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Emakeelepäev Viimsi koolides >> loe lk 8–9

Emakeele auks! 
Laanelinnu majas tähistati emakeelepäeva 
üheskoos Andrus Kivirähkiga

Armastust kirjanduse ja 
lugemise vastu kasvata-
takse lasteaias läbi hästi 
kavandatud õppe- ja 
kasvatustegevuste iga-
päevaselt. Emakeelepäev 
annab võimaluse keele 
tähtsust eriliselt rõhutada 
ning lugupidamist ema-
keeles kõnelemise ja 
lugemise vastu ka väikeses 
lapses arendada. Sellest 
johtuvalt tähistati ema-
keelepäeva MLA Viimsi 
Lasteaiad Laanelinnu majas 
õige eriliselt – lastega tuli 
juttu ajama kirjanik Andrus 
Kivirähk. 

Kirjaniku saabumine lasteaiaealis-
te kirjandushuviliste ette oli kõike 
muud kui juhuslik. Kokkulepe kir-
janiku küllatuleku osas sai sõlmi-
tud juba varasügisel ja selleks, et 
ettevalmistus tähtsa külalise saabu-
miseks saaks põhjalik, tundus enam 
kui loogiline, et Andrus Kivirähki 
lasteraamatud meie igapäevaseid te-
gemisi teadlikult ja järjepidevalt 
saatma hakkavad. 

Nii juhatati sõnaosava kirjame-
he tegelaste saatel sisse lõunaseid
puhketunde, joonistati valmis arvu-
kalt kirjanduspaladest inspireeritud 
kunstitöid, arutleti päris- ja män-
guasjamaailma erisuste üle, peeti 
maha Lotte-teemaline sõbrapäeva-

pidu, leiutati töötav kommimasin, 
õpiti uusi sõnu ja sirviti Andrus Ki-
virähki raamatuid igal võimalikul 
ajahetkel põhjalikult edas- ning ta-
gurpidi. Kogu lasteaiapere sai kir-
janiku teostest niivõrd inspireeri-
tud, et logopeed Merike Varandi 
eestvedamisel ja kolmekümne ühe 
Laanelinnu lapse osalusel valmis 
tähtsaks päevaks teose “Oskar ja 
asjad” ainetel ka meie maja esime-
ne, päris enda multifilm. 

Emakeelepäeval luges Andrus 
Kivirähk lastele ette kaks uut, seni 
avaldamata jutukest, andis väikes-
tele kirjandushuvilistele võimaluse 
arvukalt küsimusi esitada ning ja-
gas laste kodust kaasa võetud raa-

matutesse kokku umbes sadakond 
autogrammi. Meiepoolse tänuaval-
dusena leidis kirjanikuhärra osalu-
sel aset ka multifilmi “Oskar ja as-
jad” pidulik esilinastus. Multifilm 
sai sedavõrd suurepärane, et kirja-
nik palus ka endale mälestuseks 
koopiat. Meie uhkusega andsime.

Ja juhuks, kui keegi mõtiskleb 
selle üle, kas Andrus Kivirähk pul-
gakommi armastab või kas talle rat-
sutada meeldib, siis teadke, et Laa-
nelinnu majas on umbes sadakond 
särasilmset lasteaialast, kes sellele 
hõlpsasti vastata oskavad. 

Triin Rass
Laanelinnu maja õppejuht

Andrus Kivirähk vestlemas lastega. Armastatud lastekirjanik autogrammi andmas.

Lasteaialaste emakeelepäevale pühendatud kohtumine kirjanik Andrus Kivirähkiga lõppes ühispildiga. Fotod Ülo Siivelt

Viimsi Pensionäride 
Ühenduse aasta-
koosolek 14. aprillil
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus aru-
ande-valimiskoosolek toimub 14. april-
lil algusega kell 12 Viimsi huvikeskuse 
ruumides aadressil Nelgi tee 1. 

Kavas on ühenduse juhatuse ja volikogu 
ning revisionikomisjoni liikmete valimine 
aastateks 2019–2022, VPÜ Seenioride Nõu-
koja liikmete valimine ja kinnitamine. Toi-
mub kontsert. 

Saab tasuda liikmemaksu. Volitusi on või-
malik vormistada Viimsi Pensionäride Ühen-
duse ruumis aadressil Haabneeme, Kaluri 
tee 5 II korrus.

Ootame aktiivset osavõttu!

MTÜ Viimsi Pensionäride 
Ühendus juhatus

Pensionäride ühenduse liikmed matkal. 
Foto Ruslan Dontsov

Rohuneeme küla 
koosolek 9. aprillil
9. aprillil algusega kell 19 toimub Püünsi 
koolis Rohuneeme külaseltsi üldkoos-
olek.

Päevakorras: MTÜ Rohuneeme Külaselts 
aastaaruanne, käesoleva aasta plaanid, 
juhatuse valimine, jooksvad küsimused, 
mis võib eelnevalt saata e-posti aadressile 
rohuneeme@rohuneeme.ee.

Jüri Martin
Rohuneeme külavanem

Vastuvõtt Viimsi 
gümnaasiumisse
Viimsi gümnaasiumi G1 (10. klassi) õppe-
rühmadesse vastuvõtukatsetele registree-
rimine kestab 24. märtsini veebiaadressil 
https://sisseastumine.ee/vgm. 

Lisainfo sisseastujale: https://vgm.edu.
ee/vastuvott/. 

Jääleminek keelatud!
Päästjad teevad patrullkäike populaarsema-
te kalastuskohtade juurde, et kontrollida kee-
lu täitmist. Jääle mineku keelu tahtlikke 
eirajaid ähvardab väärteomenetlus ning ra-
hatrahv. 

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

Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. 

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

Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus

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

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

Ajalehe järgmine number ilmub 12. aprillil.

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

Viimsi valla piirkonna-
politseinik Maria Bulak 
annab ülevaate 2018. aasta 
probleemidest ja nende 
lahendustest.

Viimsi vallas registreeriti 2018. 
aasta esimese kümne kuuga viien-
diku võrra vähem kuritegusid 
kui 2017. aastal. Kokku tuvas-
tati 196 kuritegu, üle poole neist 
moodustasid varavastased kuri-
teod. Vargusjuhtumeid regist-
reeriti kokku 102, millest 9 olid 
vargused eluruumist ja 5 sõidu-
kist. Kuigi isikuvastaseid kuri-
tegusid oli vähem, kolmekor-
distus kehaliste väärkohtlemis-
te arv (kokku 33 juhtumit). Piir-
konnas toime pandud väärteod 
jätkasid langustrendi. Vähene-
mine on olnud eelkõige liiklus-
rikkumiste, pisivarguste ja ala-
ealiste toimepandud rikkumis-
te arvelt, teiselt poolt on veidi 
sagenenud narkoväärteod (sh 
alaealiste toime pandud).

Sarnaselt eelnevate aastatega 
on jätkuvaks probleemiks jalg-
rattavargused. Kahjuks ei mõis-
ta paljud elanikud, et väga suur 
roll oma vara kaitsel lasub ini-
mesel endal – mitu varastatud 
ratast on olnud lukustamata. See-
tõttu plaanime teha suuremat 
ennetustööd rattavarguste vähen-
damiseks, sh jagame korteri-
ühistutes sellekohaseid infoma-
terjale. 

Piirkonnas on endiselt sage-
dased lähisuhtevägivalla (LSV) 
juhtumid. Viimasel ajal on roh-
kem registreeritud juhtumeid, 
kus noored kogevad vägivalda 
suhte varajases staadiumis. Pea 
poole võrra on suurenenud las-

te osalusega LSV infoteadete
arv (kokku 52 teadet). Et toe-
tada LSV all kannatavaid pere-
kondi, oleme plaaninud rohkem 
võrgustikukohtumisi.

Politseile laekub järjepide-
valt infot ebaseaduslikke aineid 
tarvitavate ja vahendavate noor-
te kohta. Politsei tabab oma väl-
jakutsete ja reidide ajal alaea-
lisi, kes on tarvitanud või oma-
nud narkoaineid. Tuleb tõdeda, 
et narkoained on kergesti  kätte-
saadavad. Peamised kokkupuu-
ted on olnud kanepiga, kuid 
järjest enam on juhtmeid, kus 
avastatakse amfetamiini, extacy 
ja LSD tarvitamist ning oma-
mist. Üks võimalus on suunata 
narkoaineid tarbinud või oma-
nud noor sotsiaalprogrammi 
“Puhas tulevik”. Esimese küm-
ne kuu jooksul kaasati prog-
rammi kümme noort. 

Avalikest kohtadest on kõi-
ge probleemsem piirkond Ka-
luri, Ravi ja Kolhoosi tee, kus 
kogunevad alaealised ning va-
hendatakse uimasteid. Hea on, 
et osa alast katavad head valve-
kaamerad. Vana Viimsi kool on 
samuti noorte kogunemiskoht, 
kus õigusrikkumisi toime pan-
nakse.

Kogukonda häirivalt on mõ-
junud kaks isikut, kelle ebako-
hane käitumine on tingitud psüü-
hilisest haigusest. Mõlemad abi-
vajajad on tänaseks saanud haig-
laravi, kuid see on vaid üks osa 
raviprotsessist. Isikuid tuleb 
ka edasi toetada ja parandada 
võrgustikutööd. 

Liikluses teeb endiselt mu-
ret sõidukijuhtimine joobesei-
sundis – nende rikkumiste arv 

pole vähenenud. Elanikke häi-
rib ka mootorrataste müra ja 
kihutamine. Kaebustele tugine-
des viis piirkonnapolitseinik lä-
bi preventiivseid vestlusi moo-
torratturitega. Eranditult kõik 
kinnipeetud olid pärit väljast-
poolt Viimsit. Liiklust aitaks 
rahustada kiiruskaamera Rohu-
neeme ja Randvere teel (Tamm-
neeme ja Randvere küla vahe-
lisel lõigul).

Inimkannatanuga liiklusõn-
netusi oli 2018. aasta kümne 
kuuga varasema aastaga võrrel-
des poole vähem. Kokku sai ka-
heksas õnnetuses vigastada küm-
me inimest. Peamiselt juhtusid 
need kahel lõigul: Muuli ja Ran-
na tee ristist kuni Heki ja Rand-
vere tee ringini ning Muuli ja 
Rohuneeme tee ristist kuni Sõp-
ruse ja Rohuneeme tee ringini. 
Õnnetused juhtuvad, sest sõi-
dukijuhid ei pea kinni liiklus-
korraldusvahendite ja liiklus-
seaduse nõuetest. 

Koostöö partneritega
Piirkonnapolitseiniku peami-
sed koostööpartnerid on Viim-
si vallavalitsuse lastekaitse- ja 
ohvriabitöötajad. Paljusid abi-
vajajaid toetatakse koos. Kah-
juks ei ole mitme keerulise juh-
tumi puhul suudetud leida kii-
reid ja tõhusaid lahendusi. Sa-
geli on takistuseks asutuste va-
heline killustatus, samuti toimi-
vate-toetavate teenuste vähesus. 

Regulaarselt vahetatakse in-
fot Viimsi vallavalitsuse kom-
munaalametiga ning ennekõi-
ke liiklusõnnetuste paikade, par-
kimisprobleemide, avaliku in-
ventari lõhkumiste ja lemmik-

Möödunud aastal vähenes 
kuritegevus Viimsi vallas 
märgatavalt

100 aastat Asutava Kogu 
valimistest

Viimsi vald tähistab 100 aasta möö-
dumist Asutava Kogu valimistest.  5. ap-
rillil algusega kell 12 toimub kogune-
mine Viimsi mõisa endise moonaka-
maja (Aiandi tee 15) juures, kus on 
sündinud Asutava Kogu liige Johannes 
Lehtmann. 

Asutava Kogu valimised toimusid 1919. 
aastal 5.–7. aprillini. Valimistel osalenud 
kümnest parteist ja rühmast olid olulise-
mad neli: Konstantin Pätsi juhitud Maa-
liit, Jaan Tõnissoni juhitud Rahvaerakond, 
Tööerakond ja Eesti Sotsiaaldemokraatlik 

Tööliste Partei. Valimisaktiivsus kujunes kõrgeks – valimisõigus-
likest kodanikest osales 80%. 

Saadikukohti oli Asutavas Kogus 120. Asutav Kogu pidas viis 
istungjärku, kus võeti vastu 88 seadust ja määrust. Asutava Kogu 
suurimateks saavutusteks võib pidada maareformi väljakuuluta-
mist (1919) ja Eesti Vabariigi põhiseaduse vastuvõtmist (1920). 

 Asutav Kogu tegutses Eesti rahvaesinduse ja seadusandliku 
võimuna 23. aprillist 1919 kuni 20. detsembrini 1920.

Kõik huvilised on oodatud!
Viimsi vallavalitsus

looma pidamise nõuete rikku-
miste kohta. Üldkasulikku tööd
tegevate kriminaalhooldusalus-
te üle on hea järelevalve. Joobe 
kahtlusega hooldusaluseid kont-
rollitakse. Positiivse näitena saab 
esile tõsta olukorra, kus hea 
kontrolli tulemusena tuvastati 
joobes autojuht.

Haridusameti töötajatega ole-
me teinud helkuri kandmise en-
netusprojekte. Sel aastal on plaa-
nis paigaldada jalgratta ohutuse 
teemalised stendid Viimsi koo-
lide juurde. 

Viimsi koolidega on polit-
seil hea koostöö. Politsei peab 
koolides loenguid liiklusest, var-
gustest, interneti turvalisusest. 
Koolides viiakse läbi “Kaitse 
end ja aita teist” programmi loen-
guid. Koolide sotsiaalpedagoo-
gidega korraldatakse ühiseid 
arutelusid ning vahetatakse re-
gulaarselt infot.

Suure panuse Viimsi turva-
lisuse tagamisele on andnud va-
batahtlikud abipolitseinikud, 
kes on olnud lisajõuks politsei-
listel tegevustel, liikluse ja ala-
ealiste reididel ning patrullis. 
Viimsis on mitu iseseisva pä-
devusega abipolitseinikku, kes 
patrullivad just Viimsi piirkon-
nas. Abipolitseinikel on polit-
seinikega võrdselt kasutada po-
litseivärvides auto ja muu vaja-
lik varustus. Kuigi nad ei saa täi-
ta kõiki politseile pandud üles-
andeid, siis nende panus avali-
ku korra tagamises ja liiklus-
järelevalve teostamisel on hin-
damatu.     

Maria Bulak 
Piirkonnapolitseinik
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Reedel, 29. märtsil kell 19 
tähistatakse EELK Viimsi 
Püha Jaakobi kirikus 
Viimsi valla aukodaniku 
president Lennart Meri 
90. sünniaastapäeva tra-
ditsioonilise mälestus-
kontserdiga. 

Lennart Meri * 29.03.1929 
Tallinnas – † 14.03.2006 
Tallinnas,  Eesti Vabariigi 
President (1992–2001)

Viimsi vald on Viimsi valla au-
kodaniku president Lennart Meri 
sünniaastapäeva tähistanud ala-
tes 80. sünniaastapäevast aastal 
2009, mil EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus toimus mäles-
tuskontsert ning Rannarahva 
muuseumis avati Lennart Meri 
mälestusnäitus, mis hiljem aju-
tise näitusena rändas nii Eestis 
kui ka välismaal erinevates pai-
kades. 28. märtsil 2014 avati 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
rikus president Lennart Meri 
85. sünniaastapäeva tähistamise 
puhul mälestusbareljeef (autor 
skulptor Aime Kuulbusch) ning 
Rannarahva muuseumis püsi-
näitus “Hõbevalgeim. Rävala 
hiilgeaeg”, mis pälvis 2014. aasta 
parima Eesti muuseumi näituse-
projekti peaauhinna Muuseu-
mirott. 

28. märtsil 2009. aastal EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus es-
makordselt toimunud president 
Lennart Meri mälestuskontser-
dil esines tütarlastekoor Eller-
hein koos dirigent Tiia-Ester 
Loitmega. Järgnevatel aastatel 
toimunud mälestuskontsertidel 
on esinenud Tallinna Ülikooli 
Kammerkoor, dirigent Merike 
Aarma, Celia Roose ja Meeli-
ka Hainsoo (2011), ansambel 
Heinavanker, kunstiline juht 
Margo Kõlar (2012), Inseneri-
de Meeskoor, dirigendid Killu 
Rikker ja Kuldar Schüts, solist 
Pirjo Püvi ja klaveril Piia Pae-
murru (2013), ansambel Eesti 
Keeled (2014) ja Estonian Voi-
ces (2015), Jäääär (2016), Vox 
Clamantis, muusikaline juht 

Jaan-Eik Tulve (2017), ning 
Eesti Televisiooni tütarlaste-
koor, dirigent Aarne Saluveer 
(2018). 

President Lennart Meri oli 
EELK Viimsi Püha Jaakobi ki-
riku patroon. Temale pühenda-
tud iga-aastasest sünniaastapäe-
va tähistavast mälestuskontser-
dist on saanud ilus traditsioon.  

29. märtsil, Lennart Meri 90. 
juubelisünniaastapäeva tähista-
val mälestuskontserdil EELK 
Viimsi Püha Jaakobi kirikus 
esinevad Eesti Filharmoonia 

Kammerkoor ja Tallinna Kam-
merorkester, dirigent Tõnu Kal-
juste.  Kavas on Veljo Tormise 
“Raua needmine”, Veljo Tormise 
/ Tõnu Kõrvitsa “Tasase maa 
laul”, Veljo Tormise / Tõnu Kõr-
vitsa “Viimane laev”, Erkki-
Sven Tüüri “Passio”, Lepo Su-
mera “Kontsert keelpillidele ja 
koorile”, Arvo Pärdi “Für Len-
nart in memoriam”. 

Eesti Filharmoonia Kammer-
koor (EFK) on kujunenud üheks 
tuntumaks Eesti muusikakol-
lektiiviks maailmas. EFK asu-

Mälestuskontsert Lennart Meri auks

tas 1981. aastal Tõnu Kaljuste, 
kes oli koori kunstiline juht ja 
peadirigent kakskümmend aas-
tat. Aastail 2001–2007 jätkas 
tema tööd Paul Hillier ning aas-
tail 2008–2013 Daniel Reuss. 
Alates hooajast 2014/2015 on 
kunstiline juht ja peadirigent 
Kaspars Putniņš.

Tallinna Kammerorkestri 
(TKO) asutas 1993. aastal diri-
gent Tõnu Kaljuste. Ligi kolme 
aastakümne jooksul on orkest-
rist kujunenud üks Eesti esin-
duskollektiive, kes on oodatud 

esineja kontserdilavadel nii Eu-
roopas kui ka mujal maailmas.

Tõnu Kaljuste on rahvusva-
heliselt hinnatud nii koori- kui 
ka orkestridirigendina. Ajaluk-
ku minev saavutus on 2014. aas-
tal saadud Grammy võit pari-
ma kooriesituse kategoorias Arvo 
Pärdi teose “Adam’s Lament” 
(ECM) eest. Tema salvestisi on 
korduvalt esitatud Grammy plaa-
diauhindade nominendiks. Ala-
tes 2004. aastast on Kaljuste te-
ma enda asutatud projektiteatri 
Nargen Opera kunstiline juht. 
Kaljuste eestvedamisel on ala-
tes 2006. aastast toimunud Nar-
genfestival, mis on alguse saa-
nud Naissaarelt ja on tänaseks 
kasvanud üle Eesti toimuvaks 
esinduslikuks muusikafestiva-
liks.  

Tõnu Kaljuste 
meenutab
“Esimene pikem vestlus Len-
nart Meriga toimus mul Eesti 
NSV kultuuripäevadel Kasahs-
tanis. Lennart kuulus Eestit esin-
davasse ametlikku delegatsioo-
ni. Ühel päeval, kui meid taas 
ühest punktist teise hakati sõi-
dutama, vahetas Lennart selts-
konda ja istus hoopis Eesti Fil-
harmoonia Kammerkoori bus-
si. Bussisõit kestis kaua. Sel-
lest vestlusest on jäänud meel-
de üks küsimus, üks soovitus 
ja üks koostööettepanek,” mee-
nutab Tõnu Kaljuste.

29. märtsil, pärast EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus toimuvat mälestuskontserti toimub 
Rannarahva muuseumis tuntud fotograafi 
Peeter Langovitsi fotonäituse “Kohtumised 
Lennart Meriga“ avamine.

“Fotonäitus on vaid osake neist kordumatu-
test hetkedest, mida on aeg mulle pressifoto-
graafina kinkinud kohtumistelt Lennart Meriga 
– mehega, kes seisis alati Eesti eest ja eelistas 
päevaprobleemidele nii minevikku kui ka tule-
vikku vaadata,“ ütleb Peeter Langovits. 

“Talle oli omane korrektne keelekasutus ning 
mure emakeele pärast. Sageli ettearvamatu här-
rasmeheliku käitumisega Lennart Meri oli hea 
huumorimeelega. Avatus ja sihikindlus, erudee-
ritus ja täpne detailitaju, uudishimu ja kirglikkus 
ning oskus läheneda asjadele ja probleemidele 
ootamatust vaatenurgast tegid temast meedia 
lemmiku,“ kirjeldab portreteeritavat näituse au-
tor Langovits.

“Meri pidas lugu ajakirjanikest ja ajakirjani-
kud temast. Kuna Lennart armastas ka ise pil-
distada, tundis ta sageli lõõgastushetkel huvi 

Lennart Meri küsimus: “Kas 
usud, et eesti runolaul võiks maa-
ilma kõnetada, kui seda levita-
da ja sellele pühenduda? Kas 
runode kasutamine nüüdismuu-
sikas loob eesti muusika näo? 
Kas selle muusikaga eristume 
muust maailmast?” Vastasin: 
“Usun, sellega ma tegelengi.”

Lennart Meri soovitus: “Me 
oleme siin pikalt heietanud, soo-
vitan sul oma mõtteid tiheda-
mini üles kirjutada.” Noogu-
tasin, aga tegudeni pole tänini 
jõudnud. 

Lennart Meri koostööette-
panek: “Soovin filmida “Raua 
needmist”.” Loomulikult soos-
tusin.

29. märtsi kontserdil meenu-
tatakse Lennart Meri ja alusta-
takse kontserti Veljo Tormise 
“Raua needmisega”. Lõhkise 
šamaani trummi, mis on üle tee 
Rannarahva muuseumis tallel, 
tõi Eestisse tervena omal ajal 
Lennart. See trumm inspireeris 
Tormist teost looma.

“Esitusele tuleb Veljo Tor-
mise, Lepo Sumera ja Erkki-
Sven Tüüri looming, mis kuulub 
aega, mil me kõik Lennartiga 
aktiivselt suhtlesime. Arvo Pärdi 
teose esmaettekanne toimus Len-
narti matusetalitusel Kaarli ki-
rikus. Olgem siis nende helide-
ga Lennarti ajas ning austagem 
koos mälestust meie suurest 
sõbrast.”

Viimsi Teataja

fotograafide töö vastu. Ta ei armastanud büro-
kraatlike ettekirjutusi, eriti eriteenistuste omi, 
seda visiitidel ja külaliste vastuvõtul. Ta oli auto-
riteet ja väljapaistev Soome-Eesti silla ehitaja. 
Igal fotoajakirjanikul on n-ö oma fotovaramu 
lemmikkaadritega Lennart Merist. Aastate jook-
sul talletatud kirju pildirida moodustab killukese 
meie ühisest ajaloost. Olen tänulik talle nende 
hetkede ja kohtumiste eest! Õnneks on säilinud 
tema tegemistest palju huvitavat ning aeg-ajalt 
avastame uusi ja põnevaid detaile. Nii ongi foto-
näitus minupoolne austusavaldus suurmehele.“

“Muutuvas maailmas võidab see, kes maail-
maga koos käib, käib natukene kiiremini kui maa-
ilm. Jõuab maailmast ette, oskab ette näha neid 
probleeme, neid küsimusi, neid lahendusi, mida 
elu talle seab,“ on suurmees Lennart Meri öelnud. 
Rahvuslik ärkamisaeg, Eesti taasiseseisvumine, 
võõrvägede lahkumine, keeruline tee Euroopa 
Liitu ja NATO-sse seonduvad alati tema isiksuse-
ga. Meri ajaloolise rolli ja elutöö lahtimõtestami-
ne jätkub.

Viimsi Teataja

Avatakse fotonäitus “Kohtumised Lennart Meriga“

President Lennart Meri tervitamas Raekoja platsile tema 70. sünni-
päeva tähistama kogunenud rahvast. Foto Peeter Langovits

Fotojäädvustus president Lennart Meri 70. sünnipäeva tähistamisest Raekoja platsis. 
Foto Peeter Langovits
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Raxoest uurib valla 
sademesüsteemi
Raxoest jope või helkurvestiga mehed uurivad Viimsi sade-
meveesüsteemide olukorda. LIFE UrbanStorm projekti raa-
mes allkirjastas Viimsi vallavalitsus Raxoest OÜ-ga Viimsi 
valla sademeveesüsteemide mõõdistamise lepingu. 

Tööde käigus kaardistatakse ja 
mõõdistatakse Viimsi vallas sade-
meveesüsteemide olukord. Seetõt-
tu võib valla teedel, kraavides, hal-
jakutel, aia taga ja mõnikord ka 
aias kohata inimesi, kes uudistavad, 
uurivad ja mõõdistavad kraave, to-
rusid ning kaeve. Geodeesiafirma 
esindajad tunneb ära selle järgi, et 
neil on seljas Raxoest OÜ tunnus-
tega jope või helkurvest. 

Viimsi vallavalitsus palub kõigilt 
elanikelt mõistvat suhtumist ning 
kaasabi, võimaldamaks välitöötaja-
tel vajadusel ligipääsu ka oma kin-
nistuid läbivatele sademeveesüs-
teemidele. Sademeveesüsteemide 
olukorra kirjeldus ja mõõtmiste täp-
sus on vallale väga olulised. Nii saa-
dakse täpne ja kvaliteetne sade-
meveesüsteemide kaart.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Viimsi vald ühines 
BIM deklaratsiooniga
2017. aastal esmakordselt allkirjastatud digitaal-
se mudelprojekteerimise (BIM) ühiste kavatsus-
te deklaratsiooniga liitus ka Viimsi vald. Lisaks 
Viimsile liitus deklaratsiooniga Harku vald, Eesti 
Kunstiakadeemia, Põhja-Eesti Regionaalhaigla, 
Eesti Raudtee ja Tallinna Tehnikakõrgkool.

Deklaratsiooni eesmärk on juurutada avaliku sektori telli-
jate seas digitaalset mudelprojekteerimist kõigis ehitise elu-
kaare etappides. “Avalik sektor tellib veerandi kogu ehitu-
se mahust Eestis, olles seejuures BIM-i kasutajana ehitus-
sektori arengu suunaja. BIM-i kasutamine aitab tagada, et 
riigi ehitustellimused ja ehitiste edasise elukaare toimin-
gud oleksid tõhusad ja läbipaistvad,” märkis MKM-i ehi-
tuse asekantsler Jüri Rass. Digitaalse ehitusinformatsiooni 
loomine ning jagamine on ehitussektori tulemuslikkuse ja 
kvaliteedi parandamisel võtmetähtsusega. Allakirjutanute 
eesmärk on digitaalse ehitusinformatsiooni modelleeri-
mise ja juhtimise kaudu tõsta ehitise kõigis elukaare etap-
pides ehitise funktsionaalsust ning kvaliteeti, vähendada 
ehitamise ja elukaare kulusid ning suurendada kinnisvara-
sektori konkurentsivõimet.

2017. aastal loodud deklaratsiooni esmaallkirjastasid 
MKM ning Tallinna linn, RKAS, Tallinna Sadam, Maan-
teeamet ja Rail Baltica. 

BIM ehk digitaalne mudelprojekteerimine tõstab ehi-
tise funktsionaalsust ja kvaliteeti, vähendab vigu ja vas-
tuolusid projekteerimise ja ehitamise faasis ning seega 
vähendab nii ehitusprojekti materjali, raha- kui ka inim-
ressursi kulu. Samuti võimaldab see kiiremaid ümberehi-
tamise võimalusi tulevikus.

Ehitus- ja kommunaalosakond

Tule osalema Viimsi valla 
elanike liikumisuuringus!
Viimsi vallavalitsuse tellimusel koostab OÜ Stratum Viimsi 
valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava aasta-
teks 2019–2029, mille eesmärk on parandada inimeste lii-
kumisvõimalusi ning tagada valla transpordisüsteemi tõ-
hus toimimine ja pidev areng.

Arengukava ühe osana viiakse alates märtsikuu viimasest 
nädalast vallaelanike seas läbi uuring, selgitamaks elanike iga-
päevaseid liikumisi, liikuvusvajadusi, soove ning ootusi. 

Küsitlus on veebipõhine ning see on leitav valla kodulehelt 
www.viimsivald.ee.

Hea viimsilane, palun osale küsitluses, sest tänu Sinu ak-
tiivsusele ja infole saame suunata Viimsi transpordisüsteemi 
ja liikuvuse tulevikku sellises suunas, nagu just Sinule sobib!

Viimsi vallavalitsus

20. veebruaril toimus 
Viimsi vallamajas abi-
politseinike kohtumine. 
Lisaks abipolitseinikele 
kaasati kohtumisele piir-
konnapolitseinik, piir-
konnas elavad patrull-
politseinikud ja välijuhid, 
et üheskoos analüüsida, 
kuidas tagada piirkonnas 
parem turvalisus. 

Vabatahtlikkus on erinevates elu-
valdkondades viimastel aasta-
tel liikumas tõusvas trendis. Nii 
on abipolitseinikke üle Eesti ca 
1040, kelle panus siseturvalisu-
se tagamisse 2018. aastal oli vei-
di alla 100 000 tunni. Põhja-
Eestis on vabatahtlikke abipo-
litseinikke arv kokku 369. Viim-
si vallas elab 9 abipolitseinikku, 
neist 5 on aktiivsed. 

Valdav osa ajast kulus pat-
rulltegevuses osalemiseks, kuid 
üha enam panustavad abipolit-
seinikud ka piirkondlikku polit-
seitöösse, ennetustöösse, samu-
ti koolitamisse.

Eelmisel aastal toimusid mit-

med arutelud abipolitseinike sea-
duse muutmise vajaduse üle. 
Seaduse muutmisega sooviti pa-
randada paljud kitsaskohad ja 
ühtlustada abipolitseinike tööd 
politseinikega. 

Riigikogu õiguskomisjon toe-
tas seaduse muutmise eelnõud 
ettepanekutega ning riigikogu 
kinnitas need möödunud aasta 
5. detsembril. Seaduse muuda-
tustega antakse abipolitseinike-
le õigus kasutada indikaator-
vahendeid, lisaks alkoholijoobe 
kontrollile ka narkootiliste ja 
psühhotroopsete ainete osas. 
Reaalses elus tähendab see, et kui 
kontrollitava näit on positiivne, 
siis tuleb ta anda üle politseile 
edasiste menetlustoimingute te-
gemiseks. Samuti lisandus sea-

duse muudatustega iseseisva pä-
devusega abipolitseinikel liik-
lusjärelvalvet tehes sõidukite pea-
tamise õigus, pärast vastava koo-
lituse läbimist elektrišokirelva 
ehk taseri kasutamisõigus ja pal-
ju muud. Abipolitsei seaduse 
muudatused hakkavad kehtima 
selle aasta 1. augustist.

Olukorrast Viimsis
Kohtumisel andis kohalik piir-
konnapolitseinik Maria Bulak 
detailse ülevaate 2018. aasta po-
litseilise tegevuse statistikast. 
2018. aasta oli politseile vägagi 
aktiivne ja tegevusterohke aas-
ta, kus üha suuremat tähelepa-
nu pöörati liiklusjärelvalvele. 
See on kajastunud ka tagasisi-
des. Viimsi valla inimesed oota-
vad ja soovivad, et politsei end 
rohkem näitaks ja patrulliks.

Oma panuse siseturvalisuse 
suurendamiseks annavad ka 
meie valla abipolitseinikud. Eriti 
need, kel on läbitud iseseisva-
pädevuse koolitus ning kes oma-
vad tulirelva kandmise õigust. 
Vestlesime ka kommunikatsioo-

nist ehk soovist tulevikus roh-
kem kohalikku elanikkonda sot-
siaalvõrgustiku kaudu informee-
rida. Vallakodanikud peaksid 
olema informeeritud nii planee-
ritavatest jooksvatest tegevus-
test kui ka saama regulaarset 
tagasisided vallas toimuvast.

Tule abipolitseinikuks!
Kuna inimressurssi on vähem 
kui me vajaksime, siis kui kee-
gi lugejatest tunneb, et soovib 
samuti panustada vabatahtlikult 
kohalikku siseturvalisusesse ning 
liituda abipolitseinikega, siis pa-
rima  ülevaate saab kodulehel 
www.abipolitseinik.ee. Mitte vä-
hem tähtis pole ka abipolitsei-
nikke esindav kogu, mille tege-
miste kohta saate lugeda www.
abipolitseikogu.ee. 

Küsimusi esitada ja ettepa-
nekuid saab teha, helistades piir-
konnapolitseiniku telefonile 
602 8864.

Janek Nelson
kohalik abipolitseinik

Eesti Abipolitseinike Kogu 
juhatuse liige

Turvalisuse tagamisel on abi-
politseinikud suureks abiks

Üksi elava pensionäri 
toetuse saamiseks peab 
alates 1. aprillist vastama 
kolmele tingimusele. 

Juba kolmandat aastat saavad 
Eestis üksi elavad pensionärid 
oktoobrikuus nn üksi elava pen-
sionäri toetust. 115 euro suuru-
se toetuse maksab sotsiaalkind-
lustusamet ilma taotluseta kõi-
gile, kes vastavad 1. aprillist ku-
ni 30. septembrini kolmele tin-
gimusele.

Need tingimused on:
- on kogu sellel perioodil va-

naduspensionieas; 
- elavad rahvastikuregistri and-

metel üksi;
- kelle kättesaadav pension 

on väiksem kui 1,2-kordne Ees-
ti keskmine vanaduspension, 
mis 2019. aastal on 540 eurot.

Et oktoobrikuus toetus kind-
lasti üksi elava vanaduspensio-
närini jõuaks, soovitame juba 
praegu veenduda, et alates 1. ap-
rillist on kõik need tingimused 
ka täidetud.

Kontrolli andmeid 
rahvastikuregistris
Kõige rohkem küsimusi on va-
rasematel aastatel olnud seoses 
üksi elamisega. Enamasti on 
põhjuseks see, et inimese and-
med rahvastikuregistris ei vasta 
tegelikule olukorrale. Vanemate 
juurde on sisse kirjutatud lap-
sed, kes seal enam ammu ei ela 
jms. Toetuse määramisel lähtub 
sotsiaalkindlustusamet ainult 
rahvastikuregistri andmetest. See-
tõttu võib juhtuda, et reaalselt 
üksi elav pensionär jääb toetu-
sest ilma, kuna sissekirjutused 
on jäänud rahvastikuregistris 
muutmata. 

Üksi elamise reeglil on siis-
ki ka mõned erandid. Näiteks 
kui samal elamispinnal elavad 
eestkostja ja eestkostetav ning 
üks nendest on pensionär, on tal 
õigus üksi elava pensionäri toe-
tusele. Kui eestkostja ja eestkos-
tetav on mõlemad pensionärid, 
on õigus toetusele mõlemal. Ka 
juhul, kui pensionär elab koos 
oma lapsega, kes on tema ülal-
pidamisel perekonnaseaduse 
mõistes, saab pensionär üksi ela-
va pensionäri toetust. See eri-
sus on mõeldud just juhuks, kui 
pensionär kasvatab ise oma ala-
ealist või kuni 21-aastast õppi-
vat last.

Üksi elava pensionäri toe-
tust makstakse ka kõikidele öö-
päevaringset hooldusteenust saa-
vatele pensionäridele, kes viibi-
vad hooldekodus vähemalt ala-
tes 1. aprillist. Lisaks hoolde-
kodus elavale pensionärile saab
toetust ka temaga samal elamis-
pinnal elanud teine pensionär. 
Tema on jäänud üksi koju ela-
ma, kuna üldjuhul hooldekodud 
ei võimalda teenuse saajaid hool-
dekodusse sisse kirjutada, ei 
ole võimalik rahvastikuregistri 
andmeid tegelikkusele vasta-
vaks muuta. 

Enda rahvastikuregistris ole-
vat aadressi on võimalik iga-
ühel endal kontrollida eesti.ee 
portaalis, valides teenuse “Re-
gistrist enda andmete päring” 
(www.eesti.ee/portaal/rrteenus.
paring_enda_andmete).

Iga aasta aprillis 
pensionid tõusevad
Oluline on tähele panna, et iga 
aasta aprillis indekseeritakse va-
naduspensione ja sellega seo-
ses vanaduspensionid suurene-

vad. Üksi elava pensionäri toe-
tuse tingimuste juures on seda 
arvesse võetud ja nii tõuseb ka 
toetuse saamise tingimuseks sea-
tud pensionisumma igal aastal. 
Kui möödunud aastal pidi toe-
tuse saamiseks jääma igakuise 
kättesaadava pensioni summa 
alla 492 euro, siis sel aastal on 
piiriks 540 eurot. 

Käesoleval aastal toetuse saa-
miseks on seega oluline, et va-
naduspensionäri indekseeritud 
pensioni kättesaadav summa on 
väiksem kui 540 eurot. Täpne 
vanaduspensioni summa selgub 
igale pensionärile pärast indek-
seerimist. Et aidata juba varem 
hinnata, milliseks vanaduspen-
sioni suurus pärast indekseeri-
mist kujuneb, on sotsiaalkind-
lustusameti kodulehel indeksee-
rimise kalkulaator: www.sotsiaal-
kindlustusamet.ee/et/pension-
toetused/pensioni-indekseeri-
mine-0#pensioni-kalkulaator.   
Sinna enda praeguse pensioni-
summa sisestamisel annab kal-
kulaator tulemuseks eeldatava 
uue pensionisumma. Oluline on 
siiski teada, et kalkulaatoriga 
saab kalkuleerida vaid uut va-
naduspensioni summat ja see 
annab õige tulemuse vaid juhul, 
kui kõik vanaduspensioni saa-
mise alused on jäänud samaks. 
Näiteks kui vanaduspensionär 
on vahepeal tööl käinud või ot-
sustab edaspidi kasutada tulu-
maksuvabastust töötasult vms, 
ei pruugi kalkulaatorist saadav 
tulemus täpne olla. 

Täpset uut vanaduspensioni 
suurust on võimalik vaadata pä-
rast 1. aprilli eesti.ee portaalist. 

Kui pension tuuakse koju, 
saab pensioni suurust vaadata tee-
nuses “Pensioni, toetuste ja hü-

vitiste vaatamine” (www.eesti.
ee/est/teenused/kodanik/toetu-
sed_ja_sotsiaalabi_1/teie_pen-
sion_toetused_ja_huvitised).

Kui pension makstakse pan-
ka, leiab info teenuses “Minule 
makstav pension, toetused ja hü-
vitised” (www.eesti.ee/est/tee-
nused/kodanik/toetused_ja_
sotsiaalabi_1/kod_vmaksed).

Toetuse määramisel läheb li-
saks arvesse ka välismaalt saa-
dav pension. Üksi elava pensio-
näri toetust makstakse juhul, 
kui Eestist ja välisriigist saada-
vate pensionite summa kokku 
jääb alla 540 euro. Oluline on, 
mis on välisriigist saadava pen-
sioni suurus 1. aprilli 2019 sei-
suga. Välismaalt saadava pen-
sioni kohta peab vanaduspen-
sionär ise sotsiaalkindlustus-
ametile info andma. 

Kokkuvõtteks
Üksi elava pensionäri toetuse 
saamise peamine eeldus on kor-
ras andmed rahvastikuregistris. 
Kui pensionär ei vasta mingil 
põhjusel selleaastasel vaatlus-
perioodil – aprillist septembri 
lõpuni – üksi elava pensionäri 
toetuse saamise tingimustele, te-
kib järgmine võimalus toetust 
saada järgmisel aastal. Ka siis 
võetakse aluseks rahvastikure-
gistris aprillist septembri lõpu-
ni olevad andmed. 

Rohkem infot üksi elava pen-
sionäri toetuse kohta leiab sot-
siaalkindlustusameti kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee/
et/uksi-elava-pensionari-toe-
tus-0. 

Merle Sumil-Laanemaa 
Sotsiaalkindlustusameti 

hüvitiste osakonna nõunik

Tähelepanu, üksi elav pensionär!

Viimsi piirkonnapolitseinik 
Maria Bulak ja abipolitseinik 
Janek Nelson.

Sademeveesüsteemi 
mõõdistamine. 
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Urve Palo: Unistan, et Viimsi oleks tuntud 
oma tugeva ja mitmekesise hariduse poolest
Urve Palo kuulus aastatel 
2006–2018 Sotsiaaldemok-
raatlikku Erakonda. Aasta-
tel 2007–2009 oli ta rahvas-
tikuminister, 2014–2015 
majandus- ja taristumi-
nister, 2015. aastal ette-
võtlusminister ning 2016–
2018 ettevõtlus- ja info-
tehnoloogiaminister. Täna 
on Urve Palo Viimsi valla-
volikogu aseesimees.

Kuidas olete Viimsiga seo-
tud?

Pärast ülikooli lõppu elasin 
mõnda aega Tartus. Peagi hak-
kasime otsima kodu Tallinnas-
se, sest abikaasa juba töötas pea-
linnas ja pidi seepärast sõitma 
alatihti kahe linna – Tartu ja 
Tallinna – vahet. Nii see ei saa-
nud kaua jätkuda. Otsisime esi-
algu elukohta peamiselt Tallin-
nas, aga kusagil ei tekkinud 
tunnet, et just siin tahaks elada. 
Ükskord varakevadel sõitsime 
Viimsisse. Piritalt Haabneemeni 
polnud tol ajal isegi korralikku 
tänavavalgustust. Tekkis tunne 
nagu sõidaks maakohta. Kuna 
me abikaasaga oleme mõlemad 
väikesest kohast pärit, mina 
Värskast ja abikaasa Põlvast, 
siis meile see sobis. See oli pea
kakskümmend aastat tagasi, kui 
siin polnud veel uusi arendusi. 
Viimsi nägi hoopis teistsugune 
välja. Kaluri teel oli osadele 
vanadele korruselamutele ehi-
tatud neljas korrus peale. Ühes 
sellises majas oli kolmanda kor-
ruse korter müügis ja seda vaa-
tama minnes tundsime abikaa-
saga, et see ongi meie uus ko-
du. Korter oli küll kallivõitu, 
aga kodu ostes ei tehta SWOT-
analüüsi. Tunne peab õige ole-
ma.

Valitud korteris elasime ne-
li-viis aastat, siis ehitati vana 
koolimaja vastu ridaelamu, ku-
hu ostsime endale juba ridaela-
muboksi. Umbes kolmteist aas-
tat hiljem kolisime majja Pär-
namäe külas.

Kuna olen Viimsis oma täis-
kasvanu elust kõige kauem ela-
nud ja siin on minu kodu, siis 
täna olen ma kindlasti läbi ja 
lõhki viimsilane. Sellega seoses 
tuleb meelde üks seik. Kui hak-
kasime oma maja soetama, siis 
sõber küsis, et miks sul seda 
maja vaja on, ridaelamu kõlbab 
ju küll. Vastasin siis talle, et 
tahan oma õunapuud maha is-
tutada. Nii saangi täna nautida 
oma õunapuude vilju ja mitte 
ainult. Näiteks ploomipuu kan-
nab pea igal aastal erakordselt 
palju ploome, millest saan suu-
re koguse moosi ja kompotti val-
mistada. Jätkub veel emale Värs-
kassegi viimiseks. Viimsis on 
luuviljalistele kasvuks väga so-
biv kliima.

Kuidas sai Teist Viimsi valla-
volikogu liige? 

Viimsi vallavalitsuse ja vo-
likoguga olen ma olnud seotud 
mitmel erineval moel ja kül-

laltki pikaajaliselt. Kümme aas-
tat tagasi valiti mind esimest 
korda volikogusse. Töötasin siis 
kaks aastat abivallavanemana, 
vastutades sotsiaal-, haridus- ja 
kultuurivaldkonna eest. Tol kor-
ral sai näiteks otsustatud Laa-
nelinnu lasteaia ehitamine. Sa-
muti meenub laste vanast Piilu-
pesa lasteaiast väljakolimine, 
sest lasteaia ruumid olid seda-
võrd amortiseerunud ja suisa 
hallitasid. Kolimine tuli tookord 
ette võtta keset talve, kui väl-
jas olid miinuskraadid. 

Volikogusse on mind vali-
tud kolm korda. Seoses tööga 
riigikogus ei saanud ma paraku 
volikogu töös otseselt osaleda. 
Sel ajal on volikogus olnud kee-
gi minu asendusliikmena. Sel-
lest hoolimata olen olnud kogu 
aeg olukorraga kursis ja seotud 
sotsiaaldemokraatide tegemis-
tega Viimsis. Olen olnud alati 
otsuste juures, et kas minna koa-
litsiooni või jääda opositsiooni 
ja mida koalitsioonilepingusse 
nõutada. Nüüd ja praegu saan 
ma esimest korda päris ise ka 
volikogus olla.

Mõni aeg tagasi otsustasite 
ministriameti maha panna ja 
sotsiaaldemokraatide erakon-
nast välja astuda? Sellest ajast 
saigi Teist vallavolikogu aseesi-
mees?

Vallavolikogu liikmeks ja val-
lavolikogu aseesimeheks sain ma 
möödunud aasta septembris, kui 
lõpetasin töö ministrina. Täna 
ei ole ma enam erakonna liige, 
küll aga kuulun ma Viimsi val-
la sotsiaaldemokraatide frakt-
siooni. Ma ei ole ainuke partei-
tu liige volikogus ega ka frakt-
sioonis. Näiteks ei ole minu 
teada ka vallavolikogu esimees 
Taavi Kotka Reformierakonna 
liige ja neid on veel teisigi. Sel-
les ei ole midagi eriskumma-
list, eriti kohalikus poliitikas. 

Elate täna Pärnamäel, milli-
ne on Teie suhe Pärnamäe kü-
laseltsiga?

Parimaks suhteks külaselt-
siga on minu puhul asjaolu, et 
seltsi eestvedajaks on minu naab-
rinaine Siiri Visnapuu. Siiri on 
külaseltsi eesotsas olnud väga
aktiivne, nutikas ja tubli inime-
ne. Olen talle tema ettevõtmis-

tes toeks nii palju, kui saan ja 
oskan. Külaseltsi tegevuses ma 
ise küll aktiivselt ei osale, aga 
mul on siiralt heameel, et küla-
seltsil on selline aktiivne küla-
vanem nagu Siiri.

Millisena näete Viimsit küm-
ne aasta pärast? Missuguseid 
protsesse peaks tagant lükka-
ma ja milliseid pidurdama?

Valla arengu peale mõeldes 
on mul üks suur unistus seotud 
haridusega. Täna ei hinnata lap-
sevanemate poolt veel Viimsi 
vallas hariduskvaliteeti piisa-
valt kõrgeks. Liiga palju viiakse 
oma lapsi Tallinna koolidesse, 
eeskätt eliitkoolidesse. Sellepä-
rast kirjutatakse ennast ka Tal-
linna linna elanikuks ja Viimsi 
vald kaotab seeläbi maksumaks-
jaid. Ma sooviksin, et tendents 
oleks hoopis vastupidi. Pean sil-
mas seda, et pigem Tallinnas
elav lapsevanem sooviks Viim-
sisse oma lapsele koolikohta 
saada, sest siin antakse nii head 
haridust. Soovin, et meil oleks 
rohkem võimalik valida erine-
vate kallakutega klasside vahel. 
Arvestades seda, kui palju on 

Viimsis lapsi, on see kasutama-
ta potentsiaal. Meie valla laste 
arv ja selle läbi ressursid või-
maldaksid teha enam erinevaid 
kallakuid ja õppesuundi Viim-
si koolidesse.

Kas see ressurss tähendab 
pearaha õpilase pealt?

Just. Lisaks saab vald ju alati 
juurde panustada. Investeering 
hariduskvaliteedi tõstmisesse on 
hea investeering. 

Viimsi riigigümnaasiumgi 
sai ju ehitatud potentsiaaliga, 
et linnast tuleks õpilased siia 
õppima.

See on esimene samm selles 
suunas.

See sai ju ehitatud selleks, 
et õpilased ei läheks gümnaa-
siumiharidust linnast otsima, 
vaid saaksid oma hariduse pa-
rimal moel oma kodukohast.

Just nimelt. Mina olen kodu-
lähedase kooli fänn. Laps peab 
saama õppida kodule võimali-
kult lähedal. Selleks tuleb aga 
luua kohapeale head ja mitme-
kesised õpivõimalused. Aren-
dada erinevaid tugevaid õppe-
suundi. Vastasel korral tänane 
tendents ei muutu. Iga lapseva-
nem tahab ju lapsele parimat ja 
kui oma vallas ei ole võimalik 
võsukese loomupäraseid andeid 
maksimaalselt arendada, siis ot-
sitakse neid võimalusi mujalt. 

Ma näen, kuidas viimaste aas-
tatega on Viimsi laste sporti-
mis- ja huvitegevuse võimalu-
sed tohutult kasvanud. Juurde 
on tulnud uusi huviringe ja spor-
diklubisid. Tore näide on ro-
bootika, mida pakutakse isegi 
juba lasteaias, kus minugi laps 
täna käib. 

Ma väga ootan uue Noorte 
Talentide Kooli, või mis nimi tal-
le valitakse, valmimist. Ma tean, 
et seal on plaanis lisaks muu-
sika- ja kunstikoolile pakkuda 

reaalainetega seotud huvihari-
dust. 

Mis selleks, et koolides te-
kiks rohkem valikuid õppe-
suundade näol ja hariduse kva-
liteet paraneks laiemalt, tege-
ma peaks?

Eks see ikka kooli ja valla 
koostöös peab sündima. Viimsi 
oma lasterikkusega igatahes an-
nab selleks head eeldused. Mõt-
teid ja plaane arenguteks on, 
aga ma tahaksin väga näha neid 
pisut kiiremini realiseerumas. 
Leian, et lapsevanemal peab ole-
ma võimalus valida tavaklassi 
ja kallakuga klassi vahel. Sa-
mas ei pea kallakuga klass hak-
kama tingimata 1. klassist pea-
le, siis ei pruugi lapse tugevu-
sed veel avalduda. 

Minu teine unistus on seo-
tud transpordiga. Tahaksin tule-
vikus jätta oma auto Viimsi kes-
kusesse tasuta parklasse, astuda 
kiirtrammi peale, mis viib mind 
kiiresti ja ummikuvabalt Tal-
linnasse. Siis ma ei peaks mõt-
lema Tallinnas parkimise pea-
le, mis on täna suur peavalu ja 
ka kallis. 

Kümme aastat tagasi naerdi 
trammiliini rajamise mõte väl-
ja. Leiti, et Viimsis ei ole nii pal-
ju inimesi, et see ära tasuks. Aga 
tänaseks on olukord muutunud. 
Mingi lahendus tuleb varem või 
hiljem leida. See saaks olla vaid 
Eesti riigi, Tallinna linna ja Viim-
si valla ühisprojekt. Vaja oleks 
langetada otsus, et teeme ära.

Nii et kui minu unistused täi-
tuks, oleks Viimsi ideaalne koht 
elamiseks. Ta on seda, vaatama-
ta oma kitsaskohtadele, juba 
täna – muidu ma siin ei elaks. 
Lihtsalt alati saab veel paremi-
ni ja unistused peavad ju olema, 
siis on, mille poole liikuda.

Küsis 
Ülo Siivelt

Urve Palo arvates tuleks valda laste jaoks luua võimalikult head ja mitmekesised õpivõimalused. 
Foto Ülo Siivelt
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Jaan Tagaväli jätkab üle-
eelmises Viimsi Teatajas 
alustatud tagasivaadet 
Viimsis läbi ajaloo kasu-
tatud eesnimedele. 
Samuti saame teada, 
kuidas ja millal hakati 
viimsilastele panema 
perekonnanimesid.

Kui varasemast ajast on Viimsi 
kandi inimeste kohta olemas 
vaid lünklikud andmed, siis ala-
tes 17. sajandi lõpuaastatest on 
meie ajani säilinud kirikuraa-
matutes olemas ülevaade neis-
se kirja pandud sündidest, abi-
ellumistest, surmajuhtumitest ja 
muustki.  

17. sajandi lõpukümnenditel 
paiknes Tõnismäel Rootsi ku-
ninga Karl XI auks Kaarli kiri-
kuks nimetatud puukirik. Lisaks 
linlastele olid selle koguduse 
liikmed ka ümberkaudsete kü-
lade elanikud, Viimsi poolsaare 
asukad teiste seas. Kuid varsti 
algas Põhjasõda, mille käigus 
piiras Vene sõjavägi 1710. aasta 
augustis Tallinna linna. Kirik põ-
letati linna kaitsjate endi poolt 
koos teiste sealtkandi ehitistega 
maha, et ründajail ei oleks või-
malik sinna varjuda. Septemb-
rikuus ikkagi alistuti vaenlase-
le, aga kogudus oli jäänud kiri-
kuta. Seepärast liideti see peagi 
Pühavaimu kogudusega.  

Kirikuraamatute 
sissekanded
Sündide, abiellumiste ja surma-
de registreerimise raamatuid ni-
metatakse meetrikateks. Kõige 
varasemaid andmeid viimsilas-
te kohta leiame 1695. aastast. 
Juunikuus on sündinud poiss-
laps nimega Jüri, kelle isa oli 
Anti Tõnu Rohuneemest. Sama 
aasta septembris on sündinud 
Anna Dorothea, Rohuneeme ela-
niku Pugumanni Toomase tü-
tar, ja Madlen, Miiduranna me-
he Miku tütar, ning teise Mii-
duranna küla elaniku Otsa Ber-
teli tütar Triinu. Veel on kirjas 
Püünsi külas elanud Tilgu Miku 
oktoobrikuus sündinud poeg Sii-
mon ja Randverest pärit Musta 
Andrese poeg, kelle nimi oli 
samuti Siimon. Nagu näeme on
kirikuraamatutes kirjas ka nais-
soost isikud. Kuna eesnimi pan-
di ristimistalitusel, siis nimeta-
tigi neid ristinimedeks.

Sissekannete järgi võime öel-
da, et esialgu oli viimsilaste ees-
nimevalik üsna väike. Kuni 
1730ndateni pandi vastsündinui-
le vaid mõnikümmend erinevat 
nime. Kuna sel ajal kasutati  
saksapärast vana kirjaviisi, siis 
hääldati neid teisiti kui kirjuta-
ti. Teistest enam kohtame nime-
sid Juhan (kirjapildis Juhhan), 
Jüri (Jürri), Madis (Maddis), 
Mihkel (Michel), Anna, Anu 
(Anno), Leenu (Leno), Liisu 
(Liso) ja Mari (Marri). Leiame 
ka nimed Annika ja Rein, mida 
peetakse  hilisema aja eesnime-
deks. Järgnevatel aastakümne-
tel lisandusid enamkasutatute 
hulka Mart, Toomas (Tomas) ja 
Maria. Lihtsate nimede kõrval 

oli ka uhkemaid, näiteks Bri-
gitta Margaretha ja Johann 
Christian.

1737. aastal viidi Viimsi pool-
saare idaranniku külade Rand-
vere, Tammneeme ja Leppnee-
me elanikud Pühavaimu kiri-
kust üle Jõelähtme kogudusse 
ning edaspidi tehti nende kohta 
sissekandeid sealsetesse kiriku-
raamatutesse. Tuleb siiski nime-
tada, et veel 1740ndatel leiame 
eelpoolnimetatud kolme küla 
mõningate elanike andmeid jät-
kuvalt ka Pühavaimu kiriku-
raamatute lehekülgedelt. Arva-
tavasti oli neil lihtsam käia lä-
hemalasuvas linnakirikus kui 
Jõelähtmes. Sama näib kehtivat 
osade Prangli saare inimeste 
kohta.

Perekonnanimede 
panemine
Venemaa valitseja Aleksander I 
vabastas 1816. aastal Põhja-
Eesti talu- ja rannarahva päris-
orjusest. See ei tähendanud küll 
täielikku vabanemist mõisnike 
võimu alt, sest maa ja kalapüü-
gikohtade kasutamise eest tuli 
endistviisi teha mõisas teotööd 
ja tasuda makse. Isiklikult sai 

maarahvas siiski vabaks ja see 
andis veidigi suuremaid või-
malusi ühest kohast teise liiku-
miseks.

Pärisorjusest vabastamine toi-
mus Lõuna-Eestis 1819. aastal 
ning varsti tuli olude sunnil an-
da talurahvale ametlikult kin-
nitatud ja vanematelt lastele eda-
sikanduvad perekonnanimed. Il-
ma nendeta oleks inimeste kin-
del eristamine ainult eesnime ja 
talunime järgi muutunud pea-
aegu võimatuks. Seda eriti siis, 
kui nad viibisid oma koduko-
hast eemal. 

Lõuna-Eestis alustati üleüldi-
se perekonnanimede panemise-
ga 1823. aastal ning kolme aas-
ta pärast saadi sellega valmis. 
Sealne talurahvas hakkas pere-
konnanimesid kutsuma priini-
medeks, kuna need saadi ju seo-
ses pärisorjusest vabastamise ehk 
priikslaskmisega. Põhja-Eesti 
maakondades toimus nimede pa-
nemine aastatel 1834–1835. Mõ-
nikord nimetati perekonnanime-
sid ka liig- või väärnimedeks.

Kuidas nimesid valiti?
Nimede väljavalimine käis eri-
nevates paikades erinevalt. Oli 

kohti, kus sellega tegeles kiriku-
õpetaja või keegi mõisaamet-
nikest ning mõnikord ka mõis-
nik. Mõnel pool sai talurahvas 
endale ise perekonnanimesid 
valida – ametimehed käisid ta-
lust tallu ja panid soovitud ni-
med kirja. Teisal jälle võidi ta-
lumehed mõisa käsutada ja seal 
nende nimed üles märkida. Kui 
ise ei suudetud endale nime väl-
ja mõelda, siis see määrati. Oma-
vahel suguluses olevad isikud 
pidid saama sama perekonna-
nime, kuigi sellest nõudest pä-
ris alati kinni ei peetud.

Tartumaa Äksi kihelkonna 
pastor Otto Wilhelm Masing 
jagas nimede võtmiseks soovi-
tusi. Tema meelest oli hea va-
lida talu nimi – kui keegi Mart 
elas Rätsepa talus, siis võis te-
mast saada Mart Rätsep. Seda 
ta küll väga ei soovitanud, aga 
võtta sai ka isanimest tuletatud 
perekonnanime – kui eelpool-
nimetatud Mardi isa oli Tõnis, 
siis võis ta edaspidi olla hoopis 
Mart Tõnisson. Soositud nime-
deks olid loodusest võetud ni-
med (Jõgi, Küngas, Mägi) või 
loomade, lindude ja kalade ni-
med (Haug, Hunt, Karu, Kot-

kas, Orav, Vimb), samuti puude, 
põõsaste ja taimede nimed (Ka-
dakas, Kuusk, Lill, Mänd, Tamm) 
ja muud sarnased.

Sel ajal kuulusid Viimsi kü-
lade elanikud endistviisi kahte 
erinevasse kirikukogudusse: lää-
nepoolsed koos Aegna saare asu-
katega Tallinna Pühavaimu ki-
rikusse ja idakalda külade ning 
Prangli ja Aksi saarte omad Jõe-
lähtme kirikusse.  

Alates 1830ndate keskpai-
gast on viimsilased kirikuraama-
tutesse kirja pandud juba pere-
konnanimedega. Ka mõisa ning 
kroonuga asjaajamisel läksid 
käiku perekonnanimed. Oma-
vahelises läbikäimises kasutas 
külarahvas arvatavasti endiselt 
eesnimesid ja talunimesid. Nii 
oli Tammneeme küla Pällu ta-
lus elanud Jaan naabrite jaoks 
tõenäoliselt ka edaspidi mitte 
Jaan Tammer nagu oli kirjas ki-
rikuraamatus, vaid ikka vana-
viisi Pällu Jaan.

Eesnimed alates 
1830ndatest
Jõelähtme kiriku all olnud kü-
lades ning saartel oli 1830nda-
te eesnimevalik peaaegu sama-

sugune kui sada aastat varem. 
Järgnevatel aastakümnetel nime-
de kirjapilt muutus ning vana 
saksapärase asemel leidis kasu-
tamist uus kirjaviis. Ka eesni-
mesid hakati soome keele ees-
kujul kirjutama nii nagu hääl-
dati. Kirikuraamatute järgi olid
sel ajal vastsündinute populaar-
semateks nimedeks Anu, Leenu, 
Liisu, Mari, Tiiu, Triinu, Jaan, 
Juhan, Jüri, Kaarel, Madis, Mih-
kel ja Toomas.

Tallinna Pühavaimu kogu-
dusse kuuluvate külade elanike 
nimekasutus oli hoopis teistsu-
gune ning valik suurem. Siin 
andsid enamasti tooni saksapä-
rased eesnimed ning sissekan-
nete tegemist jätkati veel pikalt 
vanas kirjaviisis. Väikesed tüd-
rukud ja poisid said teiste hul-
gas sellised nimed nagu Caro-
lina Luise, Sophia Elisabeth, Carl 
Christian ja Peter Wilhelm.

Jaan Tagaväli
Eesti Genealoogia Selts

Viimsi eesnimedest kirikuraamatutes

Lehekülg Jõelähtme kiriku sünnimeetrikast 1830. Kirikuraamat 1822–1850. Rahvusarhiiv
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23. novembri 2018 Viimsi 
Teatajas kirjutas Ranna-
rahva muuseumi direktor 
Janek Šafranovski nn 
Naissaare vabariigist. See, 
mis toimus Naissaarel 
1917. aasta lõpus, on 
andnud ainest paljudele 
spekulatsioonidele. 

Eestis tegi omal ajal otsa lahti 
ajaloolane Heino Gustavson, kel-
le 1994. aastal ilmunud raama-
tus “Mõnda Naissaarest” on jut-
tu sellest kurioossest episoo-
dist saare ajaloos. Teadusvälja-
annetes on ta kirjutanud sellest
õigupoolest varemgi. Tõenäoli-
selt oli just tema see, kes sat-
tus peale väljaandes Известiя 
Ревельскаго совета рабочих 
и воинских депутатов 4. (uue 
kalendri järgi 17.) detsembril 
1917 avaldatud teatele, et Nais-
saarel oli tolleks ajaks välja kuu-
lutatud omaenda rahvakomis-
saride nõukogu kõrgeim võim 
ning asjast informeeritud ka 
Tallinna nõukogu. 

Revolutsiooniaasta 1917 oli 
keeruline aeg ning aldis kiire-
tele muutustele. Keerulistest ae-
gadest jääb tavaliselt maha vähe 
otseseid dokumentaalseid tõen-
deid ning needki võivad olla se-
gadusseajavad. Tolle ajastu info-
liikumisele on iseloomulik see-
gi, et kui Tallinna eestikeelsed 
lehed (nt Sotsiaaldemokraat, Päe-
valeht ja Eesti Sõjamees) 1917.

aasta detsembris hakkasid nn 
Naissaare vabariigist kirjutama, 
toetusid nad seejuures ajalehes 
Русские ведомости või teistes 
Moskva ning Petrogradi (nt 
День) lehtedes avaldatule, nagu 
polekski Tallinna ja Naissaare 
vahemaa tegelikult alla 20 km. 
Vene lehed viitavad oma tava-
liselt iroonilisevõitu sõnumites
telegrammile, mille Naissaare 
n-ö vabariiklased Venemaa vä-
gede peastaabile Mogiljovis saat-
nud olid.

Peaaegu igal pool omaaegse-
tes allikates on kirjutatud Nais-

saare vabast saarest (vene kee-
les вольний остров Нарген). 
Mart Raudsaar on ühes enam 
oma kahekümne aasta taguses 
netimaterjalis kirjutanud, et “rii-
gi” ametlikuks nimeks olevat 
olnud Naissaare madruste ja 
kindluseehitajate vabariik, kuid 
praegu ei oska ta isegi selle tea-
te algallika kohta midagi  kind-
lamat öelda. “Vaba saare” eesku-
juks paistab olevat olnud Kroon-
linna (Kotlini) vaba saar – 1917. 
aasta suvel välja kuulutatud po-
liitiline projekt, mis on jäänud 
selgelt hilisema 1921. aasta 

Kroonlinna ülestõusu varju. Too-
kord väljendasid Kroonlinna 
madrused valmisolekut mitte 
nõustuda kõigi Ajutise valitsu-
se seisukohtadega. Ka Tallinna 
Teataja 19. märtsist 1918 väidab, 
et hilisema nn vabariigi tuumi-
ku moodustasid just enne sõda 
karistuseks Naissaarde saadetud 
pataljon Kroonlinna madruseid, 
kes siis ilmselt oma “kodusaa-
re” sündmusi kiivalt jälgisid. 
Teiselt poolt toovad tolle aja 
Eesti lehed ära terve rea sõnu-
meid, milles üritatakse algalli-
kale viidates selgitada, et päris 
iseseisvusega polevat Kroon-
linna “vaba saare” puhul tege-
mist, vaid üksnes surveabinõuga. 

See tekitab tahtmatult küsi-
muse, kas ja kui iseseisev oli siis 
ikkagi Kroonlinna vaba saare 
eeskujul väljakuulutatud Nais-
saare vaba saar? Mitmel puhul 
rõhutavad selle väljakuulutajad 
isegi, et saare “iseseisvus” oli 
justkui “kooskõlastatud” Tallin-
na nõukoguga. Oli siis Tallinna 
nõukogu pädevuses anda sea-
duslik tunnustus “naaberriigi-
le”? Teisalt on Moskva lehte-
des avaldatu, mida Tallinna le-
hed refereerisid, aluseks olnud 
Venemaa sõjavägede peastaa-
bile Mogiljovis saadetud tele-
gramm, mis tõenäoliselt võik-
sid heita valgust sellele prob-
leemile.

Mõneti vaieldav on seegi, 
millal täpselt “vaba saar” alustas, 

millal lõpetas. Enamlike võimu-
de ametlik leht Eesti Teataja 
(vkj 5. dets 1917) kirjutas, et Nais-
saare tööliste ja sõjaväesaadi-
kute nõukogu põhikirja kinni-
tas Tallinna tööliste ja soldatite 
saadikute nõukogu oma 1. det-
sembri (ukj 13. dets) 1917 koos-
olekul. Tallinna linnaarhiivis on 
vastava kuupäevaga nõukogu 
protokoll tõepoolest säilinud 
(TLA R-387.1.4). Samas on tea-
da, et esimene Naissaare nõu-
kogu juba valiti (või pigem liht-
salt moodustati poliitilise mii-
tingu tulemusena) millalgi vahe-
tult pärast veebruarirevolutsioo-
ni sündmusi. Selle esimeseks esi-
meheks sai 1913. aastal karis-
tusroodu koosseisus saarele saa-
bunud Pantelei Davõdovitš Ko-
valenko, kelle vastav mälestus-
katke on leitav internetist lehekül-
jel https://www.liveinternet.ru/
users/1993026/post424149966/. 
Kovalenko on ilmselt üks võt-
metähtsusega tegelasi ja tema 
nõukogude ajal kirja pandud kir-
jatükki tuleks lugeda mõistagi 
teatud reservatsioonidega.

Kevadel 1918 sündmustest 
retrospektiivselt kirjutanud Tal-
linna Teataja väitis, et oktoobri 
lõpul, pärast enamlaste riigi-
pööret, otsustas saare nõukogu 
“kõikide tegevuse harude pea-
le kommissarid valida”. Nii sai 
Kovalenko saare sõjakomissa-
riks ning üsna varsti pärast seda 
lasti tema sõnade kohaselt just 

Veel kord Naissaare “vabariigist” 

Detsembris 1917 andsid paljud Eesti lehed teada “Naissaare 
vabariigi“ väljakuulutamisest, paraku küll üksnes Moskva ja 
Petrogradi lehtedes avaldatule tuginedes.

poliitiliste vastaste poolt lahti 
kuuldus, et nimelt tema oli see, 
kes sõlmis kolmeks kuuks saks-
lastega separaatrahu. Tõepoo-
lest, sellise teate leiab trükitud 
kujul ajalehest Утро Правды 
(23. nov / 6. dets 1917) ning se-
da refereerivad ka Maatamees 
ja Tallinna Teataja. Ühtlasi an-
takse teada ka 1905–1906 lae-
vastikuteenistusse võetud mees-
te demobiliseerimisest Naissaare 
sõjakomissari Kovalenko käsu 
alusel. Mõned ajaloolased (seal-
hulgas Šafranovski) on seda tõl-
gendanud Kovalenko teadlik 
olemisena saladuskatte all ette-
valmistatavast Bresti rahust. Eba-
selge on ka “vaba saare” eksis-
tentsi lõpp. 1918. aasta alguses 
jäävad teated “iseseisva riigi” 
tegevusest järsult napimaks. 24.–
26. veebruaril, mil Naissaare 
kindlustusi õhku lasti, polnud 
mingist kohalikust rahvakomis-
saride nõukogust enam juttugi, 
kuigi Kovalenko väidab mitte
just eriti usutavalt, et just tema 
lahkus saarelt viimasena. Õhki-
mistöid juhtis tookord saare ko-
mandant Šavernovski. Tallinna 
Teataja väidabki, et mässumeel-
sed lahkusid saarelt juba 23. 
veebruaril (Tallinna Teataja, 19. 
märts 1918). 

Mait Talts 
ajalooõpetaja ja koduloouurija,

Tallinna Ülikooli õppejõud ja 
filosoofia õpetaja

(jätkub)
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Viimsi gümnaasium tähis-
tas eesti keele aastat ja

emakeelenädalat, luues üheskoos 
koolimaja seintele emakeele al-
lee. Nädala vältel jooksid eri-
nevatel ekraanidel nõuanded vea-
ohtlike keelendite kohta. Näi-
teks nägid õpilased korduvalt, 
milline näeb välja korrektne 
eestikeelne e-kiri.

Emakeelenädala esmaspäe-
val, 11. märtsil täitsid kooli-
maja koridoride seinu keele-
teemalised meemid, karikatuu-
rid ja koomiksid. Suurtele val-
getele paberitele said kõik soo-
vijad lisada enda välja mõeldud 
tabavaid piltsõnumeid emakee-
le auks. Viimases tunnis kõne-
les noortele luuletamisest, mõ-
tetest elu ja olemise üle Triin 
Tasuja, kelle luuletused olid sa-
muti koolimaja seintel osaks 
alleest.

Nädala teine päev oli pühen-
datud luulele. Seintel olid eri-
nevad luuletekstid, selgitused 
erinevatest luulevormidest, näi-
teks ood, haiku, poeem. Güm-
nasistid said sel päeval kirjuta-
da seintel olevatele paberitele 
luulekeelde pandud omaloomin-
gut. Näiteks kirjutas keegi oodi 
oma kooli õpetajatele ja kooli-
majale. 

Kolmapäeval kogunesid kee-
lehuvilised noored aatriumisse, 
et panna oma keelealased tead-
mised proovile õpetaja Kirsi Ran-
naste koostatud Kahootis.

Emakeelepäeval, 14. märtsil 
kirjutati e-etteütlust. Seltskond 
G1 õpilasi tegid “Terevisiooni” 
üleskutsest ajendatuna video, kus 
lugesid kauneid eestikeelseid 
lauseid klassis olnud raamatu-
test ning soovisid head emakee-
lepäeva. Päeva kulminatsioo-
niks oli kõnevõistlus teemal 
“Emakeel on meie püsimajää-
mise kese”. Võistluse võitja, 
Viimsi gümnaasiumi abiturient 

Prangli põhikoolis peeti 
emakeelenädalat

Emakeelepäeva tähistati 
Viimsi koolis meeleolu-

kalt. Toimus mitmeid emakee-
lele pühendatud üritusi. 

Paljud kolmanda kooliastme 
õpilased osalesid e-etteütluse 
kirjutamises. Mõned tegid se-
da arvutis, teised kirjutasid kä-
sitsi paberile. Minule ja minu 
klassikaaslastele oli see esma-
kordne võimalus digitaalselt et-
teütlust kirjutada. Etteütlus oli 
tavapärastest koolitunnis tehta-
vatest veidi raskem, kuid selle 
kirjutamine oli huvitav koge-
mus.

Emakeelepäeval käisid kõik 
üheksandate klasside õpilased 
Viimsi kinos vaatamas Eesti Va-
bariigi 100. aastapäevaks val-
minud mängufilmi “Tõde ja õi-
gus.” Film oli väga põnev, kuna 

Emakeele-
päev Viimsi 
koolides
Emakeelepäeva 
hakati tähistama 
14. märtsil luuletaja 
Kristjan Jaak Peter-
soni sünniaastapäe-
val. Eesti keele ja 
kultuuri päeval hei-
satakse lipp ja tra-
ditsiooniliselt kor-
raldatakse koolides 
ja kultuuriasutustes 
selle päeva auks 
mitmeid üritusi, 
mis kestavad kogu 
nädala. Järgnevalt 
saate ülevaate ema-
keelepäeva raames 
erinevates Viimsi 
koolides toimunud 
üritustest.

Kuna  2019. aasta on hari-
dus- ja teadusministee-

rium kuulutatud eesti keele aas-
taks, siis meie koolis oli terve 
nädal emakeelenädal. Sinna mah-
tusid mitmed üritused. Esmas-
päeval väitlesime ja mängisime 

Emakeelepäev 
Viimsi koolis

seal näidati elu ajal, mida mina 
kui nullindatel sündinud noor 
ei suutnud enne ette kujuta-
dagi. Ka oli filmis näha ilusat 
Eestimaa loodust kaunite met-
sade ja soodega.

Reedel käis meie koolis ühek-
sandatele ja kaheksandatele klas-
sidele oma loomingust rääki-
mas luuletaja Jürgen Rooste. 
Ta kõneles meile oma luuleta-
jatee algusest, kogemustest luu-
lega ja luges ette nii enda kui 
ka teiste luuletajate teoseid. 

Kertu Ojang
9.E

sõnaseletusmängu “Alias”. Tei-
sipäeval külastasime Prangli 
Raamatukogu, kus toimus kir-
jandusviktoriin. Kolmapäeva pü-
hendasime loovkirjutamisele.
Koolinädala lõpus kuulasime 
vanemate klasside õpilaste ette-

kannet “Kuidas vanasti Prangli 
koolis käidi”. Meenutused on 
kogutud ja kirja pandud meie 
9. klassi õpilase poolt.   

Tiina Piirisaar
Prangli põhikool

Käimas on emakeelenädala üritus Pranglil. Foto Astra Piirisaar

Viimsi gümnaasium muutus emakeele alleeks
Kertu Saul, mõjus žürii sõnul 
julge ja üllatava kõnelejana. Tei-
se koha saavutas Emily Bruus, 
kolmandaks jäi Annabel Jürgen-
son, mõlemad on samuti Viim-
si gümnaasiumi lõpuklassi õpi-
lased. Kõnesid hindasid Viimsi 
kooli õpetaja Liis Remmel, lä-
birääkimiskoolitaja Georg Me-
rilo ja õppekorraldusjuht Ing-
rid Hermet.

Emakeelenädalale pani punk-
ti kauneima eestikeelse lause 
valimine. Selleks said kõik pak-
kuda Stuudiumi vahendusel lau-
seid ning hiljem anda hääle 
oma lemmikule. Viimsi gümnaa-
sium valis kauneimaks eesti-
keelseks lauseks “Kas sa sauna 
panid küdema?”. Viimase ema-
keelenädala elamusena väisati 
Viimsi kinos üheskoos suurfil-
mi “Tõde ja õigus”. 

Kaidi Kolsar
Kirsi Rannaste

Kristiine Kurema
Viimsi gümnaasiumi 

eesti keele ja kirjanduse 
õpetajad

Viimsi Gümnaasiumi kõnevõistlusel osalejad koos juhendajatega. Foto Alisa Stoten

Luuletamisest, mõtetest elu ja olemise üle rääkis noortele Triin Tasuja. Foto Martin Männik

Emakeele allee koridoris. Foto Martin Männik

Ekraan veaohtlike väljenditega emakeele alleel. Foto Martin Männik
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Emakeelepäeval kõlas Püünsi koolis eesti autorite luule

Tublid Püünsi kooli luuleetlejad.

Püünsi emakeelepäeval loeti ette luulet. Fotod Püünsi kool

Kirev emakeelenädal Haabneeme koolis – tõsimeelsest 
etteütlusest kummaliste masintõlgeteni
Haridus- ja teadusministee-

rium on kuulutanud 2019. 
aasta eesti keele aastaks, kuna 
100 aastat tagasi tõsteti Eesti-
maal esimest korda ametlikult 
riigikeele staatusesse eesti keel. 
Seoses nii väärika tähtpäevaga 
otsustati Haabneeme koolis tä-
histada sel aastal mitte üksnes 
emakeelepäeva, vaid lausa ema-
keelenädalat. Meie eesmärk oli 
korraldada tegevusi, mis kaa-
saksid võimalikult palju õpilasi 
kõikidest vanuseastmetest ning 
toimuksid vahetunnis, mitte tun-
ni ajal. Sündmuste eestveda-
jaks sai eesti keele ja kirjandu-
se aineühendus eesotsas selle 
juhi Evelin Jürissoniga.

Esmaspäevast reedeni kuu-
lis koolipere hommikuti, enne 
esimesse tundi juhatavat kella, 
kooliraadio kaudu katkendeid 
Eesti lastekirjanduse kullafon-
di kuuluvatest teostest. Katken-
did lugesid linti kooli enda õpi-
lased. Esmaspäeval kõlas Eno 
Raua “Sipsik” 2A klassi õpila-
se Mirteli esituses, teisipäeval 
Ellen Niidu “Pille-Riini lood”, 
mida luges Kudrun Lisandra sa-
muti 2A-st, kolmapäeval saadi 
osa Jaan Rannapi iginaljakast 
teosest “Agu Sihvka annab aru”, 
vahendajaks Henry 6C-st, nel-
japäeval oli eetris Eno Raua 
“Naksitrallid”, mille tõid kuu-
lajateni Mark Gregor 2A-st ja 
Saara 3C-st, ning reede hom-
mikul kõlas Eno Raua versioon 
rahvuseeposest “Kalevipoeg”, 
lugejaks Anni Maria 5E-st.

Samuti oli kogu nädala jook-
sul igapäevaselt võimalik kõi-
gil õpilastel osaleda inglise keel-
de masintõlke saanud Eesti hitt-
laulude sõnade põhjal laulu ära-
arvamismängust, mis lõppes igal 
päeval õigesti vastanute vahel 
emakeelde ühe suurepärase hin-
de väljaloosimisega. Äraarva-
mist vajanud lauludeks olid es-
maspäeval “Kodulaul” filmist 
“Nukitsamees”, teisipäeval Karl-
Erik Taukari “Need read”, kol-

mapäeval Aropi “Kiki Miki”, 
neljapäeval Valter Ojakääru ja 
Leelo Tungla igihaljas “Oma 
laulu ei leia ma üles” ning ree-
del tuli ära tunda “Leopoldi laul”, 
mis sai tuntuks telesarjast “Kõi-
ge suurem sõber”. Äraarvamine 
tekitas koridoris, kuhu tekstid 
olid välja pandud, alati paraja 
tunglemise. Tulemuste kohta 
võib öelda, et õigesti vastanuid 
oli igal päeval üha rohkem, aga 
pakkumised olid mõnikord ka 
väga naljakad.

Teisipäeval võõrustas Haab-
neeme kool üle-eestilise 3.–4. 

klasside kirjandusmängu Viimsi 
valla eelvoorust osavõtjaid. Kok-
ku osales 9 võistkonda Viimsi, 
Randvere, Püünsi ja Haabneeme 
koolist. Kirjandusmängu korral-
dab Eesti Lastekirjanduse Kes-
kus juba neljandat korda ja sel 
aastal olid tähelepanu all Põhja-
maade jutud. Parimad valis välja 
žürii, kuhu kuulusid Viimsi raa-
matukogu ja Viimsi kooli raa-
matukogu töötajad. 

Esimene koht saavutati vaid 
napi punktivõiduga ja võitja-
teks pärjati Haabneeme kooli 3B 
võistkonna liikmed Irene Praks, 
Lauri Taniel ja Marion Emma 
Hansen. Nendel lasub nüüd au-
kohustus esindada Viimsi valda 
kirjandusmängu Harjumaa voo-
rus. Teiseks jäi Randvere kooli 
4C klassi võistkond ja kolmas 
koht selgitati välja lausa lisakü-
simusega, millele tuli vastata 
kiiruse peale. Kiireimaks osu-
tusid seekord Viimsi kooli 4D 
klassi lapsed.

Haabneeme kooli poolt oli 
toimunud kirjandusmängu pea-
korraldajaks kooli raamatuko-
gu hea haldjas Triin Hussar. 
“See hetk, kui kirjandusmängu-
le kogunenud lapsed hiirvaik-
selt istuvad ja oma järge oota-

vad, et saada žüriilt kirjandus-
mängu küsimused loetud raa-
matute kohta, on põnev ja ootus-
ärev. Siis äkki turtsatab keegi
naerma, sest kuuleb taustal kõ-
lamas Eesti loodusest tuttavaid 
metsarahva hääli. Konnade nal-
jakast krooksumisest lindude 
huigeteni. Usun, et nii nagu ini-
mene, kes oskab väärtustada 

loodust enda ümber, leiab sel-
lest pelgupaika ja hingekosu-
tust, vajab ka laps aega, et olla 
raamatute seltsis. Aitäh kõigile, 
kes te innustate oma lapsi lu-
gema ja olete ka ise raamatu-
sõpradena eeskujuks!” jagas 
Triin pärast mängu oma saa-
dud emotsioone.

Neljapäeval – emakeelepäe-
val – toimus etteütluste kirjuta-
mine. See tähendas, et iga klass 
pidi sel päeval ühes tundidest 
etteütluse kirjutama. Tasemeti ja-
gunesid tekstid: 1. klassid, 2.–
3. klassid, 4.–6. klassid ja 7.–
8. klassid. Vanimatel õpilastel 
tuli etteütluses vigadeta kirja 
panna ka mõned õigekeelsus-
sõnaraamatusse ÕS 2018 kir-
jutatud uhiuued sõnad. Siinko-
hal toon mõned näited erineva-
te tasemete etteütlustest. 4.–6. 
klasside õpilased pidid suutma 
õigesti kirjutada näiteks lause: 
“Arhitekt arvas, et grillvorstide 
asemel oleks kasulikum hoopis 
banaane süüa.” Aga 7.–8. klas-
side noortel tuli vigadeta kirja 
panna lause: “Ülo Tamm, pro-
fessionaal nii massaažis kui ka 
balletis, kääris varrukad üles, 
rüüpas morsiklaasist morssi ja 
hakkas oma nutiseadmes pen-
sionäride pilte laikima.”

Etteütluse kirjutamisest ei 
jäänud kõrvale ka õpetajad, kes 

Püünsi koolis algas emakee-
lepäev ühise piduliku ko-

gunemisega, kus tervitati täht-
sat päeva üheskoos nii Eesti Va-
bariigi hümni kui Püünsi kooli 
laulu laulmisega.

Emakeelepäeva puhul toi-
mus koolis luulerännak. Õpila-
sed koos õpetajatega olid ette 
valmistanud ja ära õppinud hul-
galiselt eesti autorite luuletusi. 
Õpilased valisid nende hulgast 
lemmikud luuletused ja nende 
esitajad, kes jagati  gruppides-
se. Igasse grupi kuulusid esine-
jad erinevatest kooliastmetest. 
Kahe koolitunni jooksul olid 
kõik klassiuksed avatud ja luu-
legrupid said rännata mööda 
maja, kus sai kuulata ilusaid 
emakeelseid luuletusi. Kuula-
jateks olid nii koolikaaslased, 
koolijuht, õpetajad, söögitädid 
kui ka lasteaialapsed. Luule-

tusi loeti ka meie uues ilusas 
raamatukogus. 

Tundide raames viisid ema-
keeleõpetajad läbi ka keeletee-
malisi viktoriine ja ilusa käe-
kirja võistlusi.

Püünsi Kool

kogunesid suurel vahetunnil eral-
di klassiruumi sooritama täna-
vust Vikerraadio poolt ettean-
tud ülesannet. Pedagoogidega 
oli solidaarne ka koolijuht Sir-
je Toomla, kes tegi praktiliselt 
veatu soorituse. Vaid üks sõna 
sai talle komistuskiviks. See oli 
– gustavernesaksalikku.

Haabneeme kooli emakeele-
nädala peakorraldaja, emakeele-
õpetaja Evelin Jürisson oli nä-
dala lõppedes rahulolev. Ta on 
veendunud, et emakeelenädal 
tuletas õpilastele meelde, et eesti 
keel on mitmekülgne ja äge, 
ilus kuulata, huvitav arvata ja 
keeruline kirjutada. Ta on rõõ-
mus, et hommikused kirjandus-
minutid kooliraadiost võimal-
dasid nii õpilastel kui ka õpeta-
jatel oma vanu lemmikraama-
tuid meenutada. Laulusõnade-
ga nuputamis- ja loosimismäng 
tekitas õpilastes põnevust, tei-
salt pani neid aga ka loodeta-
vasti mõtlema tõlkekvaliteedi 
ja tõlkija rolli üle. Etteütluste 
puhul otsustas iga õpetaja ise, 
kas hindab töid või mitte. Õpi-
lastel oli seega võimalus oma 
teadmised õigekirjas proovile 
panna, tundmata hirmu võima-
liku n-ö halva hinde saamise 
pärast.

Selliste sündmuste läbiviimi-
ne ning nendel osalemise entu-
siasm ja laste rõõm kinnitavad 
tugevalt meie usku eesti keele 
kui kultuurkeele ellujäämisse 
ning loodetavasti on siiski kõik 
jutud meie emakeele peatsest 
väljasuremisest tugevasti liial-
datud. Mis ei tähenda muidugi, 
et võiksime selle “põllu harimi-
se” nüüd kuidagi unarusse jätta. 
Kaugel sellest! Meie Haabnee-
me koolis oleme igatahes val-
mis püüdlema armastuse saabu-
mise poole, isegi kui see meilt 
tammsaarelikult tõsiselt suurt 
tööd ja vaeva peaks nõudma.

Anne Martin
Haabneeme kooli 

meediaõpetaja

Igal hommikul kõlasid kooli-
raadiost erinevate laste esituses 
katkendid mõnest tuntud laste-
raamatust. Pildil on raadiohääl 
Mark Gregor.

Haabneeme kooli õpetajad kirjutavad ERRi etteütlust, esiplaanil 
koolijuht Sirje Toomla.

Haabneeme koolile tõi esimese koha 3B võistkond – Irene Praks, Lauri Taniel Marion ja Emma Hansen. 
Fotod Haabneeme kool
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Ma küsin: kas surm või 
arm või elu, või ehk need 
kõik? Milleks ilusad maalid 
ja ilusad sõnad? Kus on 
siis elu ja elu toetav maa-
ilm? Ja elu ise...?

Näituse pealkiri “Risttee” tule-
tab meelde ühe ammuse loo, 
nimelt: “Jõudes ristteele, ei ta-
haks enam tuldud teed pidi ta-
gasi minna, ees on aga võima-
lus astuda vasakule, paremale 
või otse edasi. Kuna suunaviit 
puudub, siis igal juhul ei taha 
liikuda vasakule, paremale ka 
ei julge ja otse ei julge ka sam-
muda…” Mis siis üle jääb? Ega 
muud polegi valida, kas siis elu 
või surm. Astu kuhu tahad, kõik 
on kindel.

Vaieldamatult on maalikunst-
nik Marta Stratskas oma sam-
mud astunud ja rühib edasi. Ta 
on üks huvitavamaid  ja mõtes-
tatumaid maalikunstnikke Ees-
tis. Isikunäitusele on kunstnik 
valinud maalid 2018–2019 loo-
meperioodist. Segatehnikas (õli 
ja akrüül) teostatud suuremõõt-
melised maalid on kantud kadu-
va ja kadumatuse metafüüsilis-
test ideedest. Maalidel käsitle-
takse elu kui eksistentsi möödu-
vat etappi. Surm elu lõpus on 
vaid vormistamise küsimus. Elu 
ja surma paradigmale on hei-
detud justkui anonüümse kõr-
valtvaataja pilk. Eksistentsi al-
gus ja olemus ning sellele järg-
nev surm ja isegi sellele järg-
nev surma maapealne (keha) elu 
on kui paratamatu ja samas vor-
miline olemasolu osa ning lii-
gendus. 

Selgelt tõuseb esile gooti kul-
tuuri õhustik. Rõõmustava poo-
lena teeb kunstnik värviküllase 
avangu ja tõdeb igaviku ole-
must. Kõik ei ole lõppenud, 
kõik on alati elus! Justkui elu-

Marta Stratskase isikunäitus 
“Risttee / Crossroads”

ringkäik ise. Seda elujaatust on 
tähelepanelikul vaatajal võima-
lus kogeda. Lisaks kunstniku 
hingelaadile peegeldavad tema 
uued maalid imeliselt ka püü-
du meisterlikkuse poole ja per-
fektselt läbimaalitud kausaalse 
tausta tunnetamisele. Võib loo-
ta, et kausaalsus ja skoopus leia-
vad tasakaalu ja ehk isegi har-
moonia. Igal juhul on tee juba 
sillutatud ja temaatiliselt mõ-
testatud. 

Kultuurikriitik Kärt Kelder 
kirjutab omakorda näituse saa-
teks: “Surm on nähtusena kohal 
nii kunstis, kirjanduses, muu-
sikas kui ka reaalsuses meie 
ümber. Surmale on omistatud 

nii kauneid kui ka õudseid oma-
dusi. See on nii viimne puhke-
paik kui ka tabusid täis ase. Sur-
ma on mitmed kultuurid sajan-
deid austanud, kuid nüüd on 
sellest saanud hirmu subjekt. 
Lastele räägitakse lugusid kum-
mitavatest vaimudest, kuigi vaid 
sajand tagasi austasid eestlased 
oma surnud esivanemaid neile 
hingede ajal toidulaua katmi-
sega.

Näitus “Risttee” toob oma 
maalides meieni erinevaid süm-
boleid, millele on omistatud tih-
tilugu negatiivseid tähendusi, 
kuigi nad presenteerivad jõu-
kust, tervist, ilu ja keha igavest 
perfektsust.

“Risttee” annab vaatajale või-
maluse näha surma esteetilist 
poolt, mõistmaks paremini nn 
hämarala ja vaadata tabudest 
kaugemale. Näitus teeb austus-
avalduse vanadele kommetele 
ja uskumustele, selgitades elu-
tee iga aspekti ilu. Vaataja võe-
takse kaasa teekonnale, kus on 
võimalik selgitada seletamatut.

Marta Stratskase maalid on 
laetud energiast ning emotsioo-
nidest. Ta kasutab oma töödes 
tihtilugu sakramentaalseid ja 
gootilikke sümboleid, mis loo-
vad taieste ümber müstilise au-
ra, kuid samas panevad meid 
enda sisse rohkem süüvima ning 
ühiskondlikest normidest kau-
gemale vaatama. Kunstnik tõs-
tatab küsimusi elu, uskumuste 
ning tabude üle erinevates kul-
tuurides.”

Elu- või nn surmakultuur on 
lääne ühiskonna püsimise võt-
meküsimus. Millel põhineb meie 
väärtushinnangute skaala? Kas 
ristteel hääbumisel või elul, kus 
surm on võidetud? Kunstnik ai-
tab meil edasi mõelda. Ei ole 
ilusaid maale, vaid sakraalne 
tõdemus tegelikkusest. Selline 
on näitus.

Kunstnik Marta Stratskas 
(s 1986) on Berliinis elav eesti 
kunstnik. Ta on omandanud Eesti 
Kunstiakadeemias maalikunsti 
erialal bakalaureusekraadi 2008. 
ja magistrikraadi 2016. aastal. 
Eesti Kunstnike Liidu liige on 
ta alates aastast 2014, näitustel 
on ta esinenud alates 2010. aas-
tast.

Erkki Juhandi

EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikus saab näitust vaa-
data kuni märtsi lõpuni 
T–R kell 14–18, P kell 11–13.

IGAVESTI HEITLIKE 
TUNNETE TANGO 

IGAVESTI HEITLIKE 
UUE ALBUMI

TUNNETE TANGO 
ESITLUSKONTSERT 7. 05 / 19:00 

VIIMSI HUVIKESKUS
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22. märts – 12. aprill
Viimsi valla kultuurikalender
JUMALATEENISTUSED

23. märts kell 12
Paastumaarja missa
Naissaare Püha Maarja kabelis

24. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

31. märts kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus
Viimsi Vabakirikus
kell 14.30
Jumalateenistus 
EELK Randvere kirikus

7. aprill kell 11
Jumalateenistus armulauaga
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
kell 12
Jumalateenistus leivamurdmisega
Lastele pühapäevakool
Viimsi Vabakirikus
kell 13
Jumalateenistus armulauaga
Rohuneeme kabelis
kell 14.30
Jumalateenistus armulauaga 
EELK Randvere kirikus

NÄITUSED 
Kuni 25. märts
Riigiarhiivi näitus “Maakondade 
lipud ja vapid“
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

Kuni 28. märts 
Narva Kunstikooli õpilastööde 
näitus
E–N kell 10–16
Viimsi päevakeskuses

Kuni 29. märts
Raamatuväljapanek 
“Loeme Eesti kirjandust“
Prangli raamatukogus

Kuni 31. märts
Marta Stratskasi maalinäitus 
“Crossroads”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

1. aprill – 5. mai
MTÜ Fenno-Ugria Asutus näitus 
“Veelinnurahvas. Lennart Meri 
filmirännakud 1969–1988”
Vaba sissepääs
Viimsi raamatukogu fuajees

3. aprill – 4. mai
Taimi Pitsi käsitööd
E–N kell 10–16
Viimsi päevakeskuses

7. aprill – 20. mai
Harvi Varkki isikunäitus 
“Kooskõlad”
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
    
Kuni 28. aprill
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

Kuni 30. aprill
Evald Piirisilla näitus 
“Maalid läbi aastate“
Viimsi huvikeskuses

Kuni 28. aprill
Näitus “Tagasihoidlik 
kunstinäitus“ 
Sul on võimalik täiendada 
muuseumi kunstikogu...
Sissepääs muuseumi piletiga
Rannarahva muuseumis

ÕPI- JA JUTUTOAD
24. märts kell 19
Mantrateõhtu “Mantrad. 
Bhajanid. Vaikus“
26. märts kell 20
Praktikaõhtu ja ühisõnnistamine 
Lea Dali Lioniga
29. märts kell 19
Inspiratsiooniõhtu Mick ja 
Angeelia Pedajaga: elus, 

muusikas ja armastuses
Registreerimine ja lisainfo: 
elujousaal@gmail.com
31. märts kell 19
Gongimeditatsioon 
Registreerimine: tiinakarjatse
@hotmail.com 
Elujõusaalis

28. märts kell 18
Kohtumisõhtu eesti sõjaaja-
loolase Hanno Ojaloga 
“Eesti meeste rasked valikud 
II maailmasõjas”
Kohapeal on võimalik soetada 
autogrammiga raamat
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus

28. märts kell 18
Loo õhtu – Katarina Kaleininkas
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

4. aprill kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Naerunägu, nutulaul ja jonni-
pusa – aitäh, et mõistate!“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

9. aprill kell 18
Marju Kõivupuu kõneleb 
kultuuripärandist
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus

10. aprill kell 18
Lennart Meri 90 mälestusõhtu
Lennart Meri meenutavad 
Mart Meri ja Jüri Trei
Sissepääs vaba
Viimsi raamatukogus

11. aprill kell 11
Õpituba lapsevanematele 
“Lapsega suhtlemine“
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuse treening-
saalis nr 2

KONTSERDID, ETENDUSED
22. märts kell 19
Kaunimate Aastate Vennaskonna 
kontsert “Eurovisiooni kaunimad 
laulud“

Piletid müügil Piletilevis 
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

23. märts kell 14
Orelikontsert: Kaisa Kuslapu 
(orel), Karolin Übner (torupill)
Kavas E. Arro, improvisatsioonid
Sissepääs tasuta
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus

29. märts kell 19
President Lennart Meri 
mälestuskontsert
Lennart Meri stipendiumi 
üleandmine
Esinevad Eesti Filharmoonia 
Kammerkoor ja Tallinna Kammer-
orkester, dirigent Tõnu Kaljuste
EELK Viimsi Püha Jaakobi kirikus
Peale kontserti Peeter Langovitsi 
fotonäituse “Kohtumised Lennart 
Meriga“ avamine ja koosviibimine 
Rannarahva muuseumis

30. märts kell 18
3. aprill kell 13
7. aprill kell 16
9. ja 12. aprill kell 19 
Viimsi Muusikaliteatri kogu-
peremuusikal “Tahan olla suur“
Autor John Weidman
Muusika David Shire
Piletid 10/5 € Piletilevis ja 
kohapeal
Lisainfo: www.huvikeskus.ee
Viimsi huvikeskuses

MEELELAHUTUS, MUUSIKA
22. märts kell 22
Anna Curly
VJ Allan Peramets
23. märts kell 21
VJ Sass Nixon
29. märts kell 21
VJ Lenny LaVida
30. märts kell 21
VJ Rauno Puks
5. aprill kell 22
Made in Brazil
DJ Toomas Tuude
6. aprill kell 21
VJ Margus Kaukes
Info ja broneerimine: 
tel 5628 2261
Black Rose pubis

27. märts kell 18
Mati Kärmik
3. aprill kell 18
Mati Kärmik
10. aprill kell 18
Ivari Hansen
Info: tel 5629 7889
Tallinn Viimsi SPA restoranis

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

22. märts kell 17
Filmiõhtu koos vestlusringiga 
vanuses 12+
Viimsi noortekeskuses

31. märts kell 10.30
Perejooga Elujõusaalis
Registreerimine: 
kasvulavaklubi@gmail.com
Elujõusaalis

1. aprill kell 11
Miku-Manni Lasteteatri 
etendus “Kõige parem”
Etendus on tasuta
Eelregistreerimine: 
sandra@viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus

1. aprill kell 14–18 
Märkmiku valmistamise 
töötuba noortele vanuses 12+
Eelregistreerimine: 
Aare@huvikeskus.ee, Püünsi 
noortekeskuse FB lehel või 
Püünsi noortekeskuses
Püünsi noortekeskuses

2. aprill kell 15 
Noorte mälumäng – Muusika 
Püünsi noortekeskuses

3. aprill kell 12
Külas on lastekirjanik 
Mikä Keränen
3.-4. klassi õpilastele
Sissepääs on vaba
Eelregistreerimine:
sandra@viimsiraamatukogu.ee
Viimsi raamatukogus

6. aprill
Viimsi Laululaps 2019
Viimsi huvikeskuses

9. aprill kell 15
Noorte mälumäng – Kas tunned 
Eestit?
Püünsi noortekeskuses

11. aprill kell 16–17.30 
Bowling Viimsi Kuulsaalis 
Osalustasu: 3€
Info ja registreerimine: 
randvere@huvikeskus.ee
Väljasõit Randvere noorte-
keskusest 

11. aprill kell 16 
Tervislike kokteilide töötuba 
Püünsi noortekeskuses 

EAKATELE
27. märts kell 15
Vestlusring ja kontsert
Mälestused elusaatustest 
külmal maal
Viimsi päevakeskuses

28. märts 
NB! Eelregistreeritud teatrikü-
lastus Viljandi Ugalasse
kell 9.30 väljasõit Haabneeme 
busside lõpp-peatusest suunaga 
Tammneeme, Randvere, Mähe
Korraldaja: Viimsi Pensionäride 
Ühendus

9. aprill kell 15.30
Kohtumine Euroopa Parlamendi 
saadiku Urmas Paetiga
Randvere päevakeskuses

11. aprill kell 14
Naljapäev
Külas on Peeter Kaljumäe ja 
Raivo Mets
Viimsi päevakeskuses 

TOOMAS KALLI ESTRAADIKAVA

Kahekümnes erinevas rollis
ANNE PALUVER, PILLE PÜRG, 

MAIT TRINK
Piletid Piletilevis ja Viimsi Huvikeskuse kontoris

30. aprill 19.00
Viimsi
Huvikeskus
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Viimsi
Muusikaliteater esitab Koguperemuusikal

raamat JOHN WEIDMAN 

muusika DAVID SHIRE

sõnad RICHARD MALTBY, JR

tõlkija MATI AID

Viimsi Huvikeskuses Nelgi tee 1
30. märts kell 18  

3. aprill kell 13  
7. aprill kell 16  
9. aprill kell 19  

12. aprill kell 19

Pilet 10€, sooduspilet 5€, 
perepilet 25€ 

müügil Piletilevis, 
Viimsi Huvikeskuses ja  

enne etenduse algust kohapeal

Lisainfo  www.huvikeskus.ee  www.piletilevi.ee 
  tel. 505 9043, 602 8838

Läbi pikkade aastate on 
Viimsi valla teatri- ja 
kultuurilembesed inime-
sed ja nende hobid olnud 
tihedalt läbipõimunud 
ning saanud seeläbi innus-
tust erinevate ühistege-
vuste kaudu. Suurimaks 
ellujääjaks on siin vaiel-
damatult Viimsi Muusika-
liteater, mis alanud keva-
del tähistab oma 20. tege-
vusaastat. Heidame pilgu 
teatri kahekümne aasta 
ettevõtmistele.

Julgen arvata, et ilma Viimsi 
Kooliteatri 1990-ndatel lavas-
tunud muusikalideta poleks tek-
kinud Viimsi valda juurde teist 
harrastuslikku noori ja täiskas-
vanuid kaasavat ning vaid muu-
sikalide lavastamisele pühendu-
nud teatritruppi. 

Heal lapsel mitu nime
1999. aasta alguses alustas Rün-
na Karna eestvedamisel Viimsi 
vallas tegevust noorte näite-
trupp “What?-Theatre?” ja järg-
neva kahe aastaga toodi lavale 
kolm omaloomingulist lavas-
tust: paroodia “Cats”, paroodia 
Eesti ja Läti kilusõja teema-
del “Déjà vu” ning satiirilise 
komöödia “Lugu Hamletist ja 
tema imelikest sõpradest ehk 
lugu sellest, kuidas Jõuluvana 
Taanimaad külastas”. 2001. aas-
tal otsustati katsetada muusika-
liga ja lavale jõudis muusika-
line komöödia “Mouth Park”. 
Muusikal osutus murdepunk-
tiks, millest tagasiteed enam pol-
nud.

Näitetrupi juriidiliseks hal-
damiseks loodi MTÜ Komos 
ja järgnevalt sai tuule tiibades-
se näitetrupp Komos (kreeka 
keeles – lõbus, lärmav selts-
kond). Ent tuuled pöördusid ja 
2010. aastal sai näitetrupi ni-
meks Viimsi Harrastusteater. 
2016. aasta 11. aprilli üldkoos-
olekul aga otsustati teater nime-
tada Viimsi Muusikaliteatriks.

Muusikaliprojektid ja 
nendes osalejad
See kõik on olnud pikaajaline 
protsess ja tänase ümmarguse 
tähtpäevani jõudmine pole ol-
nud kerge – ikka üle mägede ja 
vahelduseks ka läbi orgude käi-
mine. Kõik algab loo valimisest, 
mida me teeme minimaalselt 
aasta enne muusikali lavale jõud-
mist. Kui tundub, et kõik juba 
hakkab sujuma, siis tegelikult 
probleemid alles algavad. Näi-
teks teatab mõni solistivõime-
line laulja, et kahjuks ei saa ta 
uues projektis osaleda, põhju-
seks elukoha või töökoha muu-
tus, välismaale õppima või ela-
ma suundumine, tekivad pere-
eluga seotud takistused või jää-
dakse lapseootele. Olgu siin-
kohal mainitud, et meie teatri 
suureks rõõmuallikaks on muu-
sikali noorim osaleja – Hille 
Savi ja Kaupo Roosi pisipoeg 
Aksel –, kes viimati nautis rahu-
likult pikki proovipäevi 8.–10. 

märtsini muusikali teatrilaag-
ris Tuksi noortelaagris Lääne-
maal.

Tegusad lavastajad
Läbi kahekümne aasta on muu-
sikalide lavastajateks olnud mit-
meid toredaid ja tegusaid per-
soone nagu Rünno Karna, Raigo 
Saariste, Frantšeska Vakkum, 
Allan Kress, Krista Arbet, Hil-
le Savi ja Kati Aid. 

Suurt rõõmu valmistab, et 
meie muusikali lavatrupis osa-
leb ka mitmeid pikaajalise staa-
žiga näitlejaid-lauljaid, neist tun-
nustust väärivaim on kindlasti 
Kaupo Roos, kes on laval eri-
nevates karakterrollides olnud 
teatri algusaegadest peale.

Muusikalide 
sõnaloome
Muusikaliproduktsioonide loo-
minguliste  ettevalmistuste olu-
liseks osaks on lauludele eesti-
keelsete sõnade kirjutamine ning 
kõige tegusamaks ja pikemaaja-
liseks abiliseks selles on kind-
lasti olnud Kirsi Rannaste, aga 
ka Kaari Sillamaa ja Kristel Pe-
dak, samuti Lauri Tamm. Eks 
katsetatud on ka teistega, aga 
koostöö jääb kestma vaid nen-
dega, kellele on jagatud muu-
sikalidele sõnaloomeks piisav 
kogus andekust. 

Viimsi muusikalid on 
valla visiitkaardiks
Arvan, et mitte keegi ei saa 
vaielda vastu väitele, et muusi-
kaliteatri lavastused on kestvalt 
Viimsi vallale toimivaks visiit-
kaardiks. Seda teed on 1990-

ndatest sillutanud Viimsi Kooli-
teater ja 2001. aastast üle Eesti  
muusikalide väljasõiduetendus-
te toel veelgi laialdasemalt Viim-
si Muusikaliteater. Eestis pole 
ühtki kultuurikorraldajat, kes 
ei teaks, kes ja mis on Viimsi 
Muusikaliteater. 

Neli neid ainult ongi
Eestis tegutseb muusikaliteatri-
tena vaid neli harrastuslikku 
truppi: Kaari Sillamaa Kaunite 
Kunstide Kool (tegutseb Tallin-
nas aastast 1994), Viimsi Muu-
sikaliteater (tegutseb Viimsis aas-
tast 1999), MTÜ Kungla (tegut-
seb Valgas muusikalidega aas-
tast 2009) ja Üle-eestiline Noor-
te Muusikaliteater (tegutseb Tü-
ril aastast 2014). 

Muusikalide 
planeerimine
See on teema, millele muusi-
kaliteatri juht mõtleb pidevalt. 
Siinkohal rõhutaksin, et Viimsi 
Muusikaliteatri püüd on lavas-
tada Viimsis just Broadway muu-
sikalide esmaesitusi Eestis ja 
aeg-ajalt sekka etendada ka oma-

loomingulisi muusikale nagu 
olid vabaõhumuusikal “Kaua 
võib” 2006. aastal ja “Aken vas-
tu päikest” 2014. aastal.

Kõige põnevam on uute 
muusikalivalikute otsinguprot-
sess. Viimsi Muusikaliteatri olu-
lisemateks autori- ja litsentsi-
õiguste partneriteks on Tams-
Witmark Music Inc., Theatrical 
Rights Worldwide Inc. ja Music 
Theatre International (Euro-
pe) Ltd. Litsentside taotlemine 
pole kerge, lepingutingimused 
on karmid ja finantsiliselt ku-
lukad.

Lavastajale on töö 
harrastusteatriga 
puhas rõõm
“Muidugi on iga uus muusika-
lilavastus uus katsumus,” arvab 
muusikali “Tahan olla suur” 
lavastaja Kati Aid. “Proovid käi-
sid juba mitu kuud, aga meil 
polnud ikka veel peaosatäitjat. 
Vahepeal oli küll tunne, et asi 
jääb katki, aga siis juhtus ime 
ja soovitud peategelane ilmus 
esimest korda proovi,” kirjel-
dab muusikali sündi Kati Aid. 
“See tüüp, kes ühel hetkel saali 
uksest sisse astus, oli esimesest 
sammust alates just see õige 
suure Josh Baskini rolli täitja, 
keda olime otsinud. Kas ta la-
val ka näitleb või mängib ise-
ennast, seda oskavad kõige pa-
remini hinnata tema lähedased. 
Parim viis seda teada saada on 
talle järgmises muusikalis jälle 
roll pakkuda,” kiidab peaosa-
täitjat lavastaja Kati Aid.

“Ei tasu arvata, et harrasta-
jatega töötamine on masendus 
ja mure käsikäes. Ikka vastupi-
di! Harrastajate oskused ja või-
med tuleb esile tuua ning pan-
na neid ennastki üllatuma oma 
võimetest.

Nii mitmelgi korral on trup-
pi sattunud inimesi, kes pole 
oma elus kunagi näidelnud või 
tantsinud. Nende eneseleidmist 
on vahva kõrvalt vaadata ja 
kuulda neid ütlemas: “Vau, ma 
oskan tantsida,” kirjeldab la-
vastaja muusikalide valmimise 
protsessi.

Kalle Erm

Arsise kellad kõlavad 
Püha Jaakobi kirikus
Arsis tähistas hiljuti oma 25. sünnipäeva ja 
kutsub nüüd 12. aprillil kõiki huvilisi muusika-
lisele jalutuskäigule EELK Viimsi Püha Jaakobi 
kirikusse.

Veerand sajandit Eesti muusikamaastikul on olnud Arsise 
jaoks kirev ja täis põnevaid projekte ning muusikasünd-
musi. Meenuvad ühiskontserdid Eesti Rahvusmeeskoori, 
Rahvusooper Estonia solistide ja poistekooriga, erilised 
esinemispaigad nagu Hüpassaare rabasaar, Leigo järv, Tartu 
kaarsild ja Stenbocki maja õu, publikut täis tulvil väikesed 
kultuurimajad ja iga-aastane jõulukontsert Estonia kont-
serdisaalis, mis on alati kohale meelitanud saalitäie rah-
vast. Kuid sama publikurohked ja meeleolukad on olnud 
ansambli välistuurid erinevates paikades üle maailma. Esi-
nemas on käidud Soomes, Rootsis, Norras, Lätis, Leedus, 
Poolas, Hispaanias, Prantsusmaal, Itaalias, Saksamaal, Bel-
gias, Portugalis, Hollandis, Suurbritannias, Iirimaal, Lõuna-
Aafrikas, USA-s, Venemaal, Kanadas, Hiinas ja Liibanonis 
ning see nimekiri täieneb pidevalt.

Aprillis on Arsise kellade ansamblit ees ootamas esine-
mine Leedu suurimal kirikumuusikafestivalil Šiauliais, aga 
enne seda kutsub ansambel kõiki oma sõpru ja kellamuu-
sikafänne muusikalisele jalutuskäigule EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikusse. Õhtune jalutuskäik koos suurmeistri 
Bachi, romantikust Chopini, muinasjutuliste ballettide looja 
Tšaikovski, ühe kauneima kodumaise viisi autori Elleri 
ning maailmas enim esitatud Eesti helilooja Pärdiga pa-
neb publiku kaasa elama nende heliloojate minoorsetele 
ja mažoorsetele elu keerdkäikudele ning nende võrratutele 
muusikalistele šedöövritele.

Muusikaline jalutuskäik toimub EELK Viimsi Püha 
Jaakobi kirikus 12. aprillil algusega kell 19. Piletid on saa-
daval eelmüügist Arsise kontoris ja enne kontserti koha-
peal! 

Vaata lisa: www.arsis.ee.
Tiina Boucher

Arvo Pärt Arsise proovis. Foto Birgit Püve

Muusikalide lavastamine on privileeg ehk 
20 aastat Viimsi Muusikaliteatrit

SUUR SÜNNIPÄEVA-
LAVASTUS
Muusikal “Tahan olla suur” 
kõnetab igas vanuses ini-
mesi, sest suureks saab iga-
üks vaid läbi lapseks ole-
mise. Etendused toimuvad 
30. märtsil kell 18, 3. aprillil 
kell 13, 7. aprillil kell 16, 9. 
aprillil kell 19 ja 12. aprillil 
kell 19 Viimsi huvikeskuses 
(Nelgi tee 1).

Kõlamas on laul “Kohvi must”, keskel Priit Kiigemägi ja Aare Lepiksaar. Fotod Peep Kirbits

Pildil on Liis Rebane, lavastaja-koreograaf Kati Aid ja Aare Lepiksaar.
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Kodud suveks korda 
ehk Viimsi garaažikas 
tuleb taas!
Lähenemas on kevadine suurpuhastus, mis 
annab püsiva efekti, kui vabanetakse ajapikku 
kogunenud mittevajalikest asjadest neid müües 
või annetades. Just seetõttu on maailmas üli-
populaarsed nn õue-/garaažimüügid.

Viimsi garaažikad 2019 #kodusuvekskorda ja #kodukooliks-
korda toimuvad sel aastal 11. mail ja 14. septembril. Müü-
gikoha registreerimine on alanud veebiaadressil www.
viimsipuhtaks.ee.

Võrreldes muude korduvkasutuse vormidega on kodu-
sel õuemüügil rida eeliseid:

• asju ei ole vaja eraldi kuhugi viia;
• asjad leiavad omaniku vahetult koduhoovis;
• asjade müügikorralduse saab laste õlule jätta;
• lapsed saavad turvalises keskkonnas praktiseerida nii 

müügi-, suhtlemise kui ka muid ettevõtlusega seonduvaid 
oskusi;

• garaaži või hoovi saab sõpradega jagada, mistõttu on 
ettevõtmise näol tegemist ka toreda sotsiaalse üritusega;

• uhke müügiplatsi saavad avada korteriühistud.
Müümata jäänud asju saab annetada näiteks Uuskasu-

tuskeskusele.
Kuidas annetada? Milline võiks olla annetatud asjade 

kvaliteet? Mis saab annetatud asjadest? Mida tehakse as-
jade müügist saadud rahaga? 

Sellest ja paljust muust räägib 11. aprillil Viimsis elav 
Uuskasutus MTÜ jaekaubandusjuht Mari Värton. Rohkem 
infot Viimsi Puhtaks kodulehelt www.viimsipuhtaks.ee ja 
https://www.facebook.com.

Miks mitte muuta tüütu suurpuhastus kasulikuks ette-
võtmiseks, kus saab osaleda kogu pere!

Kristiina Sillaste, Viktoria Tuulas
Viimsi Garaažikas 2019 korraldustoimkond

KK Viimsi/Noto pidi Nordi 
Spordihoones tunnistama 
väljakuperemeeste pare-
must. 

Saku I liiga 20. voorus alistus 
KK Viimsi/Noto Betoonimeis-
ter/Tskk/SK Nordile. Algusest 
lõpuni tasavägises punkt-punkti 
mängus kulgenud kohtumise 
otsustavatel hetketel olid välja-
kuperemehed veidi kindlamad, 
kaotades vähem palli ja võites 
lauavõitluse, mis lõppskooriks 
tablool kuvas 78:85.

Meeskonna peatreener Valdo 
Lips nägi kaotuse põhjust kahes 
elemendis. “Eesmärki võiduga 
kindlustada koht kaheksa pare-

KK Viimsi/Noto ootab kahel viimasel 
mängul tugevat fännide toetust

ma hulgas meil täita ei õnnes-
tunud. Võit jäi saavutamata, sest 
tegime liigselt pallikaotusi ja 
lasime vastasel palju ründelau-
da võtta ning meie oma viske-
tabavus oli liiga kehv, et neid 
puudusi kompenseerida. Jääb 
veel kaks kodumängu, millega 
meil on endiselt võimalik põ-
hiturniir heal kohal lõpetada. 
Samas on võimalik kaheksa pa-
rema hulgast välja jääda. Loo-
dame ka kodupubliku toetusele 
viimastel kodumängudel,” ütles 
Lips peale mängu.

Ka meeskonna kapten Krist-
jan Evart pidas kaotuse põhju-
seks just pallikaotusi ja laua-
võitlust. “Liiga palju pallikao-

tusi ja ebakindlust kaitselauas, 
millega andsime vastasele liht-
said punkte. Samas kui ise pi-
dime kõik punktid raskelt välja 
teenima. Sealt see pisike vahe
tuligi. Loodan, et järgmise kahe 
mänguga teeme sammu paremu-
se suunas, kindlustame koha ja 
oleme play-offideks valmis,” üt-
les Evart.

Pärast 20. vooru jagab KK 
Viimsi/Noto Saku I liiga turnii-

ritabelis 10 võidu ja 10 kaotu-
sega 5.–7. kohta.

U18 vanuseklassi poisid olid 
võidukad ja jätkavad põhitur-
niiri liidrina.

Pühapäeval käis noorte Ees-
ti meistrivõistluste mängus, amet-
liku nimega G4S Noorteliiga, 
väljakul ka Korvpalliklubi Viim-
si/Estover U18 meeskond, KK 
Viimsi/Kesklinna KK/TSK. Ko-
dusel Karulaugu Spordikesku-
se korvpalliareenil ehk Karu-
koopas alistati külla tulnud KA 
Tallinna Kalev/TSK 107:63. 

Viimsilased jätkavad ka pä-
rast 10. vooru 9 võidu ja 1 kao-
tusega põhiturniiri liidrina.

KK Viimsi

Spordis tulekul
n 22. märts kell 19 
Eesti I liiga korvpallis KK Viimsi/Noto – Kohila/Rapla 
Karulaugu Spordikeskuses

n 24. märts kell 10 
Jooks-matk Viimsi. Korraldaja: Toomas Ellmann. Start: Viimsi 
staadioni parklast, finiš: Põhjakonna trepi tipus

n Alates 25. märts – 3. mai 
E ja N kell 18.30–20 Jooksutreeningud algajatele. T ja R 
kell 18.30–20 Kepikõnnitreeningud (tasuta kõnnikeppide 
laenutus). Valmistume Viimsi Jooksuks. Korraldaja: Viimsi 
Sport, tel 501 2517 (Siiri). Kogunemine Viimsi kooli spordi-
keskuse ees.

n 29. märts kell 19
Eesti I liiga korvpallis KK Viimsi/Noto – BC Kalev/Cramo II 
Karulaugu Spordikeskuses

n 5. aprill kell 19
Tenniseturniir – Reedesed üksikmängud. Osavõtutasu 30 €
Registreerimine: kuni 04.04 k 12 reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

n 12. aprill kell 19
Paarismängu ajatennis – Viimsi unetuse paarismängud.
Osavõtutasu 25 € /mängija. Registreerimine: kuni 11.04 k 12 
reimo@viimsitennis.ee
Viimsi tennisekeskuses

n 13. aprill
Viimsi I maastikuratta võistlus eraldistardina. 15 km ja 
noortesõit 7 km. Korraldaja: Spordiklubi Viimsi Sport 
Randvere metsas

JÄRGMINE KODUMÄNG. 
OSALE KINDLASTI!
n R, 22. märtsil Karulaugu 
Spordikeskuses: KK Viimsi/
Noto vs Rapla KK/Kohila

Aprill on südamekuu – 
tule ja võta osa!
Aprillis tähistatakse üle-eestilist südamekuud. Selle raa-
mes on Viimsi Sport sisustanud terve aprillikuu aktiivsete 
tegevustega ning kutsub kõiki osa võtma.

Aprillikuu kava:
n Esmaspäeviti (kell 18.30–20.00) – jooksutreeningud algaja-
tele. Valmistume koos treeneri Liis-Grete Arroga kevadisteks 
ja suvisteks jooksuvõistlusteks.
n Teisipäeviti (kell 18.30–20.00) – ühised kepikõnnitreenin-
gud ja erinevad harjutused (tasuta Pungi Pump kõnnikeppide 
laenutus).
n Neljapäeviti (kell 18.30–20.00) – jooksutreeningud algaja-
tele. Valmistume koos treeneri Liis-Grete Arroga kevadisteks 
ja suvisteks jooksuvõistlusteks.
n Reedeti (kell 18.30–20.00) – ühised kepikõnnitreeningud ja 
erinevad harjutused (tasuta Pungi Pump kõnnikeppide laenutus)

NB! Kõigil päevadel kogunetakse Viimsi kooli spordihoone 
ees. Kõik üritused on tasuta!

Lisaks toimub laupäeviti:
n 13. aprillil (kõigile jõukohane) Viimsi I rattakrossi võistlus 
eraldistardina
n 20. aprillil (kell 11.30–13.00) – Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest Viimsi gümnaasiumis
n 27. aprillil (kell 11.30–13.00) – Erik Orgu loeng tervislikust ja 
teadlikust toitumisest (NB! spordiga tegelevatele inimestele) 
Viimsi gümnaasiumis

Anne-Mari Visnapuu

Lisainfo
E-mail: info@viimsisport.com

Tel: 501 2517
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1.04.2019 algusega kell 16.00 toimub Lubja 
küla kinnistute Allika, Randvere tee L6 ja Rand-
vere tee 28 DP (algatatud Viimsi Vallavolikogu 
15.05.2018 otsusega nr 37) eskiislahenduse ava-
liku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arut-
elu Viimsi vallamaja II korruse volikogu saalis 
(Nelgi tee 1).

8.–22.04.2019 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: 
• Rohuneeme küla, kinnistu Väike-Valli DP (vastu 
võetud Viimsi Vallavalitsuse 19.02.2019 korral-
dusega nr 98).

DP-ga on hõlmatud Rohuneeme külas asuv 
2578 m² suurune krunt, mis asub poolsaare põhja-
osas, Rohuneeme külas, Suur-Ringtee ja mereäärse 
kinnistu Kivineeme vahelisel alal. Planeeritav ala 
piirneb põhjast kinnistuga Kivineeme, idast ja lõu-
nast kinnistuga Uus-Oti, edelast ja läänest Suur-
Ringteega. Maa-ala on kaetud kõrghaljastusega, 
hoonestus puudub. Juurdepääs planeeringualale 
toimub Suur-Ringteelt.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 07-16, nov 2018, 
PJ väljatrükk: 30.11.18) moodustatakse üks 2578 m² 
suurune puhke- ja spordirajatiste maa kasutamise 
sihtotstarbega krunt DP liigi järgi (katastriüksuse 
liigi järgi ärimaa krunt) ja määratakse krundi ehitus-
õigus 1 kahekorruselise (H = 7,0 m) tervisespordi-
klubi hoone ja 2 ühekorruselise (H = 5,0 m) abihoone 
ehitamiseks. Krundi suurim lubatud ehitusalune 
pindala on 300 m².

16.10.2018 korraldati DP tutvustamiseks avalik 
arutelu, kus lepiti kokku planeeringulahenduses, 
kus põhihoone hoonestusala nihutatakse nii, et see 
paikneks täies ulatuses üldplaneeringukohases tihe-
asustusalas, samuti vähendatakse lubatud ehitus-
alust pindala. Kuna muudetud planeeringulahen-
dust võib pidada DP põhilahendust muutvaks, siis 
PlanS § 137 lg 3 alusel korraldatakse uus avalik 
väljapanek.
• Äigrumäe küla, kinnistu Äigrumäe tee 6 (en-
dise nimega Liipa) DP (vastu võetud Viimsi Valla-
valitsuse 26.02.2019 korraldusega nr 108).

DP on koostatud Äigrumäe külas asuval 9010 m² 
suurusel elamumaa sihtotstarbega kinnistul Äigru-
mäe tee 6 (89001:010:2290) (end nimega Liipa). Pla-
neeritav kinnistu asub Pärnamäe kalmistu vahetus 
naabruses väljakujunenud hoonestusega elamu-
kvartalis ning piirneb idast perspektiivse elamu-
kvartaliga. DP koostamise eesmärk on kinnistu ja-
gamine 2 üksikelamukrundiks, et lõpetada krundil 
asuvate hoonete omanike kaasomand, lisaks mää-
ratakse kruntide ehitusõigus 1 üksikelamu ja abihoo-
nete ehitamiseks ning lahendatakse juurdepääsud 
ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

DP-ga (OÜ RE Plan töö nr 030/2016, PJ välja-
trükk 09.09.18) moodustatakse 2 üksikelamu-
krunti, suurustega 4505 m², ja määratakse krundi 
ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2–4 abihoone ehita-
miseks. Üksikelamu suurim lubatud kõrgus ümb-
ritseva maapinna keskmisest kõrgusmärgist on 
DP-ga määratud 8,5 m (2 korrust) ja abihoonetel 
5,0 m (1 korrus). Kruntide suurim lubatud ehitise-
alune pind on 300 m², suletud brutopind 600 m².

Avalikule väljapanekule esitatavate DP-dega on 
võimalik tutvuda ka valla veebilehel: https://www.
viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud/vastuvoetud-ja-avalikul-valjapanekul.

Viimsi vallavalitsus on vastu võtnud alljärgne-
vad korraldused:
• 19.02.2019 korraldus nr 93 “Pärnamäe küla, 
kinnistu Pärnamäe tee 190 detailplaneeringu 
kehtestamine”

DP hõlmab Pärnamäe tee äärsel klindipealsel alal 
asuvat hoonestamata ärimaa sihtotstarbega 2450 m² 
suurust kinnistut Pärnamäe tee 190. Planeeritav 
ala piirneb idast loodusliku maa kinnistuga Mäe-
vere haljak, lõunast ärimaa krundiga Pärnamäe tee 
188, läänest Pärnamäe teega ja põhjast üldmaa 
sihtotstarbelise kinnistuga Vana-Veere. Planeeri-
taval alal kehtib Viimsi Vallavalitsuse 16.03.2010 
korraldusega nr 127 kehtestatud “Viimsi vald, Pärna-
mäe küla, Pärnamäe tee ja Mäealuse tee vahelise 
ala DP Aiandi tee ja Vehema tee vahelisel lõigul“ 
(Viimsi Valla Arenduskeskus OÜ töö nr 45-04), mil-
lega määrati krundi ehitusõigus ärihoone püstita-
miseks. 19.02.2019 korraldusega nr 93 kehtestatud 
DP muudab osaliselt krundi senist ehitusõigust, kui-
võrd kavandatavat hoonet soovitakse kasutusele 

võtta muul ärilisel eesmärgil ja selle püstitamine 
vajab teistsuguseid ehitustingimusi.

DP-ga (E-Service Projekt OÜ töö nr 181-2017D, PJ 
väljatrükk 08.10.18) määratakse 2450 m² suuruse 
ärimaa sihtotstarbega krundi ehitusõigus 1 ärihoone 
ehitamiseks. Hoone maapealsete täiskorruste arv 
on 4, lisaks on lubatud ehitada 90 m² ulatuses 5. kor-
rus, sh tehnilistele ruumidele. Hoone maa-aluste 
korruste arv on 1. Ärihoone suurim lubatud maa-
pealne ehitisealune pind on 450 m², maa-alune ehi-
tisealune pind on 420 m², suletud brutopind hoone 
maapealsel osal on 1550 m², maa-alusel osal 420 m². 
Ärihoone suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist hoone põhimahus 
on 15 m, torni osal on kuni 18 m.
• 19.02.2019 korraldus nr 94 “Randvere küla, Vee-
ringu tee 1 detailplaneeringu kehtestamine”

DP hõlmab Randvere külas asuvat 2417 m² suu-
rust hoonestatud elamumaa sihtotstarbega krunti, 
aadressil Veeringu tee 1 (89008:003:0016), mis asub 
endise aiandusühistu Mündi territooriumil ja mis 
tänaseks on ümber ehitatud aastaringse kasutu-
sega elurajooniks. Planeeringualal kehtib Viimsi 
Vallavolikogu 08.06.1999 otsusega nr 98 kehtes-
tatud “Omanike Mittetulundusühing Mündi DP“, 
mida käesoleva DP-ga muudetakse – senine üksik-
elamukrunt jagatakse kaheks. DP-ga (Viimsi Haldus 
OÜ projekt nr 12-17, PJ väljatrükk 02.04.18) moodus-
tatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1209 m² 
ja 1208 m², ning määratakse krundi ehitusõigus ühe 
8,5 m kõrguse üksikelamu ja kahe 5,0 m kõrguse 
abihoone ehitamiseks. Kruntide suurim lubatud 
ehitisealune pind on 240 m², millest põhihoone 
ehitisealune pind on kuni 200 m².
• 19.02.2019 korraldus nr 95 “Randvere küla, 
Aiaotsa tee 7 detailplaneeringu kehtestamine”

DP-ga on hõlmatud Randvere külas asuv 2656 m² 
suurune elamumaa sihtotstarbega kinnistu Aia-
otsa tee 7 (89008:001:0002). Planeeritav kinnistu 
asub Aiaotsa tee ja Ellerheina tee vahelisel maa-alal 
väljakujunenud hoonestusega elamupiirkonnas. 
Kinnistul kehtis seni Viimsi Vallavolikogu 13.05.1997 
otsusega nr 135 kehtestatud “Viimsi vald, Randvere 
küla, AÜ Karikakar detailplaneerimisprojekt“, mida 
käesoleva DP-ga muudetakse – elamukrunt jaga-
takse 2 üksikelamukrundiks. DP-ga (Viimsi Haldus 
OÜ töö nr 05-18, sept 2018, PJ väljatrükk 15.10.18) 
moodustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 
1456 m² ja 1200 m², ning määratakse krundi ehitus-
õigus 1 üksikelamu ja 2 abihoone ehitamiseks. Ük-
sikelamu suurim lubatud kõrgus ümbritseva maa-
pinna keskmisest kõrgusmärgist on 8,5 m (2 kor-
rust) ja abihoonetel 5,0 m (1 korrus). Krundi suurim 
lubatud ehitisealune pind krundil pos nr 1 on 290 m² 
ja krundil pos nr 2 on 240 m², põhihoone ehitise-
alune pind mõlemal krundil on 200 m².
• 19.02.2019 korraldus nr 96 “Haabneeme ale-
vik, Kasemetsa tee 6 detailplaneeringu keh-
testamine”

DP-ga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuv 
elamumaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistu, 
aadressiga Kasemetsa tee 6 (89001:010:1869), mis 
asub väljakujunenud hoonestusega elamupiirkon-
nas. Planeeritav ala piirneb elamukruntidega Kase-
metsa tee 4, Metsalille tee 4, Metsalille tee 6, Met-
salille tee 8 ja Kasemetsa tee 8, kagust piirneb pla-
neeringuala Kasemetsa teega. Planeeritaval alal 
kehtib Viimsi Vallavalitsuse 13.06.2003 korraldu-
sega nr 434 kehtestatud “Lubja küla, Salumetsa II, 
IV, VI, VIII, X, Palumetsa tee 1 ja Kasemetsa maa-
üksuste DP“, mida käesoleva DP-ga muudetakse – 
3499 m² suurune elamumaa sihtotstarbega krunt
jagatakse 2 üksikelamukrundiks. DP-ga (Viimsi 
Haldus OÜ töö nr 04-17, PJ väljatrükk 15.05.18) moo-
dustatakse 2 üksikelamukrunti, suurustega 1795 m² 
ja 1704 m², ning määratakse kruntide ehitusõigus 
1 kahekorruselise põhihoone (üksikelamu) ja 2 ühe-
korruselise abihoone ehitamiseks, suurima luba-
tud ehitisealuse pindalaga vastavalt krundi suuru-
sele 360 m² ja 340 m². Üksikelamu suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist on 8,5 m, abihoonel 5,0 m.
• 19.02.2019 korraldus nr 97 “Tammneeme külas, 
Ehala tee 5 detailplaneeringu kehtestamine”

DP-ga on hõlmatud Tammneeme külas asuv ela-
mumaa sihtotstarbega kinnistu, aadressiga Ehala 
tee 5 (89001:003:0842). Planeeritav kinnistu asub 
Ehala tee ja Haugi tee vahelisel alal väljakujune-
nud hoonestusega elamupiirkonnas. Kinnistule on 
Viimsi Vallavolikogu 11.06.2002 otsusega nr 142 
kehtestatud “Viimsi vald, Tammneeme küla, Eha-I 
mü DP“, mida käesoleva DP-ga muudetakse – 

3307 m² suurune elamukrunt jagatakse 2 üksik-
elamukrundiks.

DP-ga (Viimsi Haldus OÜ töö nr 03-18, aug.2018, 
PJ väljatrükk: 13.08.18) moodustatakse 2 üksikela-
mukrunti, suurustega 1807 m² ja 1500 m², ning mää-
ratakse krundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja kuni 2 
abihoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud 
kõrgus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgus-
märgist on 8,5 m (2 korrust) ja abihoonel 5,0 m 
(1 korrus). Krundi suurim lubatud ehitisealune pind 
on 300 m², millest põhihoone alune pind on 200 m².
• 26.02.2019 korraldus nr 106 “Randvere küla, 
kinnistu Nurmenuku tee (end kinnistu Karika-
kar) detailplaneeringu kehtestamine“

DP-ga on hõlmatud Randvere külas endise AÜ 
Karikakar teedealune maa-ala ja teemaa koossei-
sus olnud endine puurkaevu maa-ala, millel asuv 
puurkaev on tänaseks likvideeritud. Planeeritava 
ala suurus on 15 954 m² ja see asub Randvere küla 
lõunaosas, Muuga teest ligikaudu 100 meetri kau-
gusel idas. Planeeringualal kehtib Viimsi Vallavoli-
kogu 13.05.1997 otsusega nr 135 kehtestatud “Aian-
dusühistu Karikakar detailplaneerimisprojekt“, mida 
käesoleva DP-ga osaliselt muudetakse. DP-ga (Viimsi 
Haldus OÜ töö nr 11-17,2017, PJ väljatrükk 20.11.17), 
moodustatakse 12 tee- ja tänavamaa krunti, üks 
1706 m² suurune üksikelamukrunt ja üks 1705 m² 
suurune haljasala maa krunt ning määratakse üksik-
elamukrundi ehitusõigus 1 üksikelamu ja 2 abi-
hoone ehitamiseks. Üksikelamu suurim lubatud kõr-
gus ümbritseva maapinna keskmisest kõrgusmär-
gist on 8,5 m (2 korrust) ja abihoonetel 5,0 m (1 
korrus). Üksikelamukrundi suurim lubatud ehiti-
sealune pind on 250 m².

Vastavalt kinnistu jagamise tulemusel tekkivate 
kinnistute võlaõigusliku tasuta võõrandamise lepin-
gule (reg. valla not.lepingute registris nr 2-10.2/
956), kohustub DP koostamisest huvitatud isik and-
ma tasuta valla omandisse DP kohased tee ja täna-
vamaa krundid (pos nr 3 kuni pos nr 14 ja haljas-
ala maa krundi (pos nr 2) suurusega 1705 m².
• 26.02.2019 korraldus nr 107 “Haabneeme 
alevikus, kinnistute Paadi tee 5 ja Paadi tee 7 
detailplaneeringu kehtestamine“

DP-ga on hõlmatud Haabneeme alevikus asuvad 
ärimaa sihtotstarbega kinnistud Paadi tee 5 (89001:
001:0718) ja Paadi tee 7 (89001:001:0721), planee-
ringuala suurus on 2894 m². Planeeringuala piirneb 
põhjast Paadi teega, idast kinnistuga Paadi tee 3, 
millel paikneb olemasolev ärihoone Viimsi Äritare, 
lõunast kinnistutega Sõpruse park H2 ja Sõpruse 
park H3 ning läänest kinnistuga Uus-Kasti. Planee-
ringualal kehtestati Viimsi Vallavalitsuse 12.06.2015 
korraldusega nr 978 “Telli 4, Praaga 7, Kristjani 3, 
Andrese 4, Madise 5, Vana-Suuraia, Ees-Uustalu kin-
nistute ning alaga vahetult külgneva jätkuvalt rii-
gi omandis oleva maa-ala DP“, mille kohaseid krun-
dipiire ning ehitusõigust käesoleva DP-ga osali-
selt muudetakse.

DP-ga (K-Projekt AS töö nr 17122, PJ väljatrükk 
08.10.18) moodustatakse üks 2111 m² suurune äri-
maa sihtotstarbega krunt (DP liigi järgi tankla ja 
teenindushoone maa) ja üks 783 m² suurune trans-
pordimaa sihtotstarbega krunt (DP liigi järgi par-
kimisehitise maa) ning määratakse ärikrundi ehi-
tusõigus 2 ühekorruselise ärihoone ehitamiseks, 
suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 600 m² (sule-
tud brutopind kokku on 350 m²). Hoonetel on luba-
tud 1 maapealne korrus. Ärihoonete suurim luba-
tud maapealne kõrgus maapinna keskmisest kõr-
gusmärgist on 7,0 m (abs. 17.20). Transpordimaa 
sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus 
32 parkimiskohaga parkla ehitamiseks.

Terviktekst: https://www.viimsivald.ee/teenu-
sed/planeeringud/detailplaneeringud/kehtestatud-
detailplaneeringud-2018.
• 12.03.2019 korraldus nr 141 “Viimsi alevikus, 
kinnistu Uus-Pärnamäe detailplaneeringu al-
gatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Planeeritava ala suurus on ca 3,84 ha ja see paik-
neb Viimsi aleviku lõunaosas, hõlmates maatulun-
dusmaa sihtotstarbega kinnistu Uus-Pärnamäe 
(89001:010:0760). Planeeritav ala piirneb läänest 
väljakujunenud elamupiirkonnaga, idast reformi-
mata riigimaaga ning lõunast AS Milstrand kütu-
seterminali teenindava raudteega.

DP koostamise eesmärk on planeerida ruumili-
ne terviklahendus Viimsi valla mandriosa üldpla-
neeringuga määratud perspektiivsele väikeelamu-
te maale – üksikelamumaa, tee- ja tänavamaa ning 
loodusliku maa kruntide moodustamine, üksikela-
mumaa kruntidele ehitusõiguse määramine, sidu-

sa teedevõrgustiku ja rohekoridoride moodustami-
ne. Krundi asukohast lähtuvalt määratakse hoo-
nete arhitektuurilised ja kujunduslikud ning ehitus-
likud tingimused, mis ümbritseva keskkonnaga so-
bitudes kujundavad naaberkinnistutega ruumilise 
terviklahenduse. Samuti määratakse hoonestus-
alad, tehnovõrkude ja -rajatiste asukohad, liiklus-
korralduse põhimõtted, haljastuse ja heakorras-
tuse põhimõtted ning servituudi vajadused.

Vajalikud uuringud: topo-geodeetiline uuring, 
dendroloogiline hinnang (väikeelamu- ja teemaa 
kruntidele enne lahenduse väljatöötamist).
• 12.03.2019 korraldus nr 140 “Pringi külas Ro-
huneeme tee 51b kinnistu detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine”

Rohuneeme tee 51b kinnistu asub Pringi külas, 
kinnistu suurus on 10 431 m² ja see asub Viimsi val-
la idarannikul. Alal asuvad endised piirivalve hoo-
ned (elamud, majandus- ja abihooned), mis ei ole 
enam kasutuses, ka krundi kasutamise sihtotstar-
ve on 100% riigikaitsemaa. Planeeritav ala piirneb 
põhjas Rohuneeme tee 51a kinnistuga (korterela-
mu), loodes Mere tee 11 kinnistuga (üksikelamu), 
läänes Mere tee 5 kinnistuga (üksikelamu), ede-
las Kimsi tee 16 kinnistuga (üksikelamu) ja Kimsi 
tee 14 kinnistuga (hoonestamata elamumaa) ja ka-
gus haljasalaga. Uue DP koostamise vajaduse tin-
gib ka asjaolu, et alal kehtiva Pringi küla (pool-
saare) osalise DP-ga (kehtestatud Viimsi Vallavoli-
kogu 11.11.1997 otsusega nr 253) määratud lahen-
dus ei ole hetkeolukorras enam sobiv. Lähtuvalt asja-
olust, et kehtiva DP-ga on kinnistul juba ehitusõi-
gus elamute ehitamiseks, samuti Advokaadibüroo 
TGC Baltic 02.08.2017 poolt koostatud õiguslikust 
arvamusest ei käsitleta algatatavat DP-t üldplanee-
ringut muutvana. DP koostamise eesmärk on Ro-
huneeme tee 51b kinnistule ehitusõiguse määra-
mine elamute ehitamiseks (EK – korterelamu maa, 
ER – ridaelamu maa), täpne sihtotstarvete osakaal 
antakse DP-ga. Vajalikud uuringud: topo-geodee-
tiline uuring.
• 12.03.2019 korraldus nr 139 “Viimsi Vallava-
litsuse 11.07.2017 korralduse nr 494 “Rohuneeme 
külas kinnistute Sadama tee 11, Sadama tee 11a 
ja Sadama tee detailplaneeringu algatamine ja 
lähteseisukohtade kinnitamine” muutmine”

Viimsi Vallavalitsuse 11.07.2017 korraldusega nr 
494 “Rohuneeme külas, kinnistute Sadama tee 11, 
Sadama tee 11a ja Sadama tee detailplaneeringu 
algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine“ alga-
tati Tallinna Veespordi Klubi MTÜ esindaja R. Rinki 
08.04.2017 taotluse (reg nr 10-10/1786) alusel DP 
koostamine kinnistutel Sadama tee 11, Sadama tee 
11a ja Sadama tee, eesmärgiga laiendada Rohunee-
me väikesadama territooriumi, määrata planeerin-
guala kinnistute, sh sadamakrundi piirid ja ehitus-
õigus ning lahendada juurdepääsude, liikluskorral-
duse ja krundi tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtted. 03.07.2018 esitasid AS Eesti Loots ja Tallinna 
Veespordi Klubi ühise avalduse DP ala laiendami-
seks, nii et DP-sse oleksid kaasatud ka kinnistud 
Sadama tee 7 ja Sadama tee 9 ning kinnistutega piir-
nev veeala. Avaldajate soov on menetleda ühine 
DP, et muuhulgas lahendada kinnistute piiride muut-
mine, lähtudes olemasolevate hoonete paikne-
misest ja tegelikust olukorrast. Lisaks soovitakse 
määrata sadama akvatoorium, ehitusõigus ja ehi-
tusalad, liikluskorralduse põhimõtted ning krunti-
de tehnovõrkudega varustamise põhimõtted.

Seega VV 11.07.2017 korralduse nr 494 p. 1 muu-
detakse ja sõnastatakse järgnevalt: “Algatada de-
tailplaneering Rohuneeme külas, kinnistutel Sada-
ma tee 7, Sadama tee 9, Sadama tee 11, Sadama 
tee 11a, Sadama tee ning kinnistutega piirneval 
veealal, olemasoleva väikesadama laiendamiseks, 
planeeringuala kinnistute piiride muutmiseks, läh-
tudes olemasolevate hoonete paiknemisest ja te-
gelikust olukorrast, ehitusõiguse ja lubatud ehitus-
alade määramiseks sadamat teenindavate hoone-
te ja sadamarajatiste (kaitse- ja sildumisrajatiste) 
ehitamiseks, sadamaakvatooriumi ulatuse määra-
miseks, kruntide tehnovõrkudega varustamise põhi-
mõtete lahendamiseks, juurdepääsude lahenda-
miseks, liikluskorralduslike tingimuste määrami-
seks, kallasraja asukoha ja sellele avalikult kasuta-
tava juurdepääsu määramiseks, vajadusel ranna-
kindlustusrajatise ehitamiseks ning planeerimis-
seaduse § 126 lõike 1 punktides 1–12, 17 ja 20 sä-
testatud ülesannete lahendamiseks.“

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

Detailplaneeringud



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

n Teostame viljapuude ja hekkide lõikustöid, 
pikaajaline töökogemus. Info tel 521 6037.

n Teostame kaevetöid miniekskavaatoriga. 
Tel 5639 3588, www.väikeekskavaator.ee.

n Korralik, töökogemustega mees teeb aiatööd, 
väikesed remonditööd. Tel 5393 3070.

n Vilunud kodukoristaja teeb ökokoristust, 
hoolduskoristust, suurpuhastust ja peseb aknaid. 
Tel 5677 0103.

n Koduaia planeerimine, eskiisid, projektid. 
Haljastuse rajamine ja hilisem hooldus. 
E-post info@pepelle.ee, tel 503 0789, Peep.

n Hispaania keel – kutsume Teid hispaania keele 
kursustele kolmapäeva õhtuti Viimsi huvikeskuses. 
Info ja registreerimine a.s.wesman@gmail.com.

n Tänavakivi paigaldus. Sillutisekivide ja ääre-
kivide paigaldus Tallinnas ja Harjumaal. Kogemus 
12 a, kvaliteetne lõpptulemus! Tel 525 5851, 
www.ormikivi.ee.

n Ehitus- ning remonditööd. Fassaadi-, katuste, 
vaheseinte, saunade, terrasside ning maalritööd. 
Parketi, uste, akende, liistude paigaldus. 
Tel 5360 5083.

n Viljapuude ja hekkide lõikus. Tel 5663 0024.

n Viljapuude ja hekkide lõikamine. Haljastustööd. 
Tel 5564 7029.

n Vanaraua ja kodumasinate tasuta äravedu. 
Plekk, torud, latid, mahutid, tööriistad, autoosad, 
seadmed, pliidid, vannid, pesumasinad, aiavõrk, 
akud jne. Õuest, garaažist tasuta. Korterist 10 €. 
Külmkapid, telerid al 10 €. Tel 5550 5017.

n Muudame Teie aia  kauniks – lõikame viljapuid, 
pügame hekke, langetame puid, freesime kände, 
niidame muru ning vastavalt Teie soovile teosta-
me ka teisi haljastus- ja koristustöid. Helistage 
julgelt telefonil 5563 7666. Rohkem infot leiate 
kodulehelt www.ifhaljastus.ee.

n Viljapuude hooldus ja noorenduslõikus, võra 
kujundamine tugevaks ja viljakandvaks. Hekkide 
pügamine. Okste äravedu.  Tel 510 6830, aednik 
Lembit Lennuk.

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 Pikaajalise kogemusega litsentseeritud 
korstnapühkija teenus. Teostan ka sundventilat-
siooni puhastust. E-post margus@korvent.ee, 
tel 552 6281.

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

n Katuste pesu ja värvimistööd, remonttööd, 
veerennide puhastus ja akende pesu. 
Tel 5638 8994.

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

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

n Korstnapühkija teenused. Tellimine tel 5877 
1665, info@puhaskolle.ee või www.puhaskolle.ee.

n Vastavalt projektile teostame Teie kinnistul 
vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitust. Suur ja 
väike traktor (rokson). Majasisesed santehnilised 
tööd. Reoveemahutite paigaldus. Keevitustööd. 
Kanalisatsiooni ülepumplate väljaehitus. Vee-
mõõdusõlmede ehitus. Tänava-, ääre- ja aiakivide 
paigaldus. Kontakt tel 5656 7690, Enno.

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

MÜÜK
n Kohaleveoga liiv, muld, killustik, sõnnik, turvas, 
asfaldipuru, betoon. Kuni 2 tonni tel 509 2936. 
Kuni 12 tonni tel 507 9362.

n Liiv, killustik, sõelutud põllumuld, graniitkillustik, 
freesasfalt, täide jm puisteveod hea manööverdus-
võimega soodsal väikekalluril kuni 6 tonni. 
Tel 525 2632.

n Segalehtpuu 44 €/rm, lepp 44 €/rm, sanglepp 
(must lepp) 48 €/rm , kask 58 €/rm 30 cm + 3 €. 
Tel 569 7521.

n Müüa loomasõnnikut 7 t – 160 €, 15 t – 220 €, 
mulda, liiva, killustikku ja täiteliiva. Tel 5697 1079, 
e-post taluaed@hot.ee, taluaed@hot.ee.

n Küttepuud. Müüa saetud ja lõhutud küttepuud 
pikkusega 30–60 cm. Kojuvedu. Tel 522 7345, 
e-post marek406@gmail.com.

n Müüa kuivi küttepuid 40 l võrkkottides kohale-
toomisega. Ostame metsamaad ja raieõigust. 
www.puiduterminal24.ee, tel 5332 2711.

n Liuguksed ja garderoobid. Hinnad soodsad. 
Garantii. Tel 502 9075, e-post liuguksed@kallion.net.

n Müüa puitbrikett 180 €/960 kg, turbabrikett 
150 €/840 kg, Viimsis transport tasuta, 
tel 517 0257.

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

TÖÖ
n Otsime oma väikesesse kollektiivi Randveres 
särasilmset perenaist-klienditeenindajat. Täis-
kohaga tööaeg. Konkurentsivõimeline töötasu. 
Väljaõpe kohapeal. Nõutav väga hea eesti keele 
oskus. Huvi korral võta julgesti ühendust 
tel 552 7270 või 552 7667.

OST JA MUU
n Otsan suvila Haabneemes või Pringis. 
Hoone võib vajada remonti. Pakkumised saata 
e-posti aadressil algor.orav@gmail.com. Lisainfo 
tel 5635 6110.

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

n Viime tasuta ära teile üleliigseks muutunud 
raamatud! Tel 5565 3322, REaD raamatukauplus.

n Sõidukite kokkuost (auto, buss, veok, haagis, 
tehnika). Tel 5567 8016.

Hiline hommikusöök

LAUPÄEVITI JA PÜHAPÄEVITI
1 2 : 0 0 - 1 5 : 0 0

KOBAR
Paadi tee 3, Viimsi Äritare
www.kobar.ee

MÄRTSI LÕPUNI BRUNCH KOMPLEKT 
EHK KOLM ROOGA BRUNCH MENÜÜST 

VABAL VALIKUL 
15 EUR

 

Doktor Martin Lauk Viimsi Ham-
bakliinikust ütleb, et hamba-
ravihüvitis on väga hea ajend, 
mis suunab inimesi rohkem 
oma suutervise eest hoolt kand-
ma. See on võimalus tulla ham-
baarsti juurde suutervise kont-
rolli ning vajadusel alustada 
hambaravi ka neil patsientidel, 
kes seda edasi on lükanud. 

Üks põhjus, miks paljud inime-
sed jõuavad hambaarstile tõsiste 
probleemidega, võib olla see, et 
hambaravile on Eestis omistatud 
väga kalli raviteenuse imago. Te-
gelikkuses see nii ei ole.

“Ka meie Viimsi Hambakliinikus 
kuuleme oma uutelt patsientidelt, 
et hambaravi on kallis ja seda on 
eelnevalt tarbitud pigem siis, kui 
häda on juba käes. Kui selgitame 
lahti ning toome patsiendile võrd-
luse kord aastas hambaarsti juu-
res käimise versus näiteks iga-
kuised juuksuri või spordiklubide 
kulud aasta lõikes, siis oleks ham-
baravi summa oluliselt väiksem. 
Arstina näen praktiliselt igapäe-
vaselt patsiente, kes tulevad kont-
rolli, kuid kellel on igemealune 
hambakivi aastaid puhastamata 
ning see võib viia põletikulise prot-
sessini, parodontiidini ja lõpuks 
ka hammaste väljakukkumiseni. 
Kui inimesel igemed veritsevad 
hambaid pestes, viitab see reeg-
lina probleemile, mis vajab kind-
lasti spetsialisti tähelepanu ja 
ravi.“ 

“See, et hambaravihüvitis on 
valikuline, on õige. On kliinikuid, 
kes positsioneerivad endid neile 
patsientidele, kes on majandus-

likult hästi kindlustatud ja seetõt-
tu ei ole neile ka hüvitis oluline. 
Hüvitise vahendamine on eraette-
võtluses valik, mille teeb ette-
võtte juhtkond,“ nendib Lauk.

“Kui me Viimsis 2018. aprillis 
alustasime, oli kohalikest teenu-
seosutajatest üks täiskasvanute 
hambaravihüvitise partner, teine 
aga mitte. Meie sõlmisime nii täis-
kasvanute hambaravihüvitise kui 
ka proteesihüvitise kohe, kui klii-
niku avasime. Tänaseks on ka kol-
mas kohalik teenusepakkuja täis-
kasvanute hambaravihüvitist va-
hendama hakanud.“ 

Täiskasvanute hambaravihüvi-
tis on võimalus, mis aitab ini-
mestel astuda hambakliiniku uk-
sest sisse, määrata kindlaks ravi 
vajadus ja sellega alustada. “Eriti 
suur abi on 85-eurosest hüviti-
sest rasedatel või noortel ema-
del, kelle laps on alla aasta vana, 
kuna sel perioodil lagunevad ham-
bad kiiremini või võimenduvad 
probleemid, mida pole varase-
malt välja ravitud,“ ütleb Lauk. 
“Üha enam on neid inimesi, kes 

on hüvitisest teadlikud ning ka-
sutavad teenust siis, kui uus hü-
vitisesumma peale tuleb. Samuti 
on palju neid patsiente, kes ka-
sutavad 85-eurost hüvitist vahe-
tult enne hüvitise summa muu-
tumist 40 euro peale ehk kui laps 
saab 1-aastaseks.“ Kui 2018. aas-
tal oli meie kliinikus täiskasva-
nute hambaravihüvitise keskmi-
ne summa arsti lõikes ühes ka-
lendrikuus 2427 eurot, siis  jaa-
nuaris 2019. oli see summa 88% 
kõrgem. 

Eestis on igal inimesel pere-
arst, kelle poole pöördutakse, kui 
tervisega on muresid. “Näen, et 
perearstil võiks olla suurem roll ka 
suutervise edendamisel – tervise-
kontrolli raames võiks patsiendi-
le ka suhu kiigata ning anda vaja-
dusel soovitused hügieeni hoid-
miseks või hambaarsti juurde pöör-
dumiseks,“ leiab Lauk. “See ei tä-
henda, et perearstid peaksid saa-
ma hambaravi täiendõppe, vaid 
vilunud silm näeb ära mured ham-
maste või igemetega, mis või-
vad põhjustada omakorda teisi 
kaebusi,“ ütleb ta.

Mida siis teha, et hambad pü-
siksid terved? “Kindlasti peaksid 
iga inimese igapäevasesse tervi-
setoodete arsenali kuuluma hea 
hambaniit, hambatikud ning ham-
bahari, mida vahetatakse iga 2 
kuu tagant. 5 minutit hommikul 
ja õhtul oma suutervisele pühen-
dades annab kindlasti hea tule-
muse suutervise hoidmisel,“ üt-
leb tohter. 

Vivika Tamra
Eesti Haigekassa

Hambaravile on omistatud ekslikult 
luksusteenuse kuvand

Martin Lauk: Hambaravi ei ole 
luksus!

REAKUULUTUSED

Teatame kurbusega – 
on lahkunud armas abikaasa,
isa, vanaisa ja vanavanaisa

AADI ALTMETS
27.02.1944–16.03.2019

Leinavad omaksed.

Ärasaatmine 30. märtsil kell 12      
Rahumäe kabelis.

Pärgi palume mitte tuua.
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VIIMSI PARIMAD TÖÖKOHAD
TULE MEILE TÖÖLE!
ADMINISTRAATOR
TEENINDAJA
BAARIDAAM / BAARMEN
KOKK
MASSÖÖR

 
Võta meiega ühendust 
personal@spatallinn.ee

spatallinn.ee

MUST   NÄDAL

KÕIK MOOTORIÕLID -20%
KÕIK AKUD -20%
OSRAM JA PHILIPS PIRNID -20%
BOSCH KLAASIPUHASTID -20%
NGK SÜÜTEKÜÜNLAD -20%
PAADITARVIKUD -30% 

Ranna tee 50, Viimsi

d

ÕLIVAHETUS -15%

Viimsi 
Autoeksperdis

Periood:
22.03-30.03.19



REKLAAM
17VIIMSI TEATAJA   22. märts 2019

Sisustustekstiilide õmblemine:

Kiire ja kvaliteetne!
Katri 5533220     tekstiilid@gmail.com

- kardinad
- diivanikatted
- dekoratiivpadjad 
- voodikatted jne

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

17 AASTAT
VIIMSIKAS

15 AASTAT
KINNISVARAS

KINNISVARAKÜSIMUSTES 
PÖÖRDU MINU POOLE:
aivar.kaarus@epicenter.ee
Tel: +372 564 4346

VÄIKE JA  KODUNE  KAHERÜHMALINE

ERALASTEAED PÄÄSUPOEG
VÕTAB KONKURSI KORRAS TÖÖLE
 

ÕPETAJA
MUUSIKAÕPETAJA
ÕPETAJA ASSISTENDI
       
Pakume toredat töökeskkonda ja sõbralikke töökaaslasi.

Kandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja haridust 
tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 25.04.2019 
e-postile paasupoeg@yahoo.com Lisainfo telefonil 
551 2055 Katrin Koduleht www.paasupoeg.ee
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Kas sinu 
kodu on 
ametlikult
kasutus-
kõlblik?

Kasutusluba kinnitab, et 
hoone on kasutamiseks ohutu

Kasutusloata hoone müük 
pangalaenu abil on kaheldav

Kindlustusseltsid võivad 
keeldudada kindlustusjuhtudel 
hüvitiste välja maksmisest

Kohalikul omavalitsusel on 
õigus kasutusloata hoone 
omanikku trahvida

Taotleme
kasutuslube

Koostame 
muudatus-
projekte

Teostame 
ehitise auditit

Teostame 
tuleohutuse  
auditit

Teostame 
elektripaigalduse 
auditit

Seadustame
ebaseaduslikke 
ehitisi

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

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
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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Liitu Viimsi
Keskuse
uudiskirjaga!

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

Kevade saabumisega 
tekib vahel soov ka enda 
garderoobi värskendada – 
isegi väikeste täienduste-
ga saab välimusele uud-
sust ja trendikust lisada. 
Miks mitte valida mood-
sad päikeseprillid või 
hoopis mustrilised sukad. 
Viimsi Keskuse I korrusel 
asuva Pro Optika prillipoe 
turundusjuht Aveli Karba 
ning Sokisahtli sokipoe 
asutaja Piret Ilver tutvus-
tavad kõige olulisemaid 
aksessuaarisuundi.

Aveli Karba sõnul domineeri-
vad päikseprillimoes ülisuured 
maskitüüpi prillid, mille on mas-
sidesse viinud maailmakuulsad 
staarid. “Kim Kardashiani nä-
hakse tihti just selliseid päike-
seprille kandmas ning loomuli-
kult on teda hakatud järgima,” 
nendib naine. “Moodsatel suur-
tel prillidel on ka kaunistused 
ja logod – need on väga silma-
paistvad ning lisaks pakuvad 
need ka suurepärast kaitset päi-
kese eest.”

Turundusjuhi kinnitusel on 
päikeseprillid sel hooajal üsna 
sportliku tegumoega. “Tõeliselt 
trendikad on ka sirmitüüpi pril-
lid,” tutvustab Aveli. “Need või-
vad olla näiteks peegelklaasi-
dega või sportlikes neoontoo-
nides.”

Glamuurisõpradele on siiski 

Trendikas ja värviline kevad

valikus ka mitmesugused tähe-
lepanumagnetid – selle suuna 
prillidel on rikkalikult kaunis-
tusi pärlite, kalliskivide, rippu-
vate ornamentide ja mitmesu-
guse ülepaisutatuse näol. “Iga-
ti lubatud on kokku miksida eri-
nevaid mustreid, värve ja ma-

terjale,” kinnitab naine. “Leopar-
did, kilpkonnad, sebrad, lille-
mustrid, triibud ja täpid on must-
rite hulgas domineerimas.” Sa-
muti on aktuaalne geomeetria 
ehk siis futuristlikud kolmnur-
gad, rahulikud ruudud, sümmeet-
rilised ringid ja sujuvad ovaalid.

Aveli sõnul on ka kiisusil-
mad moes. “Hetkel esindab kas-
sisilma prillimudelit ajalugu 
1940ndatest tänapäevani ehk 
kuju on võtnud kaasa erinevate 
ajastute stiile ja tänastes mude-
lites on kokku saanud vallatus, 
kirglikkus, julgus ning koge-
mused.”

Lõpetuseks soovitab naine 
eelistada värvilisi prilliklaase. 
“Kõige rohkem on pildis kol-
lased klaasid, kuid on ka rohe-
lisi, siniseid, oranže, mitmevär-
vilisi ja peegelklaase,” soovitab 
Aveli. “Kõiki neid värve kasu-
tatakse nii päikeseprillides kui 
ka tavaprillide klaasidel, seega 

Viimsi Keskuse I korrusel 
asuvad Pro Optika ja Soki-
sahtli kauplused on avatud 
E–L k 10–21 ning P k 10–19.

on valik prillikandjatele värvi-
kirev ja lai.”

Suka- ja sokitrendidest toob 
Piret Ilver esile keskkonna-
säästlikkuse. “See suund on nii 
tootjate kui ka tarbijate hulgas 
üha enam populaarsust kogu-
mas,” leiab naine. “Ostjad hu-
vituvad lisaks toodete väljanä-
gemisele ka sellest, kuidas ja kus 
need toodetud on, ning loomu-
likult mõtlevad sellele ka brän-
did.” Sokisahtli tootevalikus on 
olemas Ecocare sukkpüksid, mis 
on toodetud säästva arengu print-
siipe järgides ja mille tootmise-
le kulub 70% vähem ressursse. 
NILIT® Ecocare mitmekihiline 
nailonlõng on toodetud nii, et 
taaskasutatakse tootmisest tek-
kinud nailonijääke ja seeläbi te-
kib uus kiud, mille tootmisel sääs-
tetakse materjali, vett ja viiak-

se jäätmete tekkimine miinimu-
mini.

Oluline on ka see, et Ecoca-
re lõng on ühtlane ja kvaliteet-
ne ning kandmisel mõnusalt peh-
me. Sukad on saadaval nii ühe-
värvilisena kui ka mustrilise-
na. Ja mis peamine – klientide 
tagasiside on olnud siiani tõe-
liselt rahulolev ning positiivne.

Lisaks toob Piret välja, et sel 
suvel toimub Eestis laulu- ja 
tantsupidu. Sokisahtli poodides 
on juba praegu saadaval selle 
suurürituse meened – lisaks sok-
kidele ka särgid, sallid ja palju 
muud. “Nii olulisel sündmusel 
võiks kindlasti kanda midagi 
teemakohast,” leiab naine. “Ja 
loomulikult saab kaunimustri-
lisi tooteid kasutada ka igal 
muul ajal.” Sokisahtli valikus on 
nii rahvariietega sobituvaid sukk-
pükse ja põlvikuid kui ka liht-
salt rahvuslike motiividega too-
teid, näiteks lipuvärvides sok-
ke ja muid esemeid.

Mehi üllatab Sokisahtel tipp-
kokk Joel Ostratiga koostöös 
valminud kokasokkidega – lõ-
busate sõnumite ja piltidega so-
kid muudavad iga kandja toi-
duvõluriks. Ja mis veelgi parem, 
märtsikuus peab Sokisahtel sün-
nipäeva ning klientide jaoks tä-
hendab see sõbralikumaid hin-
du – ostes viis või enam toodet 
on hinnad lausa 30% soodsa-
mad!

Viimsi Keskus

Tõeliselt trendikad on sirmitüüpi päikeseprillid. Fotod erakogu Saadaval on suvel toimuva laulu- ja tantspeo meened, näiteks sokid.

Valik Sokisahtli tooteid. 
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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.

Helista 601 1812 ja vaata  www.lumen.ee

Asume 
Viimsi Äritares
ja Viimsi SPA majas

Kõik digitaalsed ravivõimalused:

KÕRGTEHNOLOOGIA   

KIIRUS

KVALITEET

KOGEMUS     

Sinu HAMBAKLIINIK

         Viimsis

Oleme Haigekassa lepingupartner.
*laste ravi   
*täiskasvanute ravi - ja proteesihüvitis

Tegevusluba nr: L02451


