikkumiste me-
netlemist Viimsi vallavalituse 
järelevalve osakond.

Veekaitse
Keskonna- ja planeerimisosa-
kond pöörab väga palju tähele-
panu põhjavee ressursside sääst-
likule kasutamisele ning vee-
kaitsele. Viimsi valla mandri-
osast asub valdav enamus reo-
veekogumisalal reostuskoormu-
sega üle 2000 inimekvivalendi. 
Sellel alal on lubatud reovesi 
juhtida kas ainult reoveemahu-
tisse või otse ühiskanalisatsioo-
ni. 2018. aastal jätkas osakond 
järelevalvet reoveekäitluse üle, 
et reoained ei satuks keskkon-
da ning oleks tagatud meie 
põhjavee kaitse. Kuna vallas on 

Keskkonna- ja planeerimisosakonna 
ülevaade möödunud aastast

põhjavee ressursid üsna piira-
tud, siis pöörame suurt tähele-
panu põhjavee säästlikule kasu-
tamisele ning populariseerime 
innovaatilisi veesüsteeme.

2018. aastal jõudis katsefaasi 
Viimsi nutikate laste kastmis-
süsteem. Koostöös TalTechi (Tal-
linna Tehnikaülikooli) innovat-
siooni- ja ettevõtluskeskusega 
Mectory sai ellu viidud Viimsi 
koolilaste poolt väljamõeldud 
automaatne kastmissüsteem, mis 
on inspireeritud nii loodus-
säästlikkusest üldiselt kui ka ot-
sesest Viimsi poolsaare vaja-
dusest säästa joogivett.

Nende väljatöötatud auto-
maatne kastmissüsteem võimal-
dab sademevee kogumist ning 
kogutud sademeveega automaat-
set ja optimaalselt lillepottide 
kastmist tänavavalgustusposti-
del. Seade pannakse üles taas 
kevadel ja see on kõigile näh-
tav Viimsi mõisa pargis.

Regulaarselt toimub ka kord
kvartalis sademevee väljalas-
kude seire, võttes veeproove, et 
määrata vees sisalduvate saaste-
ainete kogused. Seni on saaste-
ained jäänud valdavalt nõutud 
piirnormide piiresse.

Müra
Osakond korraldas 2018. aas-
tal helirõhutasemete mõõtmise 
Püünsi külas. Mõõtmise ees-
märk oli välja selgitada ööpäe-
varingne müratase Püünsi kü-
las Vanapere tee, Tehase tee, Va-
napere põik, Arukase tee ja Ve-
siroosi tee piirkonnas. Mõõt-
miste tulemustel selgus, et töös-
tusmüra ei põhjustanud kogu 
päevase ja öise ajavahemikul 
tööstusmüra piir- ja sihtväär-
tuste ületamist. Uuring on kätte-
saadav Viimsi valla kodulehel.

Keskkonna- ja 
planeerimisosakond

4.–18.03.2019 tööpäevadel kell 8.30–17.00 (paus 
12.00–14.00), reedeti kella 12.00-ni on Viimsi 
vallamajas (Nelgi tee 1) avalikul väljapanekul 
järgmised detailplaneeringud: 

• Laiaküla küla, Uus-Käspre kinnistu ja lähi-
ala DP (vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.
2019 korraldusega nr 38).

DP-ga on hõlmatud Laiakülas asuv Uus-Käspre 
kinnistu (89001:010:1604) ja osaliselt, Uus-Käspre 
kinnistuga külgnevates lõikudes Narva maantee 
T12 (89001:010:2586) kinnistu.

DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist mää-
rata kinnistule Uus-Käspre Äigrumäe küla, Laiaküla 
küla ja osaliselt Metsakasti küla üldplaneeringu 
kohased krundi kasutamise sihtotstarbed ja siht-
otstarbele vastav ehitusõigus. DP koostamise käi-
gus osutus vajalikuks haarata planeeringualasse 
ka Uus-Käspre kinnistust lääne pool olev u 1200 m² 
suurune maa-ala (osa Narva maantee T12 kinnis-
tust), millele on planeeritud 30-kohaline parkla, 
avalikuks kasutamiseks 10 parkimiskohta. DP-ga 
(Optimal Projekt OÜ töö nr 303, PJ väljatrükk 23.11.
2018) moodustatakse 4 krunti: 3745 m² äri- ja kesk-

konnasõbraliku tootmise hoone maa krunt, 1856 
m² kaitseotstarbelise metsamaa, 1319 m² kaitse-
otstarbelise metsamaa ja 334 m² kergliiklusmaa 
krunt. Äri- ja keskkonnasõbraliku tootmise hoone 
maa krundile võib ehitada 2 maksimaalselt 3-kor-
ruselist hoonet ehitisealuse pinnaga kuni 1745 m². 
DP näeb ette ka kergliiklustee ja matkaraja ehita-
mise.

• Viimsi alevik, Nelgi tee 23 kinnistu DP (vas-
tu võetud Viimsi Vallavalitsuse 29.01.2019 korral-
dusega nr 39).

DP alasse kuulub Nelgi tee 23 kinnistu (katast-
ritunnus 89001:010:2885), planeeringuala suurus 
on 2243 m². DP (ALLDO Projekt OÜ töö nr AA0209/
2018) koostamise eesmärk on laohoone maa siht-
otstarbe muutmine osaliselt väikeettevõtluse hoo-
ne ja tootmishoone maaks ning krundile ehitus-
õiguse määramine ühe väikeettevõtluse- ja lao-
hoone rajamiseks. DP ala paikneb Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu (ÜP) kohaselt looduslikul ro-
humaal ja üldplaneeringu teemaplaneeringu “Mil-
jööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik“ kohaselt 
rohevõrgustiku puhverala piiril. Planeeringuala on 

hoonestatud laohoone ja alajaamaga, krundi ka-
sutamise sihtotstarve on tootmismaa. DP-ga ka-
vandatud tegevust ei käsitleta ÜP-d muutvana, 
kuna ÜP kohane loodusliku rohumaa juhtfunkt-
sioon on määratud vaid planeeringuga hõlmatud 
krundile ja see ei moodusta olulist osa piirkonna 
rohevõrgustikust.

Avalikule väljapanekule esitatavate detailplanee-
ringutega on võimalik tutvuda ka valla veebilehel:
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeerin-
gud/detailplaneeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-
valjapanekul.

Viimsi vallavolikogu on vastu võtnud alljärg-
neva otsuse:

• 22.01.2019 otsus nr 4 “Haabneeme alevikus, 
kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplanee-
ringu algatamine, lähteseisukohtade kinnita-
mine ja keskkonnamõju strateegilise hinda-
mise algatamata jätmine”.

Planeeritava ala suurus on ligikaudselt 1,1 ha 
ja see paikneb Haabneeme alevikus Sõpruse tee 
ääres, hõlmates tootmismaa sihtotstarbega kinnis-

tu Sõpruse tee 4 (89001:010:2897) ning sellega lõu-
nast ja läänest piirnevad tee- ja tänavamaa kin-
nistud (89001:001:0985 ja 89001:001:0984). Pla-
neeringuala lõunaservas on olemasolev konteiner-
katlamaja ja krundipiiriga paralleelselt maapeal-
ne kaugküttetorustik, krundil paikneb ka puur-
kaev. DP koostamise vajadus tuleneb eesmärgist 
muuta planeeringualal Viimsi valla mandriosa üld-
planeeringu kohane maakasutuse juhtotstarve hal-
jasmaast äri- ja teenindusettevõtte maaks ning 
osaliselt tehnoehitise maaks. DP-ga moodusta-
takse 1 kontori- ja büroohoone maa krunt ning 
määratakse krundi ehitusõigus 1 neljakorruselise 
büroohoone ehitamiseks ja 1 soojusenergia toot-
mise ja jaotamise maa krunt katlamaja(de)le. Li-
saks lahendatakse DP-ga liikluskorraldus, parki-
mine, tehnovõrgud ja haljastus. 

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, maa-
pinna radoonisisalduse uuring, dendroloogiline hin-
nang.

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

Detailplaneeringud



Hea Viimsi elanik!
Sellel aastal toimuvad riigikogu valimised 
3. märtsil. 

VIIMSI VALLAS ON MOODUSTATUD 4 VALIMIS-
JAOSKONDA. VALIMISJAOSKONNAD ASUVAD:

Valimisjaoskond nr 1 (telefon 5411 0055) asub 
Viimsi alevikus, Nelgi tee 1 Viimsi vallamajas. 

Hääletada saavad Viimsi aleviku, Kelvingi kü-
la, Lubja küla, Miiduranna küla, Püünsi küla, 
Rohuneeme küla ja Naissaare elanikud ning 
valijad, kelle elukoha andmed Viimsi vallas on 
rahvastikuregistrisse kantud valla täpsusega. 

Samuti toimub valimisjaoskonnas nr 1 eel-
hääletamine väljaspool elukohajärgset valimis-
jaoskonda 25.–27. veebruaril ehk hääle saavad 
anda need kodanikud, kellel ei ole võimalik min-
na hääletama sinna, kus on nende registreeri-
tud elukoht rahvastikuregistri andmetel. 

Valimisjaoskond nr 2 (telefon 5411 0056) asub 
Haabneeme alevikus, Randvere tee 8 Viimsi 
koolis. Hääletada saavad ainult Haabneeme ale-
viku ja Pringi küla elanikud. 

Valimisjaoskond nr 3 (telefon 5411 0057) asub 
Randvere külas, Kibuvitsa tee 1 Randvere küla-
keskuses. Hääletada saavad ainult Laiaküla küla, 
Leppneeme küla, Metsakasti küla, Muuga küla, 
Pärnamäe küla, Randvere küla, Tammneeme 
küla ja Äigrumäe küla elanikud. 

Valimisjaoskond nr 4 (telefon 5411 0058) asub 
Prangli saarel Idaotsa külas Prangli põhikoolis.
Hääletada saavad ainult Idaotsa küla, Kelnase 
küla ja Lääneotsa küla elanikud. 

Veebruari lõpus ja märtsi
alguses valime uue riigi-
kogu koosseisu. Suuri 
muudatusi valija jaoks 
seekord ei ole – valimis-
periood on ikka kümme 
päeva, hääletada saab nii 
jaoskonnas kui ka juba 
kümnendat korda elekt-
rooniliselt. Kuid mõnele 
olulisele punktile tahan 
siiski tähelepanu juhtida. 

Valimisjaoskondi on tänavu vä-
hem kui 2017. aasta kohalikel 
valimistel (vastavalt 557 ja 451), 
mistõttu tasub varakult välja sel-
gitada, kus teie kodujaoskond 
täpselt asub. Vajadusel tuleb ap-
pi kaardirakendus, mille leiate 
veebiaadressilt kaart.rahvasti-
kuregister.ee. Neljal esimesel 
eelhääletamise päeval (21.–24. 
veebruaril) paikneb enamik jaos-
kondi maakonnakeskuste kau-
bamajades ja teistes populaar-
setes paikades. Seega, kui valik 
on langetatud, on vormistamine 
mugav ja lihtne. Samuti oleme 
julgustanud kohalikke omava-
litsusi tegema mobiilseid va-
limisjaoskondi ehk et 25.–27. 
veebruarini, kui kõik jaoskon-
nad on avatud, toimuks hääle-
tamine ühel päeval näiteks val-
la ühe küla kultuurimajas, teisel 
päeval aga teise küla raamatu-
kogus.

Riigikogu valimistel on 12 
ringkonda. Valija saab hääleta-

da vaid kandidaadi poolt, kes 
on üles seatud tema ringkon-
nas. Ringkonnad määratakse rah-
vastikuregistris oleva aadressi 
alusel 1. veebruari 2019 seisu-
ga. Kui elukohaandmetega tekib 
probleeme, on nende kordate-
gemine lihtne – uue aadressi 
saab vormistada paari minuti-
ga eesti.ee veebilehel, samuti 
võib pöörduda kohalikku oma-
valitsusse nii isiklikult, posti 
kui ka e-posti teel. 

Korraldajatena on meie jaoks 
tähtis, et valimiste läbiviimine 
oleks sujuv ning seda ei mõ-
jutaks kõrvalised tegurid. Eri-
nevate riikide kogemusele toe-
tudes, kus valimisi on püütud 
mõjutada sotsiaalmeedias levi-
vate valeuudiste ja kandidaatide 
meiliserveritesse sissemurdmi-
sega, oleme selgitanud küber-
turvalisuse tähtsust. Soovime en-
netada ja varakult märgata, kui 
levib valeinfo või muu valimis-
te läbiviimist takistav teave. 
Teeme koostööd erakondade ja 
kandidaatidega, et ka nemad 
suhtuksid tõsiselt oma seadme-
te, veebilehtede ja meiliaadres-
side turvalisse käsitlemisse. 
Üldse on “koostöö” märksõna, 
millega annab palju ära teha – 
meiega koos aitavad valimisi 
läbi viia oma valdkonna asja-
tundlikud asutused, kes on abiks 
nii jõu kui ka nõuga. 

Riigikogu valimiste eelhää-
letamine ja elektrooniline hää-

Valimistel on igal häälel jõud
letamine algab 21. veebruaril. 
E-hääletamine algab neljapäe-
val, 21. veebruaril kell 9 ja kes-
tab ööpäevaringselt kuni kol-
mapäeva, 27. veebruari kella
18-ni. Hääletada saab veebiaad-
ressil www.valimised.ee. Tule-
tan meelde, et valija peab veen-
duma, et tema arvuti on korras, 
ning ID-kaardi ja koodide and-
mine teiste inimeste kätte ei ole 
lubatud. Elektroonilist häält on 
võimalik eelhääletamise ajal 
muuta, sel juhul jääb kehtima 
hilisem hääl. Kui valija soovib 
ikkagi hääletada pabersedeli-
ga, siis elektrooniline hääl kus-
tutatakse. Valimispäeval oma 
e-häält enam muuta ei saa. 

Nelja päeva jooksul, 21.–24. 
veebruarini saab olenemata 
elukohast hääletada maakon-
nakeskustes. 25.–27. veebrua-
rini on avatud kõik 451 jaoskon-
da, samuti on igas kohalikus 
omavalitsuses avatud vähemalt 
üks jaoskond, kus saab hääle-
tada väljaspool elukohta. 

Valimispäeval, 3. märtsil on 
kõik jaoskonnad avatud kell 
9–20, siis saab hääletada vaid 
oma elukohajärgses jaoskon-
nas. 

Riigikogu valimised on aeg, 
millal saab oma hääle kuulda-
vaks teha. Valimistel on igal hää-
lel jõud!

Priit Vinkel
riigi valimisteenistuse juht 

Jaoskonnad on avatud eelhääletuse perioo-
dil, 25.–27. veebruaril kell 12–20 ja valimis-
päeval 3. märtsil kell 9–20. 

ELEKTROONILINE HÄÄLETAMINE
Elektrooniliselt saab hääletada 21.–27. veebruaril 
veebilehe www.valimised.ee kaudu.

KODUS  HÄÄLETAMINE
Kui valija terviseseisund või mõni muu mõjuv 
põhjus ei võimalda  hääletada  valimisjaoskon-
nas hääletamisruumis, võib ta taotleda kodus 
hääletamist.

Valija, kes soovib, et valimiskast toodaks tal-
le hääletamiseks koju, peab selleks esitama 
kirjaliku avalduse Viimsi vallavalitsusele või 
jaoskonnakomisjonile. Avalduses peab olema 
märgitud:

• isiku nimi, isikukood;
• kontakttelefon;
• aadress, kuhu valimiskasti soovitakse;
• põhjus, miks valija ei saa tulla valimisjaos-

konda. 
Avaldusi  kodus  hääletamiseks saab esitada 

3. märtsi kella 14-ni. 3. märtsil saab valija esita-
da jaoskonnakomisjonile taotluse kodus hääle-
tamiseks ka telefoni teel kell 9–14. 

Valija, kes soovib hääletada oma asukohas (het-
kel viibib Viimsi vallas, kuid rahvastikuregistri 
andmetel on kantud mõne teise valimisjaos-
konna valijate nimekirja), saab vastavasisuli-
se avalduse Viimsi vallavalitsusele esitada 27. 
veebruaril kella 14-ni.

Helen Rives
Viimsi vallasekretär
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Me ei kehtesta uusi makse ning
hoiame riigieelarve tasakaalus.

MARI-ANN KELAM

1098
1098 1101

ON ETTEVÕTLIK

ON KAITSTUD
Suurendame kaitsekulusid 2,5%-
ni SKTst ning lähtume Ees�
välis- ja kaitsepolii�ka
elluviimisel Ees� rahvuslikest
huvidest.

ON EESTIKEELNE
Alustame ees�keelsele haridusele
üleminekut, toetades ees�keelset
õpet lasteaedades ja venekeelsetes
koolides.

TOOMAS TÕNISTE

ON LASTERIKAS
Tõstame täiendava maksuvaba
tulu lastelt nii, et esimese lapse
kohta oleks 100 eurot, teise
lapse kohta 200 eurot ja iga
järgmise lapse kohta 300 eurot
maksuvaba.

ONOTSUSTESVABA

SINU KANDIDAADID
HARJU- JA RAPLAMAAL

Muudame kogumispensioni
süsteemi vabatahtlikuks.

Lõpetame 
maksukaose!maksukaose!maksukaose!

Reformierakonna maksusüsteem on lihtne, aus ja motiveeriv, sest 
mida rohkem makse laekub, seda rohkem saab riik toetada just neid, 
kellel seda tõesti vaja on.

Mitte keskpärane, vaid 
parem tulevik. 

Reformierakond



HEA VIIMSI ELANIK, 
Eestis on viimase kümne aastaga süvenenud ohtlik 
trend, kus ettevõtjad ja teised tegusad inimesed järjest 
kaugenevad poliitikast, sest kõige lihtsam on vait olla 
või koos sõpradega vaikselt kiruda. Väikese riigina ei 
saa me endale lubada, et mingi osa ühiskonnast
ennast poliitikast „välja lülitab“.
  
Ettevõtjana on minu jaoks kõige olulisemad teemad 
majandus ja ja riigireform. Meie töötegijate arv
kahaneb järgmise 20 aasta jooksul üle 10% ja kui me 
oma majanduses ei suuda järgmist arenguhüpet teha, 
siis me ei suuda enam ka oma riiki ja sotsiaalsüsteemi
üleval pidada. 
Tehnoloogia annab meile võimaluse riiki reformida, 
pöörata see rohkem näoga inimese poole, vähendada 
halduskoormust nii ettevõtjatele kui kodanikele ja tuua 
valitsemiskulud alla. Selleks tuleb ära teha nulleelarve, 
riigireform ja Tiigrihüpe 2.0. 

Me usume, et kapitalil on rahvus. Ettevõtjaid peab 
usaldama ja see peab välja paistma igast seadusest, 
määrusest ja ametniku otsusest. Eesti majandus vajab 
häid ühendusi nii riigi sees kui välismaailmaga. Laup-
kokkupõrgetevabad vähemalt 2+1 põhimaanteed, Rail 
Baltica, Viimsi ja Rae tramm ning otselennud Tallinnast 
on kõik meie jaoks olulised. 
 
Poliitikute ülesanne peaks olema järgmistest
valimistest kaugemale vaatamine. Selleks ongi Eesti 
200 loodud. 

Priit Alamäe

836 
Priit 
Alamäe

837 
Ando 
Kiviberg 

838 
Monika 
Salu

839 
Taavi 
Toom

840 
Terje 
Bachmann

841 
Jüri 
Lehtmets

842 
Leino 
Mägi

843 
Joel 
Jesse

844 
Hilje 
Savolainen

845 
Marko 
Nummet

848 
Nadežda
Grentšnevkina

849 
Hillar 
Joon

850 
Arko 
Okk

851 
Raivo 
Mererand

852 
Jaak 
Raie

846 
Sandra 
Järv

847 
Toomas 
Tepomes

PIKK PLAAN  
EESTILE
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Merike Metstak

Ott Valdma

Mati Õunloo

Rene Tammist

Madis Roodla

Pille Petersoo

Tanel TalveKadri Kõusaar

Jüri-Saimon
Kuusemets

Ilja Borodkin

Ain BöcklerMark Tenin

Hardi Volmer

Marina Kaljurand

Tõnis Blank

Ain Pinnonen

Tõnu Oja

Igaüks 
loeb!

513

514

517

520

525

515

518

521

526523

528

516

519

522

527524

529

Harju- ja Raplamaa

Pille PetersooIgaüks 
loeb!

517

Sinu kandidaat
Harju- ja Raplamaal  petersoo@yahoo.com 

Sotsioloogiadoktor, kes usub teaduspõhisesse poliitikasse ja riigivalitsemisse. 
Nami-Nami perenaine, kolme lapse ema, hobiaednik, kolumnist. Raplamaa juurtega, 
pealinnas sündinud-kasvanud, õppinud Taanis, Tartus ja Šotimaal, nüüd juba tosin 
aastat Viimsi elanik. Isamaaliste tortide võistluse ja meeleolukate kokkamisõhtute 
korraldaja, mitme kokaraamatu autor, ajakirja Kodu&Aed köögitoimetaja. Sagedane 
külaline tele- ja raadiostuudiotes nii toidu- kui ka poliitikateemadel. MTÜ Viimsi 
Mõttesport asutaja. 

Soovin seista kodumaise toidu väärtustamise ja toidukultuuri edendamise eest. 
Täisväärtuslik mahetoit ja toitumisõpetus lasteaedadesse-koolidesse. Tervislik toit 
olgu taskukohane kõigile. Vähem toiduraiskamist. Vähem veganluse sildistamist.
Südamelähedased on laste ja noorte tervisekäitumine, haridusteemad (sh 
õpetajate järelkasv) ja huvitegevus, rohe- ja ringmajanduse toetamine ning 
mõistlik lõimumispoliitika.



Mida me teame 
Viimsi nime päritolust
Igal nimel on algselt olnud mingi tähendus või 
ajend. Tihti muutuvad nimed sümboliteks ja me 
ei mõtlegi nende päritolu peale. 

Nimed on ka aegade jooksul palju muutunud ja nende tä-
hendus on hämardunud ning jäänud algmõttelt hilisematele 
kasutajatele selgusetuks. Viimsi kohanimi on üks sellistest, 
mille algset tähendust me täpselt ei tea. Loomulikult on seda 
uuritud ja püütud interpreteerida, aga kaugeltki mitte üks-
meelselt. 

Viimsi kohanime kohtame kirjalikes allikates esmakord-
selt 1241. aastal kirja pandud Taani hindamisraamatu Eesti-
maa nimistus nime all Uianra. Kuna vanimad kohanimed on 
kirja pannud inimesed, kes ei pruukinud osata Eesti keelt (sa-
mas pole see välistatud), siis ei tea me täpselt, kuidas selle aja 
kohalikud inimesed seda nime hääldasid. XIII sajandi ladina-
keelsetes ürikutes on tavaline, et nime alguses olevat häälikut 
v tähistati u tähega – niisiis peaksime lugema Vianra, mis on 
juba viimsipärasem. Ajaloos järgmised nimevariandid kõ-
lasid: Viames, Vyandes, Vyamas, Viamas, Vymes, Viems jne.

Tallinna arhivaar ja Taani hindamisraamatu teenekaim 
uurija Paul Johansen on pakkunud, et nimi võiks algselt tu-
leneda sõnast viha. Seejuures tõstis ta esile, et alates XVII 
sajandist Viimsi põllumajandusliku piirkonna keskel kaar-
tidel märgitud (põllu ja kopli) kohanime Vehema ja selle 
hilisemat teisendit Vihamaa, mis nime poolest võivad olla 
vana küla nime reliktid. Johanseni arvates tulenes selline 
nimi rauarikkast viha maitsega veest või ka isikunimest. 

Keeleteadlane Valdek Päll on omakorda lisanud arva-
muse, et nime põhjuseks võis olla taim soovõhk. Selleks, et 
selline loogika sobituks ka vanima kohanimevariandiga 
Uianra, pakkus Johansen, et vanima nime kirjapanekul võidi 
teha viga ja Vianra asemel tuleks lugeda Viama (vihama). 

Teine väga oluline Eesti kohanimede uurija Lauri Ket-
tunen tõi aga välja, et -ra lõpp on Eesti kohanimedes nii laialt 
levinud, et selline viga on ebatõenäoline. Lisaksin, et kuna 
Viimsi puhul on tegemist arheoloogia andmeil tuhandete 
aastate põllumajandusliku püsiasustusega, siis tema nime 
tuletamine kohalikust väikesest soost või kirbe maitsega 
veest ei tundu kõige loogilisema seletusena.

Lauri Kettunen pakkus omakorda kohanime algeks sõna 
viimane. Tõepoolest võiks Viimsit geograafilises mõttes oma 
kunagises eraldatuses mingis kontekstis viimseks külaks 
mere ääres pidada. See sõna välistaks küll Vehe-, Vihama 
kohanime seose Viimsi kohanimega. 

Lisaks üheks võimaluseks otsida algtähendust sõnast vehk 
meremärgi tähenduses. Sellise sõna kasutamist on põhjaran-
nikul uurijate poolt täheldatud eelkõige merepoi kontekstis. 
Meremärgi mõttes laiemalt on Viimsi kõrgendik väga oluline 
maamärk. Kõrguse mõttes ei jää ta alla Toompeale ja on sa-
mas põlise laevatee olulises kohas. Juhul kui vehk meremärgi 
tähenduses tuleneb teed tähistavast vanadest tüvedest wehg, 
vehere, via, siis on see küllaltki intrigeeriv võimalus. 

Viimastel aastatel on keele-, ajaloo- ja geeniteadlased jõud-
nud arusaamani, et veel enne paari tuhandet aastat tagasi 
võidi siinsetel randadel rääkida palju sarnasemat keelt üle-
jäänud Läänemere piirkonnaga kui viimasel kahel tuhandel 
aastal. Selliselt vaatekohast peaksime vaatlema, millised sar-
nased kohanimed on ümber Läänemere. Kuulsamatest nime-
dest tulevad kohe ette Viiburi, Vyborg, Visby. Kõigi nende 
kohanimede esimene pool etümologiseeritakse püha paiga 
tähenduses. Eelpool nimetatutel siis kas püha mägi või püha 
küla. Analoogilised sõnad on näiteks wienacht püha öö või 
soomekeelne vihkima püha liidu sõlmimise tähenduses. 

Kuulsa Põhjala jumala Odini üks vendadest kandis nime 
Ve, mida on hääldatud ka Vii. Põnev seos Vehema/Vihamaa 
nimetusega on see, et vanades keeltes on sama sõna kasuta-
tud kahesilbilisena ja tähe h osalusel – vihan, mis omakorda 
intrigeerivalt seondub nimekujuga Vianra ja Vehema. Iseene-
sest oleks muinasajal mere poolt rünnakute suhtes nii oht-
likus kohas asunud külale pühapaiga staatusest turvalisuse 
seisukohast oluliselt kasu olnud. Maailma ajaloos on see kül-
laltki levinud praktika kasvõi kirikute või kloostrite näol.

Muidugi on kõik eelnevad versioonid nii keerulise ni-
me puhul siiski paljuski oletuslikud ja jätavad edaspidiste-
le arutelutelutele ohtrasti ruumi.

Tänapäeval tunneme 
Viimsi kohanime 
aleviku, poolsaare ja 
valla tähenduses. 
Sellisel arengul on 
oma lugu ja ajalooline 
areng.

Külast mõisani
Taani hindamisraamatut ei koos-
tatud ajaloo ürikuks, vaid ku-
ningriigi maksubaasi arvestu-
seks. Viimsi küla kohta on kir-
ja pandud, et see on kuninga 
maa ja Wilbrandi nimeline lää-
niomanik aetakse ära. Samuti, 
et küla koosneb 7 adramaast. 
Adramaa oli ühe adraga hari-
tava põllumaa suurus ja see oli 
oluliselt tähtsam maksustus-
ühik kui talu või majapidami-
ne. Talu võis olla ka poole ad-
ramaa suurune ja samuti võis 
ühel talul olla palju adramaid. 
Enamus uurijaid on arvamusel, 
et Taani hindamisraamatus kir-
jeldatud adramaad võrdusid ühe 
taluga ja seega võis muinasaja 
lõpus Viimsis olla 7 talu.

Läänisüsteem keskajal oli 
Euroopas levinud nähtus. Näi-
teks kui Waldemar II vallutas 
Põhja-Eesti, siis maksustati ko-
gu maa, millest osa tulust läks 
otse kuningale ja kasutati ka 
otseselt temale alluvate amet-
nike ja kindluste ülalpidami-
seks (nagu Viimsi 1241. aastal). 
Sõjaväge peeti aga üleval nii, 
et rüütlitele eraldati osa maast 
läänideks külade või isegi talu-
de kaupa ja nad pidid ise sealt 
maksu koguma ning selle eest 
kuninga teenistuses olema (na-
gu seda oli Viimsis kuni 1241. 
aastani teinud rüütel Wilbrand). 
Olenevalt lääni suurusest pidi 
rüütel ka üleval pidama endale 
alluvaid sõjamehi. Nii asusidki 
algselt rüütlid lossides ja käi-
sid oma läänist maksu kogu-
mas. Veel eraldas kuningas osa 
maid kiriklikele institutsiooni-
dele nende ülalpidamiseks, kes 

siis kogusid samuti oma valdus-
test makse.

Ajapikku jõudsid rüütlid ja 
teised läänide omanikud aru-
saamadeni, et võrreldes lihtsalt 
maksude kogumisega saab veel 
rohkem tulu, kui endale läänis-
tatud piirkonnas ise majapida-
mine püsti panna, mida nime-
tame mõisaks. Kuna koos adra-
maadega läänistati ka talupo-
jad, siis selle süsteemi riukali-
kuks eeliseks oli see, et tööjõu 
eest ei pidanud maksma ja töö 
tegid ära sama piirkonna talu-
pojad. Kuna talupojad pidid ka 
sealjuures söönuks saama, siis 
jäeti osa maid neile kasutada. 
Selle “hüve” eest pidid nad käi-
ma mõisa põldudel tööd tege-
mas. Suuremad talud suutsid 
majandada nii, et oma põldu-
dest saadud tulust peeti üleval 
sulaseid, kes töökohustuse mõi-
sas täitsid. Nii tekkisid mõi-
sad, mis koosnesid mõisasüda-
mest kui hoonete kompleksist 
ja mõisapõldudest ning teiselt 
poolt mõisale kuuluvatest kü-
ladest oma põldudega. Sama 
süsteemi rakendasid ka kloost-
rid, kes rajasid oma mõisad 
tootmisüksustena lääni aladele 
ja kasutasid seal tööjõuna ko-
halikke talupoegi. 

Kui XIV sajandil rajati Piri-
ta klooster, siis eraldati talle ka 
ülalpidamiseks vajalikud läänid 
erinevates piirkondades, sh mit-
med külad ja territooriumid tä-
napäevase Viimsi poolsaare alal. 
Klooster asutas Viimsi küla ase-
mele mõisa. Kas külas olnud ta-
lude elanikud asutati ümber, ei 
ole teada. Tihti tühjenesid kü-
lad ka mõne haiguse või sõja 
tagajärjel, mille järel selle ase-
mele asutati mõis. Samas piir-
konnas olnud teised külad osu-
tusid nüüd Viimsi mõisa osa-
deks. Nii laienes Viimsi koha-
nimena suuremale piirkonnale. 
Näiteks kutsuti ka kogu pool-
saare läänepoolset randa Viim-

si rannaks. Palju hiljem laienes 
nimi ka idapoolsele küljele.

Mõisast vallani
Vald sõnana tähendab eelkõige 
võimu maa või inimeste üle – 
valdama, valdus, vallutama. Pea-
le maavalduste saab valitseda 
ka muid asju – meelevald, vägi-
vald jms. Eesti keeles esineb 
see sõna esimesena kirjalikult 
ülestähendatuna hoopiski isiku-
nimes. Läti Henriku kroonikas 
nimetatakse Lembitu venda ni-
mega Manivalde. Mida tähen-
das mani, me kahjuks ei tea. 
Geograafiliselt laiemas mõttes 
on sama sõnaga isikunimede 
ülestähendused veelgi vanemad
– Voldemor, Waldemar, Vladi-
mir, Vladislav, Walter jne. Tä-
napäeval ei tohiks samas seo-
ses märkimata jätta ka Valdot, 
Vallot, Vladast, Valdurit ja pal-
jusid teisi toredaid inimesi.

Valla mõistet halduslikus 
mõistes on Eestis hakatud ka-
sutama ühe mõisa valduses ole-
vate talupoegade kohta alates 
XVI sajandist. XIX sajandi alul, 
kui talupoegi hakati pärisorju-
sest vabastama, sundisid nende 
endised omanikud talupoegi va-
baduse eest ka teatud kohustu-
si enda peale võtma. Tekkisid 
mõisnike järelevalve all kind-
late kohustustega talupoegade 
kogukonnad – vallad, millel olid 
kohtu-, sotsiaal- ja hariduslikke 
kohustusi. 1866. aastal võeti Ve-
ne impeeriumis vastu seadus, 
millega reguleeriti ka talupoe-
gade omavalitsused ning need 
vabastati mõisnike eestkoste ja 
juhatuse alt. Ka Viimsi mõisa 
vald sai nimetatud aastal tea-
tud iseseisvuse. Paljud Eesti-
maa vallad tähistavad just seda 
aastat oma sünnipäevana. Miks 
siis mitte Viimsi?

Territoriaalses mõttes asusid 
tänapäeva valla territooriumil mit-
me mõisa maad. Näiteks Viim-
si poolsaare idapoolsed külad 

kuulusid Maardu vallale ja ke-
set poolsaart oli veel Nehatu ja 
Saha mõisa valdusi. Seega ek-
sisteeris siin ka mitu valda. 
1889. aastal teostati Vene riigis 
kohtu- ja haldusreform, mille 
käigus liideti paljud vallad kok-
ku. Viimsi vald liideti Nehatu 
vallaga ja tekkis hoopiski uus 
territoriaalne kooslus.

Veelgi olulisem on tõdeda, 
et tolleaegsed vallad ei olnud 
päris need, milleks me oleme 
harjunud valda pidama. Siis ei 
olnud vallad päris territoriaal-
sed omavalitsused, vaid ainult 
talupoegadest koosnevad sei-
suslikud omavalitsused. Näi-
teks mõisates, suvemõisades või 
mujal elavate kõrgemast seisu-
sest inimeste üle valdade võim 
ei kehtinud. Selles osas oli sel-
lisesse valda sisse kirjutatud tea-
tud määral alandust alama klas-
si eraldamisel. Selline süsteem 
kehtis kuni 1917. aastani, mil 
seisused kaotati.

Eesti Vabariigi alguses hak-
kasid siinsed inimesed organi-
seerima geograafiliselt loogili-
semat omavalitsust. Nehatu jäi 
inimestele oma käikudes tava-
liiklusest eemale ja selline ter-
ritoorium ei vastanud ka välja-
kujunenud kultuurilistele tradit-
sioonidele. Samas ei soovitud 
taastada ka omaaegse Viimsi 
mõisa valla piire, vaid moodus-
tada terve poolsaare ja lähi-
ümbruse baasil uus omavalit-
sus. Nii pöörduti maavalitsuse 
poole palvega moodustada uus 
vald. Selleks saadi ka kooskõ-
lastus ja vastav otsus.

Kui uus Viimsi vald 1919. 
aastal loodi, siis oli see juba tä-
napäeva mõistes territoriaalne 
omavalitsus praeguse nimega 
ning praeguse valla territoo-
riumiga küllaltki sarnastes pii-
rides. 

Palju õnne, Viimsi vald, 100. 
sünnipäeva puhul!

Janek Šafranovski

Uianra ehk Viimsi nime esmamainimine Taani Hindamis-
raamatus (Taani Riigiarhiiv).

Viimsi külast Viimsi vallani

Protokoll, millega 1919. aastal pöörduti Harju Maavalitsuse poole iseseisva valla moodustamiseks (Eesti Riigiarhiiv). 
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Viimsi mälumängusarjas 
toimus 23. jaanuaril 
kolmas voor ning esikoha 
võitis 41 punktiga võist-
kond Kelvingi (Katrin ja 
Rando Soone, Toomas 
Uritam ja Andris Viltsin). 

Väga hea alguse tegi võistkond 
nimega ALMAVÜ (Egert Juhan-
soo, Meelis Kärt, Rasmus Ees-
maa ja Oliver Sillaots), kes ko-
gus 40 punkti ja saavutas teise 
koha. Järgnesid võistkonnad Me-
ri 39, Ränirahnud 38 ning Ra-
barahvas ja Hajameelsed võrd-
selt 37 punktiga. 

Sarja kokkuvõttes jätkab 
liidrina Tempo (Martti Suurorg, 
Taivo Rist, Taave Tuutma ja 
Renee Stamberg), kes kolme 
mänguga on kogunud 120 punk-
ti. Liidrile järgnevad võrdselt 
114 punktiga Rabarahvas ja 
Tammneeme. 109 punkti on ko-
gunud Muuga ja Viimsi Hal-
dus. 

Kokku osaleb sarjas 37 võist-
konda ning võitja selgub viies 
mängus kogutud punktide alu-
sel. 

Sarja neljas ja eelviimane 
voor toimub 20. veebruaril Haab-
neeme koolis.

Andres Kaarmann
Mälumängu korraldaja

Viimsi mälumängusarja kolmanda 
mängu võitis Kelvingi

VALIK MÄLUMÄNGU KÜSIMUSI (vastused lk 24) 
1. Eestlaste osakaal rahvastikust maakondade lõikes on viimase 
rahvaloenduse andmeil 97 protsendiga kõrgeim Hiiumaal. Ma-
dalaim on loomulikult Ida-Virumaal 19 ja Harjumaal 60 protsen-
diga. Milline maakond järgneb eestlaste madalaima protsendi 
osas Ida-Virumaale ja Harjumaale? Küsitavas maakonnas on 
eestlaste osakaal 82 protsenti. 
2. Spordimeestel juhtub ikka, ka olümpiamängudel. Allar Levan-
dit tabas Calgary olümpial ootamatu kõhuhäda ning Indrek Sei 
rebis Sydneys teatavasti kaks oma ujumistrikood lõhki. Ebaõnn 
tabas 1994. aasta Lillehammeri olümpiamängudel ka iluuisutajat 
Margus Hernitsat. Mis Hernitsal juhtus? 
3. Mormoonid on Joseph Smithi poolt rajatud usundiga seotud 
usuline ja kultuuriline grupp. 2017. aasta andmetel oli maailmas 
mormoone kokku üle 16 miljoni. Enim on mormoone loomuli-
kult Ameerika Ühendriikides, kus neid on üle 6,5 miljoni. Veel 
kahes riigis maailmas ületab mormoonide arv miljoni piiri, vii-
mastel andmetel vastavalt 1,41 ja 1,35 miljonit. Nimetage need 
riigid! 
4. Küsitavat haigust on ajaloos üle piiri loobitud nagu Tatikas ja 
Vesipruul koerakorjust. Itaallased, sakslased, poolakad ja ingla-
sed kutsusid haigust “prantsuse haiguseks“. Prantslased kutsu-
sid seda “napoli haiguseks“, napollased “hispaania haiguseks“, 
portugallased “kastiilia haiguseks“ ja türklased “kristlaste hai-
guseks“. Täna teatakse haigust aga nime all, mille omal ajal õpe-
tatud mehed ühe karjuse nime järgi, keda küsitav haigus tabas. 
Mis haigus?
5. Palgalõhe kummitab ka Hollywoodi, kus meesnäitlejate ho-
norarid on olnud kõrgemad kui naiskolleegidel. Eelmise sajandi 
lõpus tegi küsitav filmistaar ülla žesti ja loovutas palgalõhega 
võitlemiseks osa teenistusest filmipartner Susan Sarandonile, 
kellega koos mängiti filmis “Twilight“. Küsitavat näitlejat on pa-
rima peaosatäitja Oscarile esitatud kaheksa korda ja korra on ta 
ka võitnud – 1987. aastal rolli eest filmis “The Colour of Money“, 
kus tema partneriks oli toona nooruke Tom Cruise. Kes?

Mälumäng on täies hoos.

Võistkond Kelvingi – Rando ja Katrin Soone, Toomas Uritam ja Andris Viltsin. Fotod Kaija Mägi. 
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Viimsi huvikeskuses jätkub 
põnev teatrihooaeg
Talvekülmade saabudes 
on just õige aeg teatrit 
külastada. Vaata lähemalt 
allpool, millistele šedööv-
ritele kaasa elada.

22. veebruaril etendub Komöö-
diateatri lavastus “Maria Calla-
se meistriklass“.              

“Maria Callase meistriklass” 
räägib loo laulutunnist noorte-
le talentidele, kellele primadon-
na oma kogemusi jagab. Saame 
teada, kuidas ta ise tippu jõu-
dis, kuigi pidi taluma pressi 
ränka kriitikat ja rivaalide ka-
destamist. Sekka ka pikantseid 
seiku kooselust miljonäri Aris-
toteles Onassisega. 

Peaosas särab Merle Palmiste 
(Eesti Draamateater), mängi-
vad veel Maris Liloson, Arete 
Teemets, Reigo Tamm (RO Es-
tonia) või Oliver Kuusik, Pee-
ter Kaljumäe, Hannes Villem-
son. Lavastas Andrus Vaarik 
(Tallinna Linnateater). 

12. märtsil etendub Vana 
Baskini Teatri komöödia “Ga-
raaž“. 

Jaagul on väikelinnas auto-
parandustöökoda. Ta on terve 
elu olnud ettevõtja ja elatanud 
oma peret autosid remontides. 
Napilt enne pensionile minekut 
on ta jõudnud pankroti äärele. 
Kaasaegsed autod vajavad kaas-
aegseid parandusseadmeid ja 
arvuteid, mis on kallid ja eel-
davad erioskusi. Pankrot on aga 
väga isiklik kaotus – viimane 
asi, mida Jaak elus kogeda soo-
viks. Töökojas töötab ka Oll. 
Jaak on võtnud Olli töökotta 
abiliseks, et aidata lapsepõlve-
sõpra, kes on läbipõlemise tõttu 
tagandatud koolijuhataja kohalt. 
Mehed võtavad üheskoos ette 
võitluse garaaži eest. Koos al-
gab tõeliselt lõbus road-movie: 
mehed otsustavad juutuuberi-

teks hakata, Facebooki klikke 
koguneb mühinal, uusi kunde-
sid ka. Kui ollakse keskeas, on 
see hääbumine või parimal moel 
rock’n’roll? 

Mängivad Andrus Eelmäe ja 
Tõnu Oja.

22. märtsil saab nautida Kau-
nimate Aastate Vennaskonna 
kontserti.

Juba traditsiooniks saanud
kevadkontsertidel toovad oma-
vahel vennastunud Andres Dvin-
janinov, Hannes Kaljujärv, Jüri 
Lumiste, Toomas Lunge ja Ind-
rek Kalda publikuni sädelevat 
euroglamuuri – Eurovisiooni 
kaunimatest lauludest kokku 
pandud kava ühendab endas eri-
nevate põlvkondade meeleolu-
muusikat, kuhu on lisatud kir-
kaid nüansse ja vürtsikat huu-
morit. 

30. märtsil jõuab lavale 
Viimsi Muusikaliteatri uus kogu-
peremuusikal “Tahan olla suur“. 

Lisaetendused toimuvad 3., 
7., 9. ja 12. aprillil. Muusikal 
“Tahan olla suur” (“Big”) on 
loodud aastal 1988 esilinastu-
nud samanimelise filmi põhjal, 
mille peaosas mängis Tom Hanks. 
Muusikalina toodi “Big” Broad-
way lavale aastal 1996. 

Muusikal räägib loo teisme-
lisest poisist Josh Baskinist, 
kes pärast lõbustuspargi soovi-

masinale öeldut – “Tahan olla 
suur” – ärkab hommikul 30-aas-
tase mehena. Välimuselt mees, 
hingelt poiss, püüab ta leida pa-
rima sõbra Billy Kopecki abil 
oma kohta täiskasvanute maa-
ilmas. Õnneliku juhuse läbi saab 
Joshist suure mänguasjafirma 
MacMillian Toy’s oluline liige. 
Mänguasjad, armumine, uhke 
elu ja piisavalt raha, et osta lõ-
putult popkorni, kuid isegi pari-
ma sõbra Billy Kopecki lükkab 
Josh eemale. Lõpuks mõistab 
Josh, et ta pole siiski veel val-
mis olema suur, sest suureks 
peab saama igaüks vaid läbi lap-
seks olemise, ning otsib soovi-
masinat, et oma lapsepõlv taga-
si saada. 

14. aprillil etendub Oma Lava 
lavastus “Avameelselt abielust 
ehk peatükid, mis me omal 
ajal vahele jätsime“. 

Lavastus on valminud erine-
vate abielupaaride intervjuude 
põhjal. Kuidas küll mõni paar 
on 70 aastat abielus olnud? Kas 
nad ei tülitse kunagi? Kas nad 
ei solvu kunagi? Mida inime-
sed teevad, et nende abielu koos 
püsib? 

Me küsisime erinevatelt abi-
elupaaridelt neid küsimusi, mis 
meid kõige rohkem huvitasid. 
Küsimusi, mida on küsinud en-
dalt küllap kõik abielus olevad 

inimesed. Vastused said oota-
matult avameelsed. Sellest sün-
dis lavastus. Päris inimeste pä-
ris abieludest, nii nagu need on. 

Mängivad Margus Tabor (Tal-
linna Linnateater), Janek Joost, 
Külli Reinumägi, Pirjo Levandi.

8. mail etendub Rakvere Teat-
ri lavastus “Lahus“.

Lavastus räägib eestlastest 
võõrsil ja kodus.

Toronto. Tänapäev. Arhiivi 
jäävad kinni ajakirjanik ja po-
liitik. Neil mõlemal on teine-
teise eest midagi varjata. Kuid 
nad ei ole päris üksi. Nende üm-
ber on kastide viisi lugusid. Ter-
ve väliseesti lugu. Kirjad, in-
tervjuud, helilõigud ja palju 
muud. Need mineviku katked 
on olevikuga seotud ja kui ar-
hiiviuks peagi ei avane, siis äh-
vardab üks kaua vaka all hoi-
tud saladus ilmsiks tulla. 

Osades Grete Jürgenson, Tii-
na Mälberg, Toomas Suuman, 
Imre Õunapuu. 

Lisainfo etenduste kohta leia-
te Viimsi huvikeskuse kodu-
lehelt www.huvikeskus.ee või 
www.facebook.com/Viimsi-
Huvikeskus. 

Kohtumiseni teatrisaalis!

Heidi Kirsimäe
Kommunikatsioonijuht

Viimsi huvikeskus

Pisimusa hommiku-
kontserdid uuel aastal
9. veebruaril jätkuvad Viimsi huvikeskuses põne-
vad laupäevahommikused perekontserdid, kus 
kõigil on luba ennast hästi tunda ja muusikat 
tajuda nii, nagu vanus just parasjagu lubab.

Eelmise poolaasta kontsertide teemaks olid erinevate esi-
nejate lapsepõlve ja lastelaulud. Uue,  2019. esimese pool-
aasta alapealkirjaks võiks olla “Integratsioon” selle sõna 
kõige paremas mõttes. Nimelt on Pisimusale oodata just 
vahvaid tuntuid esinejaid, kes elavad küll Eestis, kuid pole 
kõik teps mitte puhast eesti päritolu.

Hooaja avavad 9. veebruaril  kell 11 Aleksandra Kreme-
netski marimbal ja löökpillidel ning Ara Yaralyan kontra-
bassil. Hetkel töötavad muusikud uhiuue ansambli Shabat 
Quarteti esikalbumi kallal. Kontserdi nimeks sai “Lõuna-
maa tuuled”, sest lood pärinevad suurelt osalt Shabat Quar-
teti armeenia ja juudi muusika repertuaarist. Kavasse võib 
sattuda ka mõni pala Hispaania päritolu jazzpianisti Chick 
Corea sulest. Põnevad rütmid ja helid, virtuoossus ning imp-
rovisatsioon on selle kontserdi märksõnadeks. 

16. märtsil on Pisimusasse aga oodata Sofia Rubina-
Hunterit  ja tema muusikust abikaasat Jason Hunterit, kes 
mängib trompetit ja klahvpille. Sofia on Eestis juba hästi tun-
tud erakordse häälega andekas lauljatar, kes ka Eesti Lau-
lul sel aastal kaasa lõi. Jason on hoopis Ameerikast pärit 
mustanahaline põnev muusik, kes Sofiaga abielludes otsus-
tas koduks valida Eesti. Nende kava “Märtsis algas mai” 
on rütmidest särisev ja Sofiale omaselt eriti rõõmsameelne.

Aprillis külastab Viimsit ja Pisimusa häälemaag Triinu 
Taul, kelle eelmise aasta kontsert Viimsis jättis kohalolija-
tele sügava mulje. Triinu suudab oma mitmekesise hääle, 
kurgulaulu ja torupilliga viia kuulajad hoopis teise maailma, 
kus on puud ja linnud ja maa hääled. Tema trummid, kõli-
nad ja kellad on ka väikestele kuulajatele eriti maagilised, 
isegi hüpnootilised. Seda kontserti lihtsalt peab ise kogema.

Mais lõpetavad Pisimusa kevadhooaja kaks võõrapära-
se nimega, kuid siiski üllatuslikult puhast verd eesti noort 
meest kahe akordioniga: Henry Zibo ja Mikk Lageproon. 
Huumorimeelest neil kahel ETV “Klassikatähtede” staaril, 
kes oma koosluse H&M-iks ristisid, igatahes puudu ei tule. 

Pisimusa sõpradele tähelepanuks veel, et varasema 10.30 
asemel algavad nüüd kontserdid kell 11, et ka hilisemad är-
kajad kohale jõuaksid – neid ootab Pisimusa kohvik sooja 
kohvi ja lapsesõbralike söökidega. Kõigi peale on mõel-
dud. Oodatud on pered ka kõige väiksemate beebidega. 
Kuulajate jaoks rullitakse põrandale lahti pehmed kaltsu-
vaibad ja pisemaid ootavad mänguasjad. Mõnus laupäeva-
hommik oma perega on raudselt garanteeritud.

Vanema/lapse pilet 10 €  ja perepilet 15 €.
Jooksev info kontsertide kohta ka Pisimusa Facebooki 

lehel ja Viimsi huvikeskuse kodulehel ning Facebookis.
Kelli Uustani

Stseen Rakvere teatri lavastusest “Lahus”. Foto Siim Vahur 

kõige pisematele
Aleksandra Kremenetski 

ja Ara Yaralyan
 "Lõunamaa tuuled" 

Viimsi Huvikeskuses 
9. veebruaril kell 11.00

Teeme kõrvale pai

MTÜ ERGAMUS
www.ergamus.ee

Info ja pileti broneerimine
 pisimusa@ergamus.ee 

HOMMIKUKONTSERTHOMMIKUKONTSERT

        Pilet 10€ (vanem+laps)
  Perepilet 15€

(2 täiskasvanut
+lapsed)



12. veebruar kell 16
Filmiõhtu noortele kuni 14 a 
Viimsi noortekeskuses 

14. veebruar kell 15
Sõbrapäevapidu 
Randvere noortekeskuses

14. veebruar kell 16
Sõbrapäeva meisterdused 
Viimsi noortekeskuses 

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

15. veebruar kell 15.30
Filmiõhtu + viktoriin 
Randvere noortekeskuses 

15. veebruar kell 16
Filmiõhtu noortele vanuses 14+ 
Viimsi noortekeskuses

17. veebruar kell 14
Laste etiketi õpituba – “Viisakas 
ja enesekindel suhtleja”
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse õppeklassis

17. veebruar kell 12–14
Lastehommik – kangast kottide 
kaunistamise õpituba
Muuv seiklusmaal

21. veebruar kell 15
Kokandus: Saksamaa 
Randvere noortekeskuses 

21. veebruar kell 16
Mälumäng 
Püünsi noortekeskuses 

24. veebruar kell 12–14
Lastehommik – Super Mario 
tuleb lapsi hullutama
Muuv seiklusmaal

25.–27. veebruar kell 10–17
Laager: Tüdrukute Kooli-
vaheaja Chill
Viimsi huvikeskuses

25. veebruar – 1. märts 
kell 12–17
Koolivaheaja eriprogramm 
Viimsi noortekeskuses 
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KULTUUR

8. veebruar – 2. märts
Viimsi valla kultuurikalender

Maria Callase
m e i s t r i k l a s s

Terrence McNally Näidend kahes vaatuses

MERLE PALMISTE                  
(Eesti Draamateater)

Osades: MARIS LILOSON, ARETE KERGE, REIGO TAMM (RO Estonia) 
või OLIVER KUUSIK, PEETER KALJUMÄE, HANNES VILLEMSON

Tõlkija: Inna Feldbach, Grimm: Hille Leiten, Foto: Mats Õun

Lavastaja: ANDRUS VAARIK (Tallinna Linnateater)

22.02 kell 19 
VIIMSI HUVIKESKUSES

Piletid 19 ja 16 (soodus) Piletilevist, Piletimaailmast ja kohapealt
Piletite broneerimine tel. 602 8838 või viimsi@huvikeskus.ee

Viimsi Huvikeskuses 22. märtsil kell 19
Piletid Piletilevis ja Piletimaailmas

25. veebruar – 1. märts
Koolivaheaja eriprogramm 
Püünsi noortekeskuses 

26. veebruar – 1. märts
Koolivaheaja linnalaager
Eelregistreerimine: 
randvere@huvikeskus.ee 
Randvere noortekeskuses 

27. veebruar
Matkapäev 
Püünsi noortekeskuses

28. veebruar kell 16
Mälumäng
Püünsi noortekeskuses 

EAKATELE
14. veebruar kell 14
Sõbrapäev
Kohtumine Ann Räämetiga,
EPP Euroopa Seenioride 
Ühenduse asepresidendi ja 
Isamaa seeniorideklubi 
esimehega
Kontsert,
esinevad: Harald 
Jürgen Weiler (solist), Anneli 
Merelaid (pianist)
Viimsi päevakeskuses

19. veebruar kell 15
Eesti Vabariik 101, 
Viimsi vald 100
Pidulik kontsert
Külaline – sotsioloogiadoktor 
Pille Petersoo
Randvere päevakeskuses

22. veebruar kell 14
Eesti Vabariigi 101. aastapäeva 
üritus
Päevakeskuse etendus 
“Elu õied“
Käiskellade kontsert, Inna Lai
Viimsi päevakeskuses

VARIA
12. veebruar kell 13.30
Johan Laidoneri 135. sünni-
aastapäev
Johan ja Maria Laidoneri 
mälestusmärgi juures
kell 14
Mälestuskontsert, esinevad 
prof Peeter Paemurru jt
Mälestusloeng – kaitseväe 
juhataja kindral Martin Herem
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis 

JUMALATEENISTUSED
10. veebruar kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus 
Pärast teenistust koguduse 
täiskogu koosolek
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

12. veebruar kell 18
Koosviibimine koos külalistega 
Soomest
Randvere keskuse majas

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

24. veebruar kell 11
Vabariigi aastapäeva jumala-
teenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

28. veebruar kell 18
Loo õhtu
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. märts kell 18
Maailma palvepäev
Oikumeeniline jumalateenistus
Eestpalve riigiks on Sloveenia
Viimsi Vabakirikus

NÄITUSED 
Kuni 20. veebruar
Sofi Aršasi isikunäitus “Kihid“
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik 
kunstinäitus“ 

Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

11. veebruar – 25. märts
Riigiarhiivi näitus 
“Maakondade lipud ja vapid“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 28. veebruar 
Raamatute väljapanek 
“Talv looduses“
Prangli raamatukogus

Kuni 24. veebruar
K–P kell 11–18
“Sõjast sõjani“, relvad Aku 
Soraineni erakogust
Kuni 16. juuni
“Eesti sõjamuuseum 100“
Püsinäitused Eesti sõjaajaloo 
teemal
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

E–N kell 10–16
Tiina Alveri fotonäitus 
“Viimsi talv“
Viimsi päevakeskuses

18. veebruar – 28. märts 
Narva Kunstikooli õpilastööde 
näitus
Viimsi päevakeskuses

Kuni 15. märts
Kairit Orgusaare maalinäitus 
“Peidus pool“
Viimsi huvikeskuses

ÕPI- JA JUTUTOAD
8. veebruar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Imetamise ABC“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

14. veebruar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lapsed nutikas maailmas“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

21. veebruar kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lähedus ja lapse kandmine 
pärast sündi“

Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

ETENDUSED, KONTSERDID
11. veebruar kell 18
Esietendus “Ma vaatan 
maailma igaviku aknast“
Viimsi Kooliteatri esituses
Lavastaja: Külli Talmar
Peaosades: Liisa Linhein ja 
Jüri Tiidus
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis 

12. veebruar kell 19 
Kontsert “Neli akordi” 
Ott Lepland ja Jaagup 
Kreem
Piletid 18.50 € Piletilevis
Viimsi Koolis

12., 13., 15., 16., 18., 19. ja 
20. veebruar kell 18
Etendus “Ma vaatan maailma 
igaviku aknast“
Viimsi Kooliteatri esituses
Lavastaja: Külli Talmar
Peaosades: Liisa Linhein ja 
Jüri Tiidus
Etendus on tasuta!
Kohtade broneerimine:
margit.võsu@viimsi.edu.ee, 
tel 602 8943
Eesti Sõjamuuseumis – 
kindral Laidoneri muuseumis

22. veebruar kell 19
Komöödiateatri etendus 
“Maria Callase meistriklass“
Piletid 19/16 € Piletilevis, 
Piletimaailmas, Viimsi 
päevakeskuses ja huvi-
keskuses 
kolmapäeviti kell 10–18
Piletite broneerimine: 
tel 602 8838 või 
viimsi@huvikeskus.ee
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
8. veebruar kell 21
VJ Aivar Havi
9. veebruar kell 21
VJ Sass Nixon
15. veebruar kell 22
Kolumbus Kris
16. veebruar kell 21
VJ Lenny LaVida
22. veebruar kell 22

Ivetta Trio
VJ Alvar Orula
23. veebruar kell 21
VJ Sass Nixon ja retropidu 
1. märts kell 22
Moodwakers
VJ Alvar Orula
2. märts kell 21
VJ Rauno Puks
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

13. veebruar kell 18
Ivari Hansen
20. veebruar kell 18
Ivari Hansen
27. veebruar kell 18
Mati Kärmik
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

14. veebruar kell 20
Sõbrapäeva õhtu
Akustilise kavaga esineb 
Harry Koop
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

28. veebruar kell 20
Comedy Estonia Open Mic
Sissepääs tasuta!
Jussi Õlletoas

LASTELE JA NOORTELE
Aastaringselt
Veekeskkonnaprogramm 
“Märka merd!“
I–III kooliastme gruppidele
Veekeskkonnaprogramm 
“Olen mere sõber“
Lasteaiarühmadele 
Muuseumitund “Meremehe 
7 ametit“
Lasteaiarühmadele
Registreerimine: haridus@
rannarahvamuuseum.ee
Rannarahva muuseumis

9. veebruar kell 11
Pisimusa hommikukontsert 
“Lõunamaa tuuled“ – 
Aleksandra ja Ara
Piletid müügil enne kontserdi 
algust 10 € / vanem + laps ja 
15 € / perepilet
Viimsi huvikeskuses

10. veebruar kell 12–14
Lastehommik – mänguhommik
Muuv seiklusmaal
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Sel aastal on üle hulga aja taas igal pool 
palju lund, saab teha looduslikke suusaradu 
ja nautida suusarõõme. Viimsis saab suusa-
tada kokku kolmel alal: Tädu ja Karulaugu 
valgustatud terviseradadel ning Rohunee-
me terviserajal (valgustamata). 

Tädu ja Karulaugu radadel on just sel aastal 
tekkinud terve rida probleeme (muide, sama-
laadseid muresid on kuulda üle Eesti erinevates 
paikades) seoses suusaradadega. Inimesed lii-
guvad igal ajal terviseradadel ja eeldavad, et ka 
talvel on need liikumiseks n-ö igal viisil. Suusa-
tajad on pahased ja jalgsi liikujad on pahased. 
Oleme olukorras, kus peame kõigepealt aru saa-
ma ja kokku leppima, kuidas terviserajal käitu-
da talvel ja kuidas muul ajal. Talvel tuleb suu-
saradu rajada, hooldada ja kõigil hoiduda radu 
lõhkumast. Suvel ei ole neid probleeme, aga 
näiteks see võib-olla probleem igal aastaajal, 
et lemmikloomad liiguvad terviseradadel ilma 
rihmata. See on keelatud tegevus igal pool Viim-
si vallas. Kindlasti vajavad siinjuures täiustamist 
ja täpsustamist terviseradadel asuvad infoviidad 
ja hoiatussildid.

Tädu terviserada on põimunud RMK Tädu loo-
dusradade võrgustikuga. Inimesed, kes tulevad 
siia talvel jalutama, saaksid kasutada liikumi-
seks pigem RMK looduradu ning samuti lähedal-

Viimsi Sport tegi seda taas! 
Järjekordselt korraldati 
midagi uuelaadset, see-
kord talvise võistluse näol. 

Pühapäev, 3. veebruari hommik 
tõi Viimsi Mäeparki kokku nii 
suuri kui ka väikeseid suusa-
sõpru. Nimelt toimus esimest 
korda Viimsi murdmaasuusa 
mäkketõusu võistlus, mille ühe 
kilomeetri pikkune rada pakkus 
parajalt väljakutset, kuid oli siis-
ki jõukohane kõigile. Võistlus-
päeva hommikul oli ilm vihma-
ne, kuid sellest hoolimata ei 
lasknud ükski osaleja end häi-
rida, võistlust nauditi täiel rinnal.

Enne starti koguneti juba va-
rakult, sest võistlejatele oli spet-
siaalselt Vimka mäe jalamile 
sisse lükatud soojendusring ning 
pool tundi enne startide algust 
said soovijad ka rajaga tutvuda.

Kui kell sai kümme, oli põ-
nevus laes ning stardid võisid 
alata. Stardid toimusid vastavalt 
võistlejate numbrite järjekorras 
viitstartidena, 30-sekundiliste 
vahedega.

Alustati laste kõige noore-
matest vanusegruppidest, pärast 
seda startisid naised ja kõige 
lõpuks mehed. Võistlustrass kul-
ges mööda Vimka mäenõlva alt 
üles. Kui esimesed paarsada 
meetrit kulges veel siledal pin-
nal mäenõlva all, siis järgmised 
meetrid läks raja läbimiseks va-
ja nii osavust kui ka jõudu. 

Kogu raja vältel tuli läbida nii 
leebemaid kui ka järsemaid tõu-
se. Samas tuli ette ka väikseid 
laskumisi. Juhtus ka kergeid kuk-
kumisi ning ühe suusakepi pu-
runemist. 

Muidugi oli mille nimel pin-
gutada, sest iga vanuseklassi 
võitjat autasustati karika ja kin-
kekotiga toetajatelt. Noorte va-
nusegruppides kuni vanuseklas-
sini M/N14 autasustati toeta-

jate kinkekottidega ka teist ja 
kolmandat kohta.

Ürituse peakorraldaja, Viim-
si Spordi esindaja Siiri Visna-
puu oli küll ise enne võistlust 
veidi närvis, sest midagi sarnast 

Murdmaa mäesprindi võistlus Vimkal
polnud klubi varem korralda-
tud. Kohapeal aga kõik sujus 
ning osalejad kiitsid nii rada kui 
ka korraldust.

Rajameistriks oli meie oma 
Viimsi mees Tiit Pekk, kellel ka 
rahvusvaheline kogemus FIS-i 
tehnilise delegaadina.

Oli rõõm tõdeda, et kõige roh-
kem oli võistlema tulnud noori 
tüdrukuid ja poisse just meie 
kodusest CFC spordiklubist.

Meestest kiireima aja ning 
ka üleüldise rajarekordi saavu-
tas Kaspar Vaher CFC suusa-
klubist ajaga 3.14,8. Naistest oli 
kiireim N12 vanuseklasssis võis-
telnud Liv Leivo Jaak Mae suu-
sakoolist ajaga 4.31,8.

Vanuseklasside esikohad: M
– Kaspar Vaher; M11 – Kennet 
Luuk; M12 – Holger Vitsue; 
M14 – Andre Luuk; M19 – Max 
Sander Laane; M35 – Tiit Or-
lovski; M45+ – Tiit Pekk; N 
– Liisbet Tippi; N11 – Mirtel 

Kaljumäe; N12 – Liv Leivo; 
N14 – Kretel Kaljumäe; N35 – 
Aili Popp; N45+ – Heidi Salm.

Viimsi mäesprint kuulub ka 
ürituste sarja Leader liigub läbi 
Rae, Jõelähtme ja Viimsi valla. 
Samas sarjas on sellel aastal, 
25. mail toimumas ka juba kol-
mas Viimsi trepijooks Põhja-
konnatrepil. Täpsema info sar-
jas toimuvate ürituste kohta leia-
te Põhja-Harju Koostöökogu 
kodulehelt Üritused alt. Mäe-
sprindi võistlus saigi toimuma 
tänu Põhja-Harju Koostööko-
gule ja Viimsi vallale.

Täname ka auhindade eest: 
Tallinn Viimsi SPA, Viimsi H2O, 
Viimsi kino, Saare. Ja Vimka 
mäeparki külalislahkuse eest!

Loodame, et Vimka mäesprin-
dist saab sarnaselt trepijooksu-
le lume olemasolul iga-aastane 
traditsioon.

Anne-Mari Visnapuu

asuvaid kergliiklusteid või käia äärmisel juhul suu-
saraja kõrval, kus see on võimalik. 

Karulaugu terviserajal on olukord keerulisem. 
Siin kasutatakse terviseraja osi tõesti ka igapäe-
vase liikumistee osana – näiteks Pargi ja Karu-
laugu teed ühendaval lõigul. Siin tuleb leida 
kompromiss nii suusatajate kui ka jalgsi liiku-
jate vahel, nii et suusaradu ei lõhutaks. Sellel 
raja osal tuleks jalgsi liikujatel käia võimalusel 
suusaraja kõrval, äärmisel juhul uisuraja osal. 

Keeruline on ka ala, kus suusarada ristub Põh-
jakonna trepi algusega. Siin peavad trepil liiku-
jad jalgteed saama kasutada ja see ristub suu-
sarajaga. Veel on sellel terviserajal kahesuuna-
lised lõigud klassikasuusa jäljega mõlemas raja 
servas, kus väljaspool suusarada pole võimalik 
jalgsi liikuda. Ainuke võimalus on liikuda uisu-
raja keskel, lõhkumata suusaraja osa. Kuigi ka siin 
võiksid jalgsi liikujad kasutada eelkõige kõrval-
asuvat Karulaugu tee kergliiklusteed. 

Kutsun üles talvel terviseradadel jalgsi liiku-
jaid võimalusel vältima suusarajal liikumist ja 
kasutama Tädu terviserajal samas asuvaid loo-
dusradu ning Karulaugu terviserajal kergliiklus-
teed.  

Ott Kask
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist

Viimsi terviseradel on talvel suusarajad

Iga vanuseklassi võitja sai karika ja kinkekoti. Foto Piret Almiste

Spordis tulekul
n 8. veebruar kell 19 Tenniseturniir – Reedesed 
üksikmängud. Osavõtutasu 30 €. Registreerimi-
ne: kuni 7.02 k 12 reimo@viimsitennis.ee. Viim-
si tennisekeskuses
n 8. veebruar kell 19 Eesti I liiga korvpallis KK 
Viimsi/Noto – BC Tartu. Karulaugu spordikeskuses
n 15. veebruar kell 19 Paarismängu ajatennis 
– Viimsi unetuse paarismängud. Osavõtutasu 

25 € /mängija. Registreerimine: kuni 14.02 k 12 
reimo@viimsitennis.ee. Viimsi tennisekeskuses
n 20. veebruar kell 17 Viimsi Suusasari 2019. 
Korraldaja Spordiklubi CFC. Lisainfo: suusakool@
cfc.ee. Tädu terviserajal
n 22. veebruar kell 19 Eesti I liiga korvpallis 
KK Viimsi/Noto – Tartu Kalev/Estiko. Karulaugu 
spordikeskuses
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Viimsi Teataja toimetusele 
kirjutasid Andres Jaanus 
ja Kaarel Zilmer, kes kut-
susid üles kaaluma Viim-
sisse rajatava kettagolfi 
pargi asukoha muutmist. 
Kirja ajendiks oli 23. no-
vembril Viimsi Teatajas 
ilmunud artikkel, kus oli 
juttu plaanist rajada Viim-
sisse 2019. aasta suveks 
uus  ja seni ainuke ketta-
golfi park. Pargi asu-
kohaks on planeeritud 
Lubja külas asuv Linnaku-
metsa kinnistu.

Oma pöördumises rõhutavad 
kirja autorid, et kettagolfi par-
giks valitud Linnakumets asub 
Mäealuse maastikukaitsealal, 
mille loomist aastal 2005 põh-
jendati ohuga ainulaadsetele 
maastikele. Ka on kavandatava 
pargi asukoht – Lubja küla – ek-
sitav, kirjutavad Jaanus ja Zil-
mer. Ehkki administratiivselt on 
see praegu küll nii paika pan-
dud, siis ometi pole Linnaku-
metsa kinnistul mingit pistmist 
ei ajaloolise ega praeguse Lub-
ja külaga. Tegu on alaga Tamm-
neeme ja Randvere tagamaal, 
kus nõukogude ajal paiknes sõ-
javäe kütusehoidla. Mõisteta-
valt territoorium suleti kõrva-
listele isikutele ja veel praegu-
gi piirab kõrge okastraataed se-
da metsatukka suures ulatuses. 
Seetõttu on valikualune kinnis-
tu olnud aastakümneid üks sa-
lapärane paik ja loodus on saa-
nud seal toimetada omasoodu.

Kettagolfikeskuse rajamise 
idee Viimsisse ulatub tagasi aas-
tasse 2013, mil ala entusiastid 
pakkusid keskuse võimaliku asu-
kohana välja Rohuneeme ter-
viseradade piirkonna. Kuna aga  
kohalik kogukond ja alaga piir-
nevate külade külavanemad olid
keskuse rajamise vastu, siis idee 
rakendust ei leidnud. 

Ka entusiastid pole jätnud 
jonni ja on aastate jooksul otsi-
nud keskuse rajamiseks võima-
likke asukohti ja välja on käi-
dud koguni üheksa erinevat al-
ternatiivi. Juuresoleval kaardil 
on erinevad asukohad tähista-
tud numbritega. 

Alternatiivide otsimine
Võimalike asukohtadena on kaa-
lutud nii Laidoneri parki, Soo-
sepa raba, Karulaugu tervise-
rada, Haabneeme klindiastan-
gu pealset ala, Kelvingi ja Lepp-
neeme vahele jäävat metsaala 
ning Linnakumetsa kinnistut 
Randvere tee ääres.

Erinevaid kriteeriume erine-
vate asukohtade juures on Viimsi 
vallavalitsus pidanud parimaks 
võimalikuks kettagolfikeskuse 
rajamise asukohaks Randvere 
tee ääres paiknevat, Viimsi valla 
munitsipaalomandisse kuuluvat 
ca 12 hektari suurust Linnaku-
metsa kinnistut.

Oponentide sõnul on Linna-
kumetsas pinnas suures osas ki-

vine ja puude juured pindmi-
sed ehk haavatavad. Sellist puu-
tumata ja üsna haruldast maas-
tikku võiks hoopis eraldada vää-
riselupaigaks, jättes maastiku 
praegusesse seisundisse.

Linnakumetsa kinnistu 
poolt
Kettagolfikeskuse entusiastide 
sõnul ja vallavalitsuse hinnan-
gul räägib Linnakumetsa kin-
nistu kasuks asjaolu, et see asub 
aktiivsetest tervisespordi har-
rastamiseks mõeldud metsatee-
dest ja -radadest eemal, oma-
des asjatundjate arvates teiste 
alternatiivsete asukohtade ees 
suuremat eelist just seetõttu, et 
võimalik on ära hoida ohukonf-
likt kettagolfi radadel mängi-
jate ja nende käest lendu lastud 
ketaste ning juhuslikult män-
gualale sattuvate inimeste vahel. 
Poolt räägib ka asjaolu, et Lin-
nakumetsa kinnistu asub atrak-
tiivses asukohas, mis jääb Viim-
si mandriosa külade suhtes ting-
likuks keskpunktiks. Kinnistu 
on väga hästi ligipääsetav nii 
jalgsi, jalgratta, ühistranspordi 
kui ka autoga liikujatele. Sa-

muti on kinnistul juba nõuko-
gude ajast tugevdatud pinnase-
ga ala, kuhu on võimalik rajada 
nii auto- kui ka jalgrattaparkla.

Kettagolf kui posi-
tiivne harrastus, aga 
õiges kohas
Murelikud kodanikud püüavad 
kaaluda nii poolt kui ka vastu-
argumente ja tõdevad, et harras-
tus on igati positiivne, kui see 
suudab toast välja meelitada mõ-
negi inimese, kellel muidu mo-
tivatsiooni napiks kipub jääma.

Nad avaldavad oma muret, 

toetudes Eesti Maaülikooli dot-
sent Ivar Sibulalt tellitud Lin-
nakumetsa dendroloogilisele 
ekspertiisile, mis sedastab, et 
praktiliselt võimatu on üheaeg-
selt tõsta metsaökosüsteemi rek-
reatsioonilist mahutavust ja hoi-
da sealjuures kõrget looduslik-
ku taset. Ka Argo Ingveri ma-
gistritöö kettagolfi mõjust kesk-
konnale möönab, et rajad ei so-
bi kasvupinnasele, mis pole tal-
lamiskindlad. 

Mõistlikuma alternatiivina 
pakuvad kriitikud välja oma-
poolseks lahenduseks Rohunee-
me 160-hektarilist puhkeotstar-
belist maatükki. Samas tõde-
takse, et läbirääkimised Rohu-
neeme puhkekeskuse kinnistu-
te praeguste omanike ja valla-
valitsuse vahel on korduvalt lii-
va jooksnud. 

Linnakumetsa kinnistu 
vastu
Kirja autorite hinnangul on nii 
Linnakumetsa kui ka Rohunee-
me endised militaaralad, mille 
kasutuskoormus erines kardi-
naalselt juba nõukogude ajal. 
Esimest hoiti rangelt ligipääs-
matuna, teisest kujundati osali-
selt tehismaastik, kus võõrvägi 
igapäevaselt tegutses. Sellest tu-
lenevalt on eeldused Rohunee-
me puhkeala kompleksseks ka-
sutamiseks tunduvalt väiksema 
täiendava keskkonnakoormuse-
ga kui aastakümneid puutuma-
tult seisnud Linnakumetsas. Se-
da enam, et maastik on vahel-
duv ega nõua suuri ümberkor-
raldusi kasvõi raiete näol. Ole-
masolevaid radu saaks edukalt 
kasutada ka kettagolfi tarbeks.

Ka vallavalitsuses tõdetakse, 
et Linnakumetsa näol on tege-
mist kinnistuga, millel nõuko-
gude ajal paiknes militaarob-
jekt sõjaväe kütusebaasi näol. 
Kinnistut piirab veel tänagi kol-
mest küljest ligi 3 meetri kõr-
gustele betoonpostidele kinni-
tatud okastraataed. Nõukogude 

Kettagolf on populaarne 
– Eesti populaarseimate 
spordialade hulka kerki-
nud kettagolfi (ingl k. disc 
golf) harrastajate arv on 
kasvanud üle 22 tuhande 
inimese ning Eestisse on 
tänaseks rajatud 137 ketta-
golfikeskust, milledest 58 
on täismõõtmetes ehk 18 
rajaga. Harjumaal on ket-
tagolfikeskusi hetkel 22, 
milledest täismõõtmetega 
on 12. 

Disc golfi ehk kettagolfi pargi rajamisest 
Viimsisse – poolt ja vastu

vägede lahkumisel jäeti endast 
maha tugeva pinnasereostuse-
ga tehismaastik koos kütuse-
tünnide ja romusõidukitega. Aas-
tate jooksul ala pinnasereostus 
likvideeriti ja metallist kütuse-
reservuaarid ning romusõidu-
kid toimetati vanametalli kok-
kuostu. Jäljed erinevate mahu-
tite ja neid ühendavate torus-
tike olemasolu kohta on aga 
säilinud tänini nii sügavate au-
kude kui ka pikkade kaevikute 
näol.

Kettagolfikeskuse 
omanikuna saab vald 
kinnistut paremini 
kaitsta
Vallavalitsuse sooviks on Lin-
nakumetsa kinnistu korrastada, 
likvideerida ohtlikud, haiged 
ja tormis murdunud või ümber 
kukkunud puud. Kuivõrd nõu-
kogude ajal on antud kinnistul 
metsa tehtud, siis on ala korras-
tamiseks võimalik kasutada ka 
kinnistut risti ja põiki läbivaid 
metsasihte ja -teid. 

Vallavalitsus ei eita, et ket-
tagolfikeskuse rajamisega kaas-
nevad paratamatult mõjud ole-
masolevale looduskeskkonnale. 
Samas endise militaarobjekti 
korrastamine ja “taasavamine” 
igapäevaseks sportlikuks tege-
vuseks kaalub üles võimalikud 
olemasoleva pinnase tallamise-
ga kaasnevad mõjud. Hoidmaks 
ära pöördumatuid kahjusid loo-
duskeskkonnale on vallavalit-
sus otsustanud kettagolfikesku-
se valmimise järel siduda kes-
kuse kasutusluba kohustusega 
koostada 3 aasta pärast ekspert-
hinnang selgitamaks välja ket-
tagolfiga kaasnenud mõjud Lin-
nakumetsa kinnistu loodusele. 
Vallavalitsusel, olles kettagolfi-

keskuse kinnistu omanikuks, on 
oluliselt lihtsam sekkuda esile-
tõusvate probleemide lahenda-
misse, kui seda oleks võimalik 
teha erakinnistul asuva kesku-
se puhul.

Parim lahendus võitku
Võttes aluseks keskuse rajami-
seks vajalikud lähteandmed (kes-
kust külastab korraga ca 80 ini-
mest ning vajalik on parkimis-
ala kuni 30-le sõiduautole ja 
20-le rattale) analüüsis Viimsi 
vallavalitsus erinevaid keskuse 
asukohaalternatiive alljärgneva-
te kriteeriumite alusel:  

• maa-ala suurus (minimaal-
selt 8 hektarit, ideaalis 12–15 
hektarit);

• kinnistu omandisuhe (kas 
KOV, riik või eraomand);

• ligipääsetavus (nii autoga, 
jalgsi, rattaga kui ka ühistrans-
pordiga);

• maastiku profiil/mitmeke-
sisus;

• tallamiskoormuse mõju 
(pinnase enesetaastamisele ku-
luva aja pikkus, võimalikkus/või-
matus);

• ohutus (kettagolfi mängi-
jate ning alale juhuslikult sat-
tuvate teiste isikute suhtes);

• ala mõju keskkonna üldi-
sele rekreatiivsele tarbimisele;

• investeeringu maksumus.

Kõiki kriteeriumeid erineva-
te asukohtade juures hinnates 
pidas Viimsi vallavalitsus pa-
rimaks võimalikuks kettagolfi 
rajamise asukohaks Randvere 
tee ääres paiknevat, Viimsi val-
la munitsipaalomandisse kuu-
luvat ca 12 hektari suurust Lin-
nakumetsa kinnistut. 

Viimsi Teataja

Kavandatava Viimsi kettagolfi pargi joonis.

Valla kaardil on märgitud 9 erinevat alternatiivi, mida on kaalutud.

n Vilma Priisalm ............. 97 

n Õie Talimets ................. 85

n Maria Asper .................. 85

n Johannes Alas .............. 85

n Tatjana Saul ................. 85

n Milvi Meinberg ............ 85

n Õilme Lõhmus .............. 85

n Mart Kask ..................... 85

n Milvy Loo ...................... 85

n Ene-Maris Uusväli ....... 85

n Aadu Semiskar ............ 80

n Rein Pihlak ................... 80

n Milvi Lill ........................ 80

n Ina Luhaste .................. 80

n Ivi Piir ........................... 80

n Mare Kalam .................. 80

n Kristi Sepp .................... 80

n Hilja Zäuram ................ 80

VIIMSI VALLA EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Palju õnne!
n Anto Tõrs ...................... 80

n Mia-Ene Liivaleht ......... 75

n Hillar Matto .................. 75

n Helle Kriis ..................... 75

n Ruti Tandorf .................. 75

n Uido Truija .................... 75

n Tuomo Tapio Alpua ...... 75

n Paul Vart ....................... 75

n Andres Mänd ................ 70

n Ljubov Urzumtseva ..... 70

n Urve Ahtloo .................. 70

n Ene Mänd ...................... 70

n Silvia Troost .................. 70

n Katrin Seppel ............... 70

n Priit Estna ..................... 70

n Aino Rang ..................... 70

n Triinu Vernik ................. 70

n Maria Kuptsova ........... 70
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18.-19. jaanuaril toimusid 
Jõgeval XIV Betti Alverile 
pühendatud luulepäevad 
“Tuulelapsed“, mis tõid 
külmapealinna kohale 23 
1.–9. klasside truppi üle 
Eesti.

Viimsist oli seekord kohal ko-
guni neli näitetruppi: Viimsi Koo-

Viimsi ja Randvere kooli näitetrupid 
“Tuulelaste” festivalil edukad

list EKSPERIMENT (algklas-
side ja põhikooli ühendtrupp), 
WILHELMIINE 3. ja 4. klassi-
de trupid ning Randvere Kooli 
näitering.

Seekordsed autorid, kelle luu-
lest 15-minutiline lavastuse kok-
ku pidi seadma, olid Kersti Me-
rilaas ja Kalju Kangur. Kõik 
trupid olid ülesandega kenasti 

hakkama saanud ja seetõttu oli 
põnev jälgida, kuidas keegi üles-
ande lahendanud oli. 

Žürii koosseisus Toomas Lõh-
muste, Jaak Allik, Priit Põdra, 
Maarius Pärn, Margus Miko-
mägi, Märt Treier, Rain Mikser 
ja Kristiina Oomer tunnustasid 
Viimsi koolide teatritruppe järg-
nevalt:

LAUREAAT – EKSPERI-
MENT “Udus” (juhendaja Külli 
Täht);

LAUREAAT – Randvere 
Kooli näitering “Võta aega mõel-
da ja märgata“ (juhendaja Mer-
le Västra), näitlejapreemiad Os-
kar Põllu ja Johanna Vassiljeva  
(WILHELMIINE 4. klassi tru-
pist, juhendaja Maarika Koks) 

ja Henri Sootla (juhendaja Mer-
le Västra).

Žürii kiitis laureaaditiitli päl-
vinud EKSPERIMENTI atmos-
fääri loomise, nutikate lahen-
duste leidmise eest vahendite 
osas ning avaldas imestust, kui 
hästi oli pandud toimima alg-
klasside ja põhikooli trupp, mil-
les üks täiendas teist. Randvere 

Kooli näitering sai kiita stiilse 
ja tempoka esituse eest, mis elu-
rõõmust pakatas.

Luuleteatriga tegelemine ri-
kastab ja on lastele vajalik – 
seda tõdevad kõik juhendajad 
ühiselt ja lubavad luulelainel 
jätkata. Järgmisel aastal jälle!

Külli Täht
Viimsi Kool

Randvere Kooli näitering esitamas tükki “Võta aega mõelda ja märgata”. Fotod Lea Pihlak Wilhelmiine 4. klassi näitetrupp esitamas tükki “Kuningalinna lood”. 
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Jaagup Kreem ja 
Ott Lepland lõpuks 
ometi koos tuurile
12. veebruaril saab Viimsi koolist alguse Jaagup 
Kreemi ja Ott Leplandi ühine tuur “NELI AKORDI“. 
Koos antakse üheksa kontserti üle kogu Eesti.

“Esmakordselt esitasime esitatavat kava Jaagupi pulma-
aastapäeval tema koduaias ja meie sõpradele meeldis see 
väga. Sai kõvasti nalja ja nii mõnelgi kuulajal oli märgata 
pisarat silmanurgas,” räägib Ott Lepland tuurile minemise 
tagamaadest. “Olen käinud ju paljude lauljatega kontserte 
andmas, aga Jaagupiga laval olla on kuidagi eriti turvaline. 
Eks ta ole seda kõike teinud ju kordades kauem kui mina ja 
laval tunneb ta ennast nagu kala vees,” lisab Ott.

“Kõige loogilisem oli meie ringreisi alata just Viimsist, 
sest ikka on kuidagi julgem vette hüpata just kodupubliku 
ees,” naerab juba 15 aastat Viimsis elav Jaagup Kreem. 
“Ma küll ei karda midagi, sest oleme Otiga kõvasti proove 
teinud ja kava sai just selline, et igaühele oleks midagi. 
Esitame nii Oti kui ka Termika tuntud lugusid, kuid luban, 
et tulemas on ka üllatusi. Räägime lavatagusest elust, Eu-
rovisioonist, naistest, meestest, rahast ja paljust muustki,” 
lubab Jaagup.

“NELI AKORDI” saab avapaugu juba 12. veebruaril 
kell 19 Viimsi koolis. Piletid on saadaval Piletilevis ja tund 
enne algust kohapeal.

Viimsi Teataja

Ita-Riina Muusikastuudio 
kontserdireis Ylivieskasse

Sel kevadel tähistab 
Ita-Riina Muusikastuudio 
oma 25. sünnipäeva. 

Täpselt nii kaua aega tagasi 
alustati algklassides käivate las-
te lauluõppega, millele liitus 
2002. aastal beebikool, kus käi-
vad oma väikeste muusikasõp-
radega emad-isad. Praegusel het-
kel käib stuudios 178 beebit, 
last ja noort igast valla laste-
aiast ja koolist.

Sünnipäeva otsustati 
tähistada kontserdi-
reisiga välismaale
Kuna stuudio on korduvalt läbi 
aastate käinud väiksemate koos-
seisudega Salos Lasten Laulu-
kaupunki festivalil, siis seekord 
võeti ette reis Põhja-Soome Yli-
vieskasse, mis asub Helsingist 
580 kilomeetri kaugusel. Miks 
nii kaugele? Sest seal on meil 
head sõbrad, kes on juba am-
mu oodanud, et võtaksime selle 
reisi ette, ja nemad organiseeri-
sid meile suure rõõmuga kuus 
kontserti kahel päeval. 

Meie vahvasse reisiseltskon-
da kuulusid 25 last ja noort. 
Noorimad 5-aastased ja vanim 
17-aastane. Asusime teele kol-
mapäeva, 16. jaanuari varahom-
mikul kell 5 ja kohale jõudsime 
Ylivieskasse õhtul kell 19.30. 
Pikk bussireis oli kenasti orga-
niseeritud – esimesel poolel jät-
kus ööuni ning kostis mõnusat 

unenohinat. Pärast kosutavat lõu-
nasööki algas bussis lauluproov, 
kuna esimene kontsert pidi toi-
muma juba järgmisel hommi-
kul kell 9. Neljapäeval ootas 
meid ees neli kontserti. Kaks esi-
mest toimusid Põhja-Soome teh-
niliselt kõige kaasaegsemas kont-
serdisaalis Akustiikka. Nendel 
kontserditel osalesid lapsed ja 
noored linnalähedastest kooli-
dest ja Päivärinta koolist, mis 
asub kohe kontserdisaali kõrval.  

Edasi viis tee Ylivieska ea-
kate keskustesse, kus anti sel 
päeval kaks kontserti. Järgmi-
sel päeval ootas meid Raudas-
koskeni kool, kus saime tutvu-
da koolimajaga ja käia soome 
laste tundides. Viimases eakate 
kodus kuulas meid ka Ylivieska 
kõige vanem elanik, kes on 103-
aastane. Laulsime ka meie ko-
hapealse mänedžeri Vilho Kal-
lio emale, kes mõned päevad 
pärast meie reisi sai 100-aasta-
seks, sünnipäevalaulu ja ajasi-
me temaga juttu. Lapsed imes-
tasid, et kuidas keegi saab olla 
sama vana kui Eesti Vabariik.

Tunnike meelde-
jäävaid lastelaule
Oma kontserte alustasime alati 
soome rahvalauluga “Mullu mi-
na muidu karjas käisin”, laul-
des ühe salmi ka soome keeles. 
See oli ka ainuke kurvameelne 
laul meie repertuaaris. Soome 
lastelaulud on enamjaolt nukra 

alatooniga ja see ajendas kava 
kokku panema väga rõõmsa-
meelsetest lauludest. Pea tunni 
pikkune kontsert oli täis rõõmu 
ja lusti ning eriti hästi läks pub-
lik elama Airi Liiva laulu “Tant-
sukingad” ajal. Iga laulu vahe-
le tutvustasime soome keeles, 
millest laul räägib, et ikka kõik 
saaksid sõnumist aru. Kõik kont-
serdid lõppesid Riine Pajusaa-
re lauluga “Jõgi voolab”, mis 
räägib kaunist ja meile armsast
Eestimaast. Loodame, et tänu 
Eesti vahvate lastelaulude tut-
vustamisele jõuavad neist nii mõ-
nedki Soome laste repertuaari. 

Meie esinemistel olid kohal 
ajakirjanikud ning Ylivieska aja-
lehes Vieskan Viikko ilmus in-
tervjuu “Rahvusvahelised muu-
sikakülalised Ylivieskas” koos 
piltidega. Samuti on ilmumas 
artikkel Sievi ajalehes. Imetle-
ti ja kiideti tõeliselt kaunist, pu-
hast, tasakaalus ja professionaal-
set esitust ning laste lavalist va-
badust.

Kahel päeval toimunud kuuel 
kontserdil kuulas meid kokku 
800 inimest: 650 last ja noort 
ning 150 täiskasvanut. Lapsed 
olid lihtsalt suurepärased ja vaa-
tamata tihedale esinemiste aja-
kavale ei kurtnud keegi, et ei 
jaksa või ei taha. Kõik nauti-
sid ja laulsid suure lustiga. Kui 
tihtipeale kasutatakse sõna “sü-
nergia” ilma selle täpset tähen-
dust teadmata, siis meie reisil 

toimus lauljate vahel tõeline sü-
nergia – kontserdid kõlasid iga 
korraga üha paremini ja spon-
taanselt lisandus lauludele taus-
talauljaid ja mitmehäälsust juur-
de. Vaatamata paljudele kontser-
ditele ei väsinud lapsed laul-
mast. Iga natukese aja tagant 
võttis keegi ka bussisõidul vii-
sijupi üles, millega teised kohe 
liitusid. Tagasiteel koju õppi-
sime bussis ukulele mängu ja 
laulsime selle saatel. 

Meid oodatakse peagi tagasi 
ja Põhja-Soome koolid on võt-
nud järjekorda, et meie kontser-
te kuulata. Lisaks kontserditele 
said lapsed lustida ka Oulus 
asuval Tietomaal, mis on meie 
Ahhaa keskuse variant Põhja-
Soomes. 

Suur tänu kõikidele lastele, 
noortele ja lapsevanematele, kes 
kaasas olid, samuti neile, kes 
meid kodust toetasid! Palju tä-
nu Vilho Kalliole kohapealse 
superkorralduse eest ja ka tema 
perele, kes kõik hoolitsesid, et 
meie lastel oleks tore ja imeline 
kontserdireis! Täname ka Viim-
si vallavolikogu noorsoo- ja ha-
riduskomisjoni toetamast meie 
ettevõtmist!

Reisist on valmimas video. 
Jälgige meid Facebookis (face-
book.com/Ita-Riina-Muusika-
stuudio) ja www.instagram.com/
itariinamuusikastuudio/.

Suure tänutundega
Ita-Riina Pedanik

Esinemine Akustiikka kontserdisaalis. Foto Vilho Kallio

Algab vastuvõtt 1. klassi
Peagi saab esitada taotlusi eelseisval sügisel 1. klassi astu-
miseks.

Selleks tuleb lapsevanemal ajavahemikus 1.–31. märtsini sisene-
da ID-kaardi või Mobiil-ID abil e-keskkonda ARNO aadressil http://
piksel.ee/arno/viimsi ning valida lapsele soovitud kool. Süsteem 
arvestab koolikoha määramisel rahvastikuregistri järgse elukoha 
lähedust koolile, õdede-vendade olemasolu samas koolis ning või-
malusel lapsevanema eelistust. 

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele 
määratud koolist taotluses märgitud e-posti aadressil. Juhul kui lap-
sevanem ei ole nõus määratud kooliga, saab ta esitada 20. maini 
taotluse uue elukohajärgse kooli määramiseks. Esitatud taotlused 
vaatab vallavalitsuse komisjon läbi 1. juuniks. 15. juuniks on lapse-
vanem kohustatud vallavalitsust teavitama määratud kooli õppe-
koha vastuvõtmisest või sellest loobumisest.

Elanikud, kes on kantud Viimsi registrisse pärast 1. veebruari 2019, 
saavad taotlusi esitada vaid paberkandjal vallavalitsuses (Nelgi 
tee 1, Viimsi). Nende ja samuti pärast 31. märtsi laekunud aval-

duste puhul määratakse lapsele kool, kus on vabu õpilaskohti. Va-
nemaid teavitatakse sellest hiljemalt 1. juuniks.

Koolikohustuslik on laps, kes on saanud enne käimasoleva aasta 
1. oktoobrit 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist 
edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomis-
joni. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lap-
se tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada ju-
ba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hilje-
malt augustis olemas.

Juhul kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda olevas koolis, 
palume sellest teavitada Viimsi vallavalitsuse haridus- ja kultuuri-
osakonda. 

Infotund 1. klassi vastuvõtust toimub 19. veebruaril kell 18 Viimsi 
huvikeskuses. Räägime, kuidas esitada taotlust ARNO süsteemis ja 
samuti lähemalt koolikohtade määramisest. 

Aet Tampuu
Üldhariduse vanemspetsialist
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AUTODE KOKKUOST!
Ostame kõiki sõidukeid ja töömasinaid!

Võib pakkuda remonti vajavaid ja seisvaid masinaid! 
Ei pea olema arvel, ülevaatust ega kindlustust! 

Pakkuda võib kõike! Kuulutus ei vanane! 

TEL. 5457 5055

NELE-LIIS VAIKSOO   LAURI LIIV
MÄRT AVANDI

KLAVERIL JOHAN RANDVERE

  Kolm meest, naine
  ja kontsert            

Pilet eelmüügist 20 €. Info ja kollektiivtellimused
(al 20 piletist) tel 505 9625 www.kontsertkorraldus.ee

05.03
kell 19
Viimsis

Püha
Jaakobi 
kirikus

Meie seast on lahkunud

Kalju Kelder
17.09.1925 – 02.02.2019

Leinab abikaasa Evi

REAKUULUTUSED

TEENUS
n Algaja või edasijõudnu, kui soovid tervist paran-
dada, sportlikult treenida või tuge kooli kehaliseks 
kasvatuseks, siis harjuta kogenud personaaltree-
neriga. Tel 5648 3910, tarmo225@hotmail.com.
n Annan koolimatemaatika tunde (1.–12. klassini) 
Haabneemes. Hariduselt matemaatik ja kogemus 
olemas. Lisainfo tel 5827 9084, Laur.
n Ohtlike puude langetamine ja õunapuude lõikus. 
Tel 521 0334.
n Pikaajalise kogemusega litsentseeritud korstna-
pühkija teenus. Teostan ka sundventilatsiooni pu-
hastust. E-mail margus@korvent.ee, tel 552 6281.
n Litsentseeritud korstnapühkija ja pottsepa tee-
nused. Ventsüsteemide puhastus, ka korterelamu-
tes. Küttekollete ehitus, paigaldus ja remont. Akti 
väljastamine Päästeameti ja kindlustusseltside 
jaoks. Tel 5690 0686, korsten.korda@gmail.com.
n Lumetõrje katustelt üle terve Harjumaa. Tel 5638 
8994.
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 santehnikatööd. 
Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. Kana-
lisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Veemõõdu-
sõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide paigal-
dus. 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.puhaskolle.ee.
n Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, 
projekteerimine, kasutusluba. Tel 5352 9476, 
e-mail ehitus@miltongrupp.ee.
n Hoonete soojustamine puistevillaga. 
Konsultatsioon objektil tasuta. Tel 501 6689, 
ken@puistemees.ee, www.puistemees.ee.

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

MÜÜK
n Müüa 1-toaline korter Pargi tee 4, 2/1, heas 
korras, mööbliga, keldriboks, hind 47 900 €, korter 
on  vaba. Hindamisakt. Marge Kikas, tel 502 4162, 
marge@skanton.ee.
n Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides kohale-
toomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. 
puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.
n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-mail liuguksed@kallion.net.
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. Tellimiseks 
ja lisainfo saamiseks helistage tel 5865 2190.

TÖÖ
n Pirita Lasteaed pakub ajutist tööd õpetaja 
abile, alates 14. märtsist 2019 (2–3 kuuks). Info 
tel 623 8783.
n Karulaugu Spordikeskus otsib lastetuppa hoidjat 
õhtusel ajal, töö graafiku alusel E–R k 17–20. Sobib 
hästi üliõpilasele või pensionärile. Helistada tel 
5306 8028 või kirjutada helena.aru@goldenclub.ee.
n Tallinn Viimsi SPA võtab tööle kohusetundliku
majahoidja. Täpsem info tel 508 7877, Andres Saun.
n AS Eesti Keskkonnateenused võtab tööle C-kate-
gooria autojuhte. Helistada tel 502 6216.

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

21. veebruar kell 19 
Suurgildi hoone

Vene aeg

Kontserdisari 

Eesti ajastud

eestikontsert.ee

Iris Oja metsosopran    

Kirill Ogorodnikov kitarr

Sissejuhatus: Jaak Juske 

Kõlab vene ja eesti vokaalmuusika 
tundlikest ja murrangulistest ajajärkudest. 
Rahmaninov, Mussorgski, Tšaikovski, Saar jt.
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Ütlusel, et iga algus on 
raske, on küll tõsi taga, 
aga siia peaks kindlasti 
lisama, et iga uus algus 
on ka väga põnev.

Kui meie pere pesamuna sai kol-
meseks, siis oli valida, kas naas-
ta palgatööle või ise midagi et-
te võtta. Liisk langes viimasele 
ja ammune unistus kohviku pe-
renaiseks saada hakkas ideest 
sammhaaval realiseeruma. Nii 
avasimegi KOBARa uksed eel-
mise aasta maist. Minu kui ko-
haliku viimsika jaoks oli oluli-
ne pakkuda teistele kohalikele 
viimsikatele mõnusat kohtumis-
paika kodust mitte väga kaugel. 

KOBARa meeskond on väi-
ke: alustasime kahe koka ja kol-
me teenindajaga. Aga nagu ik-
ka, siis miski pole siin kindel 
ja suve lõpuks oli meil üks kä-
tepaar puudu. Nii tuli mul endal 
käed külge lüüa ja teenindus-
kunst selgeks õppida. Tänaseks 

Kõik hea KOBARas koos

olen saanud juba ka rangel ju-
hendamisel koka ametit proo-
vida.

Enne KOBARa aastaseks 
saamist võin julgelt öelda, et 
KOBAR on valmis ja oma elu 
elama hakanud – omasoodu 
edasi arenema hakanud. Alg-
sest kohviku ideest on saanud 
resto ja meie jaoks tähendab 
see, et ei aja me taga eksimatut 
ega peent restorani joont, vaid 
oleme alati sõbralikud ja vahe-
tud. Tead ju küll seda tunnet, 

kui pidu on köögis ja pererah-
vas askeldab pliidi taga? Meil 
on samamoodi – meie avatud 
kööki saad kiigata üle leti või 
söögilauast. Küsi julgelt, mis 
täna teoksil ja valmimisel, ning 
saa osa kõigest, mis mujal jääb 
suletud uste taha.

Toidusse suhtume me tõsi-
selt, see ongi meie kõige tõsi-
sem asi. Väike köök on paind-
lik ja sellepärast võivad meie 
kokad pidevalt katsetada ja me-
nüüs tihti ka muudatusi teha. 

Menüü on KOBARas lühike, 
kuid iga käigu alla mahub pal-
ju vaheldust igale maitsele. Ja 
et lühike menüü ära ei tüütaks, 
siis uuendame või muudame se-
da kas täielikult või veidikene 
vähemalt neli korda aastas just 
käimasolevale hooajale vasta-
valt. Toit peab olema kohalik 
ja värske. 

Nädalalõppudel hakkab KO-
BAR sumisema. Meil on reede 
või laupäeva õhtud tihtilugu pü-
hendatud mõnele joogile või tee-

me lihtsalt kokteiliõhtu ja pa-
neme DJ plaate keerutama. Ku-
na me oleme parajalt suur ja 
parajalt väike, siis on siin hea 
oma sünnipäeva pidada või kol-

ASUME: 
Viimsi Äritares, Paadi tee 3 
Oleme avatud E–R k 12–21, 
P k 12–19
info@kobar.ee, tel 520 2291
www.kobar.ee

JÄLGI MEID: 
FB: @kobarkohvik
Instagram: @kobar_resto

Pildil KOBARa perenaine Kaari. Foto Marit Kuusk

KOBAR TALVEMENÜÜ 
SOOVITUS:
n Šampinjoni-trühvli 
pelmeenid & soe ploomi-
mandlikook amaretto 
jäätisega

LÄHIAJA SÜDMUSED:
n 09.02 Viski õhtu 
n 10.02 Kohvihommik Maru
Metspaluga
n 14.02 Sõprade õhtusöök
n 21.02 Vestlusõhtu Riina 
Raudsega
n 23.02 Eesti 101 õhtusöök
n 01.03–10.03 ToiduNautleja
restoranide pakkumised
n 05.03 Kuklitrall
n 08.03 Naistepäeva eri
n 15.03 PIDU - Öömaja DJ

Vt lähemalt www.kobar.ee

leegidele väike pidu korraldada. 
Pane või terve maja kinni.

Kui nüüd nädalavahetuse 
möll läbi saab, siis mina küll ei 
tea paremat pühapäeva veetmi-
se viisi, kui terve pere hilist hom-
mikusööki sööma viia ja pann-
kookide küpsetamine kellegi tei-
se hooleks jätta. Ja eks enda mu-
gavuse tõttu ongi KOBARas 
pühapäeviti brunch kohustus-
like pannkookide ja veidi kiik-
suga hommikusöökide valikuga. 

Ootan juba põnevusega, mis 
KOBARast edasi saab, milli-
seks muudavad ta inimesed, kes 
siin töötavad, ja inimesed, kes 
meil külas käivad. Kui alguses 
oli raske ja põnev, siis nüüd on 
lihtsalt väga põnev.

 Tule meile külla!
KOBAR resto 

perenaine Kaari

KARULAUGU TEE 13, VIIMSI (II KORRUS)
E-R 09:00–17:00 / TEL: (+372) 58070031

 KARULAUGU SPORDIKESKUSES
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Viimsi Keskuses asub 
mitmeid erinevaid söögi-
kohti ning igas paigas on 
rikkalikud ja isuäratavad 
menüüd. Vahel võib ot-
sustamine – kuhu sööma 
minna ja mida toiduks 
valida – üsna keeruliseks 
kujuneda. Seepärast 
uurisime nende kohtade 
peakokkadelt, mida nad 
enda restorani laiast vali-
kust ise süüa eelistavad.

Keskuse II korrusel asuva 
BabyBack Ribs & BBQ 

peakoka Rauno Saare sõnul ei 
ole tal valiku tegemiseks vaja 
kaua mõelda. “Minu vaieldama-
tu lemmik on Traditional BBQ 
Sampler ehk maakeeli BBQ li-
ha assortii, milles on esindatud 
ameerikalik searibi, seakaela kar-
bonaad, lihaveise antrekoot ja 
mahlased kanatiiva keskosad,” 
sõnab maitsemeister. Tema kin-
nitusel on selle roa inspirat-
sioon pärit otse Ameerikast. 
“BBQ Sampleri teevad erili-
seks mitmed tegurid,” loetleb 
mees. “Esiteks on see meie me-
nüüs saadaval kahes suuruses: 
ühele inimesele mõeldud suur 
ja mehine ports ning veelgi suu-
rem vaagen kahe kuni kolme 
inimese nälja kustutamiseks. Tei-
seks on Sampleris esindatud suur 
osa meie BBQ müügihitte, kus 
iga klient võib leida endale uue 
lemmiku.” Peakoka sõnul on 
aga kõige erilisem see, et resto-

rani BBQ lihad on valmistatud 
spetsiaalses Ameerikast pärit 
ahjus. 

Sushi Plaza asutaja Maksim 
Kartševski kinnitusel on sus-

hide puhul suureks väljakut-
seks valida oma lemmikut, sest 
neid ei saa võrrelda erinevate 
toitudega, vaid oma lemmiku-
mate maitsekombinatsioonide-
ga. “Kui ma peaksin välja too-
ma oma eelistused, siis valiksin 
meie restorani kontseptsiooni
iseloomustava toidu: rulli nime-

ga Numazawa,” tutvustab mees. 
“See sisaldab peeti, basiilikut, 
toorjuustu, kitsejuustu ning man-
go-ingveri-mündi kastet.” Nu-
mazawa iseloomustab tema kin-
nitusel Sushi Plaza restorani ja 
maitseid ning seda, kuidas nad 
sushikultuuri suhtuvad. Mehe 
sõnul pole sushil piire ning Ees-
tis, kus kõiki vajalikke toorai-
neid ei ole alati saadaval, tuleb 
olla kreatiivne ja mängida mait-
sekombinatsioonidega. 

Kartševski teiseks lemmikuks 
on kana tempura: grillitud kana 

teriyaki kastmes porgandi, toor-
juustu ja tšillise majoneesikast-
mega. “Aegumatu klassika – 
kana tempura – on olnud meie 
külastajate lemmik samuti ning 
müüsime seda möödunud aas-
tal üle 100 000 komplekti,” on 
mees rahul. “See näitab meie 
visiooni tunnustamist – külas-
tajatele meeldivad meie loodud 
erilised jaapani maitsed.”

Kuulsaali peakoka Ene Kar-
ja sõnul on tema eelistu-

seks nende põnevast menüüst 
kreveti-nuudlisalat wakame ja 
köögiviljadega. “Selles on mait-
set ja särtsu, aga kaloreid mini-
maalselt,” kinnitab naine. “Val-
dava osa salatist moodustavad 
krõmpsud köögiviljad ja kre-
vetid.”  Tema hinnangul on see 
ületamatult maitsva kastmega 
krevetisalat, kus hapukasmagu-
sate maitsete mäng pakub suurt 
pinevust ning samas on selle 
kergus ülimalt sümpaatne.

Lisaks valib ta tihti kergeks 
kõhutäieks klassikalise Caesari 
salati. “Seda võib vast nimeta-
da üheks maailma tuntuimaks 

salatiks, millele leidub austa-
jaid alati,” leiab Karja. “Salat 
on ideaalne lahendus, kui tahad 
midagi kerget, kuid samas toit-
vat.” Kuulsaalis on Caesari sa-
lati saadaval nii lõhe, krevetti-
de kui ka kanaga. 

Restorani CHI Viimsi toidud 
valmivad kogenud Aasia 

toidumeistrite käe all. Vanem-
kokk Bhandari soovitab proo-
vida kana- või sealiha tikkat 
seentega, mis on tema sõnul ju-
ba paljude klientide lemmik-
roog. “Kuumal pannil serveeri-
takse tandooris küpsetatud aro-
maatseid lihatükke koos köögi-
viljadega,” tutvustab mees. “Ta-
valiselt piisab kahele sööjale 

Peakokad soovitavad: Viimsi Keskuse maitseelamused
ühest portsjonist, sest roa juur-
de saab tellida ka lisandeid.” 
Restorani menüüs on klassika-
lisest India, Hiina ja Thai köö-
gist inspireeritud isuäratav va-
lik taime-, kala- ja lihatoite ning 
vanemkoka kinnitusel valmista-
takse kõik toidud kohapeal värs-
kest toorainest. 

Esimesel korrusel asuv De-
licato eristub Viimsi palju-

de söögikohtade seast oma ker-
gete ja tervislike toitude poo-
lest. Juhataja Margit Mooste 
sõnul on tema sooviks pakkuda 
klientidele suurepärast maitse-
elamust ning samas ka silma-
ilu taldrikul.  “Minu enda eelis-
tuseks meie menüüst on värvi-
lised ja tervislikud köögivilja-
spagetid,” tutvustab naine. ”Vas-
tavalt soovidele saab toidule 
lasta lisada vürtsikaid hiidkre-
vette või mahlast pardifileed.”

Lemmikuks on ka kuumad 
kiviahjusaiad kas kitsejuustu 
ja sibula chutneyga või hoo-
pis mozzarella ja meie värske 
pestoga, loomulikult täiendab 
mõlemat toitu rikkalik värske 
salat. “Aga päeva alustan ta-
valiselt suure klaasitäie värske 
smuutiga,” kinnitab Mooste. 
“Delicato lõunamenüü oleme 
koostanud lähtuvalt tervislik-
kusest ja lihtsusest ning aina 
rohkem lisame menüüsse tai-
metoitu – selliseid roogi eelis-
tan ka ise.” 

Viimsi Keskus

Viimsi Keskuse restoranid 
CHI, BabyBack Ribs & BBQ 
ja Sushi Plaza on avatud 
E–P k 11–22, Delicato E–L 
k 10–21, P k 10–19 ning 
Kuulsaal E–R k 11–22, L–P 
k 10–22. Vaata lisainfot 
www.viimsikeskus.ee.

Kuulsaali lõhega Ceasari- ja ... ... kreveti-nuudlisalat.

Traditional BBQ Sampler ehk BBQ liha assortii. Fotod erakogu

Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451Tegevusluba nr: L02451

Helista 601 1812 ja
vaata  www.lumen.ee

Asume Viimsi Äritares  ja
Viimsi SPA majas

SELVER on Eesti lemmikpood! Oleme tegutsenud alates 1995. aastast 
ja praegu on meil 53 kauplust üle Eesti. Meil töötab täna üle 2800 

väga tubli inimese. Tänu neile saame olla parim kauplusekett, 
kus sisseostude tegemine on meeldiv ja sujuv.

Tule Viimsi Selverisse tööle

KASSAPIDAJAKS
LETITEENINDAJAKS

SAALITEENINDAJAKS
(puu- ja juurviljaosakonda)

KAUBAKATEGOORIAJUHIKS

Täpsema ülevaate tööülesannete ja kandidaadile esitatavate ootuste 
kohta leiad meie kodulehelt www.selver.ee. Kui soovid meie perega 

liituda, siis palun saada oma CV personal@selver.ee või täida 
kohataotlusankeet kodulehel või kaupluse infoletis. 

Lisainfo saamiseks palun helista telefonil 667 3785 või 5343 5337,
personalispetsialist Kristi Aasa.
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Ambulatoorne ravi 
Diagnostilistest võimalustest pakutakse kohapeal 
röntgendiagnostikat, ultraheliuuringuid 

(sonograafia), endoskoopilisi uuringuid 
(tsüstoskoopia, kolposkoopia jt), elektrodiagnostikat 
(nagu koormus EKG, vereõhu ja rütmihäirete 
holteruuringud jt), nahakasvajate uuring (SIA –
skoopia). 
Töötab protseduuride tuba ja teostame vaktsineerimist

Lapseootus ja laps 
Lapseootel emadele pakume raseduse jälgimist, 
samuti sünnitusjärgset nõustamist ja lastearsti 
vastuvõtte. 
Sünnieelses diagnostikas kasutame 4D ultraheli 

uuringuid ja nn. OSCAR testi nig osaleme FMF 
auditeerimise süsteemis, mis tagab uuringute kõrge 
usaldatavuse.

Operatsioonid ja kirurgia 
Kirurgilisi operatsioone teostatakse günekoloogia-, 

nina-kõrva-kurguhaiguste-, üldkirurgia -, uroloogia 

erialal. Koostööpartnerite poolt pakutakse plastilist-ja 

kaalukirurgiat ning ortopeediat.

Taastusravi ja sisehaigused 
Raviprotsessis osalevad lisaks taastusravi arstidele, 
füsioterapeudid, tegevusterapeudid, psühholoogid, 
logopeedid, jt spetsialistid, võimaldades teenust 
pakkuda süsteemselt ja parimal moel. 
Taastusravil on tihe sünergia 
rehabilitatsiooniteenustega, mille eesmärgiks on 
toetada inimeste iseseisvat toimetulekut ja 
autonoomiat peale aktiiv -, järel - või taastusravi.

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

Usume, et suudame pakkuda kvaliteetset meditsiiniteenust järjekorras olemata!

www.fertilitas.ee

AS Fertilitas on Eesti suurim erahaigla. 
Haiglal on polikliinik 2 filiaaliga Tallinnas 
ning 70 voodikohaline palatikorpus, 
4 operatsioonisaali koos intensiivravi 
keskusega. 
Teie käsutuses on spetsialistid enam kui 20 
erialalt, kes töötavad selle nimel, et Teie tervisemured 
leiaksid parima võimaliku lahenduse.

TELLI VASTLAKUKLID VIIMSI CAFÉ LYONIST! 

KUNI 17. VEEBR -10%
Café Lyoni vastlakuklimenüüs ootab sind ehtsa vahukoorega – klassikaline, isetehtud 

kirsimoosi-, vaarikamoosi- ja mustasõstramoosiga kukkel. Vastlakukli hind on 2 € ja ette 

saab tellida al 20 tükist.  Kuni 17. veebruarini (k.a) kehtib varajase tellija soodustus -10%. 

Vastlakuklite varaseim kättesaamisaeg on 26. veebruar. Tellimus saada viimsi@cafelyon.ee.

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

Kui otsid midagi maitsvat toidulauale, 
siis tule Viimsi Keskusesse! 
Veebruaris leidub palju häid pakkumisi 
söögi tegemiseks vajalikest pannidest kuni 
Prantsuse trühvlite ja gurmeejuustudeni.
Jaapani, Aasia ja Ameerika köök ootavad 
Sind Sind keskuse teisel korrusel.  


