Viimsi valla kogukonnaleht nr 1 (556) 14. jaanuar 2022

Loe ka

www.viimsi.ee
Facebook.com/
ViimsiVald

Tasuta
Ilmub kaks
korda kuus
Tiraaž 10 860

@viimsivald
www.viimsiteataja.ee

Viimsi tunnustas
tegijaid
Möödunud aasta 20. detsembril
tähistas Viimsi taasasutamise
31. aastapäeva ning selle raames
tunnustati silmapaistvaid inimesi ja
organisatsioone. Loe lk 8–9

Aasta 2021
kokkuvõtted

Aasta 2021 on lõppenud ja kokkuvõtted tehtud. Mis möödunud aastal
Viimsi vallas suurematest asjadest
tehtud sai ning millega aasta meelde
jääb? Loe lk 10–18

Noor suusataja
Eliisabet Kool

Viimsi parim noorsportlane
Eliisabet Kool leiab, et suusatamine on väga nauditav tegevus,
ning soovitab kõigil suusad
alla panna. Loe lk 19

Ees seisab mahukas töö, sest Viimsi vald vajab UUT ÜLDPLANEERINGUT. Loe lk 6 >>>

Algas Viimsi kultuuriaasta

Viimsi Artiumist saab nii Viimsi kui ka kogu Eesti kultuuri nurgakivi. Fotol ETV tütarlastekoor vahetult enne hoone sarikapidu. Fotod: Tiit Mõtus

KULTUURIAASTA Viimsis algas kultuuriaasta. Mida

see endaga kaasa toob, selle üle mõtisklevad kultuurivaldkonna abivallavanem Nikolai Bentsler, kultuuriosakonna juhataja Villu Veski ning kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi Artium juht Kristiina Reidolv.
Merilin Piirsalu

Viimsi Teataja toimetaja

“K

ultuurist algab kõik,
sest kultuur on nagu
vundament, millel seisavad kõik inimkonna
saavutused,” sõnab Nikolai Bentsler.
“Olen väga uhke ja rõõmus, et varsti avab uksed kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium. See ei ole lihtsalt
hoone – see on koht, kus kultuur, haridus ja teadus hakkavad tegema koostööd. Viimsi saab kultuuriallika, kus
igaühel on võimalus oma elu rikasta-

da ning kus kultuur ilmutab end erineval moel,” lisab ta.
Villu Veski ütleb, et Viimsi kultuuriaasta 2022 on Viimsi haridusaasta
loomulik jätk. “Aasta jooksul tõstame
fookusesse kultuurielu sisulise ja vormilise poole. Kultuuri ja kultuuritraditsioone meie sees ei saa meilt keegi ära
võtta. Oma emakeele, laulude või muljete kaasaskandmiseks ei vaja me anumat või kohvrit – nad lihtsalt on meiega. See ongi meie suurim rikkus – meie
oma kultuur,” ütleb ta.
Veski sõnul on kultuuri arendamiseks ja hoidmiseks erinevaid tööriistu.
“Kultuur sünnib enamasti üksinduses –
raamatukirjutamine, maalimine või lau-

luloomine ei vaja suuri maju ega kultuurikomplekse. Loomingu jagamiseks
teistega aga vajame sageli kooskäimise
kohta. Spetsiaalselt sisustatud, parima
akustika, arhitektuuri ja valgusega multifunktsionaalset hoonet. Viimsis on
selleks kevadel valmiv Viimsi Artium –
suur, paljude võimalustega keskus kolme saali ning lugematute õppe- ja harjutusruumidega, kunstigaleriiga,” ütleb
ta. “Seda uut kultuurimajakat aitab kultuuriaasta tutvustada nii viimsilastele kui
ka meie külalistele lähedalt ja kaugelt.”
Veski toob välja, et kultuuriaasta pöörab muuhulgas tähelepanu küsimustele, kas peaksime looma kultuuri ainult
digitaalselt ja seda sedaviisi ka tarbima.
Või anname aru, et digitaalne keskkond
on ainult väline vorm kultuuri edastamiseks või sellest osasaamiseks. Kultuuriaasta püüab leida selgemaid valikuid, kuidas erinevad kultuuritarbijad
ja -loojad edasi liiguvad, millises vormis
kultuuri naudivad – kas kontserdi- ja
teatrisaalides või ainult telefoniekraa-

nilt? Kas on kätte jõudnud uus reaalsus kultuurielus? Millisel viisil edasi liikuda? Vastused soovime aasta jooksul
leida, kaasates meie kogukonda ja kultuuritegelasi.“
Kristiina Reidolvi arvates on mitmes mõttes märgiline, et Viimsi vald
pühendab käesoleva aasta kultuurile. “Ühelt poolt valmib kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium. Niivõrd
suur investeering kultuuri- ja haridusvaldkonda ühe kohaliku omavalitsuse
poolt on erakordne ja tähelepanuväärne nii Eestis kui ka Baltikumis laiemalt.
Üldjuhul toetub kontserdi- ja etendusasutuste finantseerimine riigi õlgadele, kohalike omavalitsuste ja erasektori panus kipub olema pigem väike.
Viimsi valla suuremahuline investeering peaks olema eeskujuks teistele
kohalikele omavalitsustele,” leiab ta.
“Kohaliku omavalitsuse poolt kultuuri investeerimine on strateegiliselt tark
otsus, sest kultuur seob kogukonda ja
pakub emotsioone, tõstab elukeskkon-

na väärtust, loob uusi töökohti ja edendab kohalikku majandust. 2012. aastal
Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi
viidud uuring näitas, et igasse kultuuriüritusse panustatud euro toob piirkonda tagasi keskmiselt neli eurot. Seega
investeeringu mõju piirkonnale on vähemalt neljakordne,” lisab ta.
Reidolvi meelest on oluline tõsta
fookusesse kultuur just turbulentsetel
aegadel, sest koroonapandeemia on
tervet valdkonda väga tugevalt mõjutanud. “See on olnud karmiks kooliks
nii kultuuriloojatele kui ka -korraldajatele. Seega just praegu on väga oluline
hoida ja väärtustada kultuuri.”
Oleme rõõmsad, et meie kultuurielu on rikas ja mitmekesine, ulatudes
rannarahvakultuurist rahvusvahelise
tipptasemeni. Lisaks Artiumi avamisele on Viimsis ja valla saartel palju põnevat avastamist, hulgaliselt häid tegijaid ja uusi ideid, millele kultuuriaastal
tähelepanu pöörata. Hoiame, hindame
ja jagame oma kultuuri!
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Head viimsilased!

U

ue aasta teine töönädal on läbi saamas ja vallavalitsusel on jooksva aasta tööplaanid valmis
saanud. Nagu aga juba traditsiooniks kujunenud, annab jaanuarikuu esimene Viimsi Teataja põhjaliku ülevaate, mida tehti eelmisel
aastal erinevates valla tegevusvaldkondades.
Meie arengukavas on öeldud: “Viimsi valla arenguvisiooniks on Viimsi kujundamine parima elukeskkonnaga
kodupaigaks ning Viimsit nähakse rahuliku ja turvalise
elukeskkonnana – väärt elupaigana kogu eluks.” Sellest
strateegilisest eesmärgist ongi kantud suur osa meie igapäevastest tegevustest.
Meie saartel elab ametlikult 243 inimest. See on 1,1%
valla elanikkonnast, aga saared ja saareline eluviis on
midagi meie vallale igiomast, nii et peame tegema kõik
selleks, et ka saartel oleks võimalik kasutada tänapäevaseid hüvesid. Selle nimel ka töötame.
Meie ehitus- ja kommunaalvaldkonna inimesed töötavad koos lepingupartneritega selle nimel, et vallas oleks
tagatud heakord kõige laiemas tähenduses – rannad,
mänguväljakud, haljasalad, kalmistud, lemmikloomade
jalutusplatsid, teed ja sadamad vajavad pidevat hooldust.
Valla LED-projektid on taganud olulise energia kokkuhoiu. Kõrgete energiahindade foonil võime rõõmu tunViimsi valla
da selle üle, et Viimsis töötab
arenguvisiooniks
kaugküttekatlamaja puiduon Viimsi kujundahakkel ja soojatrassid on valmine parima eludavas osas renoveeritud.
keskkonnaga koduVäga oluline on tagada
ohutu
liikumiskeskkond ja
paigaks ning Viimsit
seda
mitte
ainult inimestele,
nähakse rahuliku
vaid ka metsloomadele. Nii
ja turvalise elukesk- rajati eelmisel aastal Viimsikonnana – väärt
Randvere teele ulukireflekelupaigana kogu
torite katselõigud ja täiendavate ohutusmeetmete rakeneluks.
damine peab jätkuma.
Ühistransport, eriti just sõidugraafikud ja marsruudid,
vajavad pidevat analüüsi ja täiendamist, aga kokkuvõtvalt
võib tõdeda, et ühistraspordi kasutamine meie vallas kasvab.
Vesi on ressurss, mida tuleb kokkuhoidlikult kasutada.
Põhjavee kõrval tuleb leida kasutus sademeveele. 2021.
aasta suvest on kõigi hoonete püstitamisel rakendatud
säästlike sademeveelahenduste nõuet.
Kultuurivaldkonnas oli kõige olulisemaks ja tulevikku
vaatavaks tegevuseks kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi
Artium hoone ehitamine, selle majandamiseks sihtasutuse moodustamine ja sihtasutusele juhi leidmine.
Aasta jääb kindlasti meelde ka seetõttu, et valmisid või
renoveeriti mitmed spordiobjektid. Spoditaristu uuendamisega jätkame kindlasti käesoleval ja järgnevatel aastatel.
2021. aasta oli haridusaasta. Tööd alustasid erinevad
koostöökojad ja valmis hariduse arengukava. Suur samm
astuti edasi koolide IT-taristu uuendamisega.
Keskkonna ja planeerimise valdkonnas valmisid valla
mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava ning rohevõrgustiku toimivuse uuring, kinnitati kolme maastikukaitseala kaitsekorralduskavad ja algatati rannaalade teemaplaneeringu koostamine. Astuti samme jäätmete liigiti
kogumise soodustamiseks.
Arendustegevustest oli üks olulisemaid valla teenuseportfelli ja rakendatavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs, mille raames kaardistati kõik vallavalitsuse avalikud
teenused.
Suur täiendav koormus langes möödunud aastal meie
sotsiaalvaldkonna inimestele ja energiakandjate hinnatõus
tõotab samasuguse töömahu jätkumist
tänavugi. Kindlasti väärib esiletõstmist Viimsi hoolekandekeskuse
asutamine ja käimalükkamine
ning selle raames nii Randvere
kui ka Haabneeme päevakeskuse
renoveerimine.
Möödunud aasta lõppes ja
käesolev on alanud suurte hinnatõusudega. Valla poolt teeme kõik
selleks, et riigi poolt väljatöötatud
toetusmeetmed saaksid võimalikult kiiresti rakendatud.
Head lugemist!
Illar Lemetti

vallavanem
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Käesolev aasta on Eestis
raamatukogude aasta
RAAMATUKOGUD Kui Viimsis algas kultuuriaasta, siis kultuuriministeerium

on kuulutanud 2022. aasta raamatukogude teema-aastaks. Tingituna sellest,
et külastajad ei näe enam ammu raamatukogusid ainult kui raamatute
kogujaid ja laenutajaid, vaid eeldavad, et need on erisuguse info nõustajad ja
suunajad – kokkuvõttes kogukonnakeskused.
Tiiu Valm

Viimsi Raamatukogu direktor

V

iimsilased tunnetavad
kindlasti viimase kahe aasta jooksul toimunud muutusi, kui vallaraamatukogust on kujunenud kogukonna info- ja
nõustamiskeskus, kust saab kasu igaüks – alates mitmekesistest teenustest, mida vajatakse enda täiendamiseks ning harimiseks, kuni selleni, et
raamatukogu on lihtsalt meeldiv kohtumispaik.
Raamatukogude aasta eesmärk
on muuta Eesti raamatukogud nähtavamaks ning avada nende roll neljast aspektist : jaanuarist märtsini
keskendutakse raamatukogule kui kogukonnakeskusele, aprillist juunini on
fookuses raamatukogu kui kirjandusja kultuurikeskus, juulist augustini on
teemaks raamatukogu ratastel ning
septembrist detsembrini on pühendatud tuleviku raamatukogule.

Kogukonnakeskus

Raamatukogu toimib kui kogukonna
kokkutooja ja selle liikmetele lähedal
seisja ning on üks viimastest demokraatlikest avalikest ruumidest. Raamatukogu on kohaks, kus kogukonna
liikmetele on loodud võimalus koguneda, arutleda ja oma asju ajada, lastest vanemaealisteni. Alanud on läbirääkimised Eesti Koostöö Koguga, et
valmistada ette pilootprojekt, millega pakkuda Eesti raamatukogude töötajatele rohkem tuge ja teadmisi, kuidas muutuda kogukonnakesksemaks,
kaasata kogukonda ja kaasa aidata
Eesti ühiskonna valupunktide lahendamisele.

Kirjandus- ja kultuurikeskus

Raamatukogul on asendamatu roll
kirjanduse hoiustamisel ja tutvustamisel, nii laste, noorte kui ka täiskasvanute lugemishuvi tekitamisel ja suunamisel. Ainulaadsena tagavad nad
kultuurivarale tasuta juurdepääsu.
Raamatukogus toimuvad kirjanduslikud kohtumised, huvitavad näitused,
raamatulaadad, konverentsid ja teised
sündmused.

Väljaspool raamatukogu

Raamatukogul on võimalus viia oma
teenused tavapärastest ruumidest väljapoole. Suvekuudel luuakse inimestele võimalused laenata lugemisvara

Viimsi raamatukogul on palju potentsiaali, et olla üheks kogukonnakeskuseks.
Foto: Sandra Rohesalu

linnatänavatel ja rannas, raamatukogubussis või mujal. Raamatukogud
osalevad festivalidel ja muudel suvistel üritustel. Kavandamisel on kampaania, et kutsuda inimesi oma suvistel rännakutel külastama ja avastama
raamatukogusid üle Eesti.

tööpartneritena nähakse kohalikke
omavalitsusi koos teiste asutustega,
koole ja ülikoole, kirjanikke ja kirjastusi, raamatupoode ja kirjandusfestivale, aga ka eraettevõtteid ja kolmanda sektori organisatsioone.

Tuleviku raamatukogu

Raamatukogude aastal on oma veebileht – www.raamatukogudeaasta.ee –,
mis koondab kõiki toimuvaid sündmusi ja ettevõtmisi. Teema-aasta avati
12. jaanuaril kell 12 Viljandimaal Tarvastu raamatukogus, mis on järjepidevalt tegutsenud enam kui 500 aastat. Avaürituse kulminatsiooniks oli
ühine lugemisaktsioon, mis väljendus
selles, et kell 12 loeti pea kõikides raamatukogudes korraga katkendit 2021.
aastal enim laenutatud Eesti autori ilukirjanduslikust teosest. Statistika põhjal selgus, et täiskasvanutele loeti Mudlumi raamatut “Mitte ainult minu tädi
Ellen” ja lastele Piret Raua “Tobias ja
teine B”.

Tänapäeva infoühiskonnas on raamatukogude roll muutumas. Klassikalistele lugemissaalidele ja laenutusteenustele on lisandunud digitaalsed
võimalused.

Raamatukogu toimib
kui kogukonna kokkutooja ja selle liikmetele
lähedal seisja ning on
üks viimastest demokraatlikest avalikest
ruumidest.
Samal ajal on kasvanud vajadus, et
raamatukogud õpetaksid inimestele
infotarbimise pädevust. Asendamatuks on muutunud raamatukogu kui
nõustaja osatähtsus kodanike suhtlemisel e-riigiga. Keskendutakse nii
e-raamatutele kui ka nende tutvustamisele ning sellele, kuidas kasutada
igapäevaelus erinevaid infokandjaid
ja andmebaase. Selle teemaploki eesmärk on luua ühine arusaam ootustest
21. sajandi raamatukogudele kui haridus- ja infokeskustest, raamatukogude
rollist rohepöördes jms.
Kõiki teemasid läbiv põhimõte on,
et raamatukogu on inimesele vajalik
kogu elukaare kestel. Võimalike koos-

Teema-aasta start

Pisut statistikat

Eestis on 2020. aasta andmetel 871 raamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogud, 315 kooliraamatukogud ning
39 teadus- ja erialaraamatukogud. Iga
teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas laenutatakse 13 miljonit
teavikut ning raamatukogusid külastatakse ligi 7 miljonit korda.
Viimsis on 2021. aasta andmetel
vallaraamatukogu koos harukogudega
Pranglil, Püünsis ja Randveres. Kooliraamatukogud on Viimsi, Haabneeme,
Randvere ja Püünsi koolides. Viimsi rahvaraamatukogudes on lugejaid 15 656
(ka Viimsis on iga teine elanik raamatukogu lugeja), aastas külastati raamatukogu 135 308 korda ja laenati 177 414
teavikut.
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Algas energiahinna tõusu
hüvitise taotluste esitamine

Teated

Energiahinna tõusu leevendamiseks on riigi poolt välja töötatud elektri-, gaasi- ja küttearvete
osaline tasumine. Viimsi vallas algas taotluste esitamine iseteeninduskeskkonnas 11. jaanuaril.
Paberkandjal saab taotlusi esitada 17. jaanuarist.

KELLEL ON ÕIGUS HÜVITIST SAADA?
Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust:
elektri hind arvel on kõrgem kui 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning
kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh) – Viimsis pakub kaugkütet Adven Eesti AS ja 31.12.21 on
kaugkütte hinnaks 73,57 €/MWh, mis on madalam kompenseerimisele kuuluvast hinnatasemest;
leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära. Leibkond kvalifitseerub toetuse saajaks, kui
netosissetulek (kätte saadav raha) jääb alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda
arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase
leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3.

KAS SINUL ON ÕIGUS SAADA?
Kui sa ei tea, kas sinul on õigust hüvitist saada, siis:
tutvu hüvitise taotlemise tingimustega viimsi.ee/taotlused/energiakulude-huvitis
kasuta arvutamiseks samal veebilehel asuvat energiakulude kalkulaatorit
küsi nõu valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonnast:
a) telefoni teel. Nõustavad Risto Nigol (tel 602 8867), Tõnu Troon (602 8810)
b) kohapeal. NB! Kohapeal teenindatakse E ja N 8.30-12 ja 13-16 elavas järjekorras

KUIDAS HÜVITIST TAOTLEDA?
ISETEENINDUSES
Vajad:
sisselogimiseks ID-kaarti,
Mobiil-ID-d või Smart-ID-d;
energiaarveid;
andmeid perekonnaliikmete sissetuleku kohta;
arvelduskontonumbrit,
kuhu hüvitis kantakse;
üürilisel üürilepingut.

E-POSTI VÕI TAVAPOSTI TEEL
Vajad:
elektrooniliselt täidetud ja
digitaalselt allkirjastatud
või välja prinditud ja käsitsi
allkirjastatud taotluse vormi;
energiaarveid;
andmeid perekonnaliikmete
sissetuleku kohta;
arvelduskontonumbrit,
kuhu hüvitis kantakse;
üürilisel üürilepingut.
E-posti teel saada taotlus:
energiatoetus@viimsivv.ee.
Tavaposti teel saada taotlus:
Nelgi tee 1, Viimsi,
Viimsi vald, Harjumaa 74001.

KOHAPEAL
Vajad:
energiaarveid;
andmeid perekonnaliikmete sissetuleku kohta;
arvelduskontonumbrit,
kuhu hüvitis kantakse;
üürilisel üürilepingut;
isikut tõendavat
dokumenti.

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). 2022. aasta jaanuarikuus
saab toetust taotleda tagasiulatuvalt 2021. aasta septembri, oktoobri, novembri ja detsembri kuu eest. Taotlusi
saab esitada 2022. aasta 31. maini, samas tuleb arvestada, et taotlust ei saa esitada tagasiulatuvalt taotluse
esitamise kuupäevast rohkem kui viis kuud varasema energiatarbimise kohta.
Taotluste menetlemise aeg on kuni 35 tööpäeva.
Hüvitise saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistrijärgsele omavalitsusele.

Info 1. klassi astumise kohta

Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide 1. klassidesse 2022/23 õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini.
Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruaril 2022. Hilisema sissekirjutuse
puhul või kui taotlus esitatakse pärast 31. märtsi, määratakse kool, kus
on vabu õppekohti.
Tulevased esimese klassi lapsed jagab koolidesse elektrooniline infosüsteem Arno. Kooli määramisel arvestatakse sama pere teiste laste
õppimist samas koolis ja õpilase elukoha lähedust koolile ning võimalusel vanema soovi.
Viimsi vallas on elukohajärgseteks koolideks Viimsi kool, Haabneeme
kool, Randvere kool, Püünsi kool ja Prangli kool.

Haridusosakond

Sõlmiti uus Viimsi valla siseliinide
avaliku teenindamise leping

5. jaanuaril sõlmisid MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS
Hansabuss uue Viimsi valla siseliinide avaliku teenindamise lepingu.
Hankelepingu kohaselt hakatakse alates 1. juunist 2022 vallasiseseid bussiliine teenindama 14 bussiga, mis kasutavad kütuseks biometaangaasi. Sõlmitud hankelepingu pikkus on kaheksa aastat ning
eeldatav maksumus on ligikaudu 9 miljonit eurot. Kavandatud baasläbisõit on kogu perioodile arvestatud 5,7 miljonit liinikilomeetrit, mis
tähendab kümnendiku võrra praegusest tihedamat sõidugraafikut.
AS Hansabuss hakkab liiniveo teenust osutama 12 meetri pikkuste
madala sisenemisega linnalähiliinitüüpi Iveco Crossway normaalbussidega, millel on 80 reisijakohta (sealhulgas 28 istekohta). Uued bussid
tagavad kiire sisenemise ja suurema mahutavuse, mis on eriti oluline
hommikustel aegadel ja pärastlõunal koolitundide lõppemisel, kui
vallaliinide koormus on kõige suurem.
Bussidesse tulevad peatuste teavitamise süsteemid, sõidukid võimaldavad peatustes küljekallutust ning vähemalt üks uks on piisava
laiusega ratastooli või lapsevankriga sisenemiseks.
Uue bussiteenuse hanke koosseisus nähakse ette liinitöö meistri
funktsioon. Liinitöö meister hakkab olema ühistranspordi nõuetekohase
juhtimise eest vastutav isik, kes korraldab siseliinide ja liinidega seotud
ühistransporditeenuse toimimist kogu lepinguperioodi jooksul, tagades
seeläbi ühtse, katkematu ja kvaliteetse teenuse osutamise.
Uutele bussidele tuleb ka OÜ Ruut Disaini poolt loodud Viimsi valla
tunnusgraafikaga kujundus, mis valiti välja viimsilaste endi poolt sotsiaalmeedias läbiviidud hääletuse põhjal.

Imre Saar

Kommunaalvaldkonna peaspetsialist

Uutel bussidel on Viimsi valla tunnusgraafikaga. Joonis: Ruut Disain
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Volikogus
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 14.12.2021
VASTU VÕETUD OTSUSED
Nr 69 Viimsi Vallavolikogu 25. augusti 2015
otsuse nr 68 “Vallavolikogu istungitel ja vallavolikogu komisjonide koosolekutel osalemise
eest tasu maksmine” muutmine
Nr 70 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate
nimetamine Harjumaa Omavalitsuste Liidu
volikogusse
Nr 71 Vallavolikogu ja vallavalitsuse esindajate
nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidus
Nr 72 Viimsi Vallavolikogu esindajate nimetamine Viimsi haridusasutuste hoolekogudesse
Nr 73 Randvere Kooli ümberkorraldamine
Nr 74 Kelnase ja Leppneeme sadamate kinnistute otsustuskorras riigile võõrandamine
Nr 75 Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega
nr 26 “Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, Mereääre tee 50/Jaagu maaüksus”
kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Jaagu kinnistu osas
Nr 76 Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega
nr 195 kehtestatud “M/Ü Salu” detailplaneeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamine Salu tee 8 kinnistu osas ning Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistute piiride osas ning Viimsi Vallavolikogu
14.03.2000 otsusega nr 46 “Detailplaneeringu
kehtestamine: Salu tee 10 ehituskrundi maaala” kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
Nr 77 Viimsi Vallavolikogu 13.02.2001 otsusega
nr 31 “Detailplaneeringu kehtestamine: AS Same
Sport maa-ala” kehtestatud detailplaneeringu
osaliselt kehtetuks tunnistamine Sõpruse tee 5
kinnistu osas
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega

nr 69 muudeti Viimsi Vallavolikogu 25. augusti
2015 otsuse nr 68 “Vallavolikogu istungitel ja
vallavolikogu komisjonide koosolekutel osalemise eest tasu maksmine” ja otsustati maksta
vallavolikogu komisjonide koosolekutel osalemise eest tasu alljärgnevalt:
1. komisjoni esimehele (aseesimehele) koosoleku juhatamise eest – 100 eurot/koosolek;
2. komisjoni liikmetele komisjoni tööst osavõtu
eest – 75 eurot/koosolek;
3. komisjoni koosoleku protokollijale – 75 eurot/
koosolek.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 70 nimetati Viimsi Vallavalitsuse esindajaks
Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogus Illar
Lemetti ja tema asendajaks Marju Aolaid; nimetati Viimsi Vallavolikogu esindajaks Harjumaa
Omavalitsuste Liidu volikogus Pille Petersoo ja
tema asendajaks Kristel Menning.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 71 nimetati Viimsi valla esindajateks kohaliku omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks
Eesti Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) üldkoosolekule:
1. Illar Lemetti ja tema asendajaks Alar Mik;
2. Pille Petersoo ja tema asendajaks Antoon
Hubert van Rens;
3. Lauri Hussar ja tema asendajaks Atso Matsalu;
4. Mari-Ann Kelam ja tema asendajaks Annika
Vaikla.
Nimetati Viimsi valla esindajateks kohaliku
omavalitsuse volikogu volituste tähtajaks Eesti
Linnade Liidu (üldkoosoleku järgselt Eesti Linnade ja Valdade Liit) volikokku:
1. Illar Lemetti ja tema asendajaks Alar Mik;
2. Marju Aolaid ja tema asendajaks Siiri Visnapuu.

Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 72 nimetati
1. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi Kooli
hoolekogus Siiri Visnapuu.
2. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Haabneeme
Kooli hoolekogus Lauri Hussar.
3. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Randvere
Kooli hoolekogus Atso Matsalu.
4. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Püünsi
Kooli hoolekogus Tanel Einaste.
5. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Prangli
Põhikooli hoolekogus Jaanus Koni.
6. Viimsi Vallavolikogu esindajaks MLA Viimsi
Lasteaiad üldhoolekogus Jan Trei.
7. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi
Muusikakooli hoolekogus Raul-Stig Rästa.
8. Viimsi Vallavolikogu esindajaks Viimsi
Kunstikooli hoolekogus Pille Petersoo.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 73 otsustati korraldada ümber Randvere
Kool kui põhikool, kus õpe toimub riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele I ja II kooliastmel
ning lihtsustatud riikliku õppekava järgi õppivatele õpilastele I, II ja III kooliastmel, 1. septembriks 2022 ümber põhikooliks, kus mõlema
õppekava õpe toimub I, II ja III kooliastmel.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 74 otsustati võõrandada otsustuskorras tasuta
Kelnase sadam (registriosa number 184202,
katastritunnus 89001:001:0834, 100% tootmismaa, pindalaga 7401 m²) koos sadama muulide kinnistutega Idamuul (registriosa number
18294450, katastritunnus 89001:001:1647, 100%
üldkasutatav maa, pindalaga 2241 m²) ja Mudamatsikari (registriosa number 18260150, katastritunnus 89001:001:1570, 100% üldkasutatav
maa, pindalaga 329 m²) ning Leppneeme sadam,

Leppneeme sadama tee 18 (registriosa number 10437902, katastritunnus 89001:003:1207,
100% tootmismaa, pindalaga 2967 m²) koos
sadamataristuga riigile. Võõrandaja kannab
kõik notariaalse lepingu sõlmimisega seonduvad kulud (riigilõiv, notaritasu jm). Notariaalne
võõrandamise lepingu projekt peab enne võõrandamise tehingu teostamist saama heakskiidu Viimsi Vallavolikogult.
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 75 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr 26 “Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla,
Mereääre tee 50/Jaagu maaüksus“ kehtestatud
detailplaneering Jaagu kinnistu osas. (Vt lisa
detailplaneeringutest.)
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 76 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega nr 195 kehtestatud “M/Ü Salu” detailplaneering Salu tee 8 kinnistu osas ning Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistute piiride osas. Sama otsusega (14.12.2021
nr 76) tunnistati kehtetuks Viimsi Vallavolikogu
14.03.2000 otsusega nr 46 “Detailplaneeringu
kehtestamine: Salu tee 10-ne ehituskrundi maaala” kehtestatud detailplaneering. (Vt lisa detailplaneeringutest.)
Viimsi Vallavolikogu 14.12.2021 otsusega
nr 77 tunnistati osaliselt kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 13.02.2001 otsusega nr 31 “Detailplaneeringu kehtestamine: AS Same Sport maaala“ kehtestatud detailplaneering Sõpruse tee 5
kinnistu osas. (Vt lisa detailplaneeringutest.)

ala” kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine”.
Viimsi Vallavolikogu 13.08.1996 otsusega nr
195 kehtestati Viimsi vald, Haabneeme alevik,
M/Ü Salu DP, mille eesmärk oli suvilaühistu
ümberplaneerimine elamukvartaliks. Planeeritava ala suurus oli ca 31 599 m². Viimsi Vallavolikogu 14.03.2000 otsusega nr 46 kehtestati
Viimsi vald, Haabneeme alevik, Salu tee 10 DP,
mille eesmärk oli korrigeerida krundi piire.
Planeeritava ala suurus oli 1380 m².
Haabneeme alevik, Salu tee 8, Salu tee 10 ja
Salu tee 10a kinnistute omanik esitas 15.07.2021
Viimsi Vallavalitsusele taotluse M/Ü Salu DP
osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Salu tee 8
kinnistu osas ning Salu tee 10 DP kehtetuks
tunnistamiseks (hõlmab Salu tee 10 ja Salu
tee 10a kinnistuid), sooviga liita läbi maakorralduslike toimingute Salu tee 8, Salu tee 10 ja
Salu tee 10a kinnistud.
M/Ü Salu DP osaliselt kehtetuks tunnistamise ja Salu tee 10 DP kehtetuks tunnistamise
eesmärk on DP-ga määratud kinnistute Salu
tee 8, Salu tee 10 ja Salu tee 10a läbi maakorralduslike toimingute kokku liitmine, olemasolevate hoonete lammutamine ning projekteerimistingimuste taotlemine, millega määratakse
üldplaneeringu teemaplaneeringuga kooskõlas olevad tingimused uue elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Kuna taotlus on esitatud M/Ü Salu DP osalise kehtetuks tunnistamise kohta Salu tee 8
kinnistu osas, kuid M/Ü Salu DP hõlmab ka
Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistuid, mis on
looduses ühe omaniku poolt kasutusel, siis on
otstarbekas kehtetuks tunnistada M/Ü Salu DP
ka Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistute piiride
osas. Pärast osaliselt kehtetuks tunnistamist on
kinnistute omanikul võimalik läbi maakorralduslike toimingute kinnistud kokku liita.

detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Sõpruse tee 5 kinnistu osas”.
Viimsi Vallavolikogu 13.02.2001 otsusega
nr 31 kehtestati Viimsi vald, Haabneeme alevik,
AS Same Sport DP, mis nägi ette kinnistu jagamise neljaks maaüksuseks ning maa sihtostarvete täpsustamise. Planeeritava ala suurus oli
56 208 m².
Haabneeme alevik, Sõpruse tee 5 kinnistu
omanik esitas 06.08.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse AS Same Sport DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Sõpruse tee 5 kinnistu
osas. Omaniku soov on olemasoleva spordikeskuse laiendamine padelikeskuse näol.
Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on
omanikul võimalik ehitusseadustikust tulenevate menetluste läbi realiseerida aja jooksul
muutunud soove, kuivõrd kehtiv DP ei vasta
omaniku elulistele vajadustele. DP osaliselt kehtetuks tunnistamise eesmärk on ehitisealuse
pinna suurendamine, et oleks võimalik olemasoleva spordikeskuse laiendamine, kuna Viimsi
vallas on rahvaarv kasvanud ning sportimise
soov suurenenud. Pärast DP osaliselt kehtetuks
tunnistamist on omanikul võimalik taotleda
projekteerimistingimused, millega määratakse
tingimused ehitusprojekti koostamiseks.

NB! Volikogu 14.12.2021 otsuste terviktekstidega
on võimalik tutvuda Viimsi valla veebilehel
ning määrustega Riigi Teataja veebilehel.

Detailplaneeringud
AVALIKUD ARUTELUD
31.01.2022 algusega kell 16 toimub Viimsi
Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme
alevik, 74001 Viimsi vald; tel 5688 2673) 2. korruse saalis Miiduranna küla, Madise tee 3 //
Madise tee kinnistu detailplaneeringu (edaspidi DP) avaliku väljapaneku tulemuste avalik
arutelu. DP on vastu võetud Viimsi Vallavalitsuse 25.08.2021 korraldusega nr 366. DP avalik
väljapanek toimus 11.–25.10.2021.
KEHTESTATUD DETAILPLANEERINGUD
Viimsi Vallavalitsus võttis 15.12.2021 vastu
korralduse nr 642 “Leppneeme külas kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneeringu kehtestamine”.
Planeeritav ala, suurusega 6629 m², hõlmab
3 hoonestamata elamukrunti aadressidega Sepamäe tee 13 (89001:003:0367), Sepamäe tee 15
(89001:003:1789) ja Sepamäe tee 17 (89001:003:
1791). Planeeringuala asub Leppneeme küla
põhjaosas ning piirneb põhjast 2 hoonestatud
elamukrundiga Sepamäe tee 11 ja Leppneeme
tee 100, idast, lõunast ja läänest avalikult kasutatava Sepamäe teega. Planeeringualal kasvab
kõrghaljastust (III–V väärtusklassi puud), kuid
valdavalt on ala võsastunud, planeeringuala
põhjaosa on kõrghaljastuseta rohumaa, kaguosa läbib kraav.
DP-ga (Viimsi Haldus OÜ projekt nr 08-20)
moodustatakse 4 elamumaa sihtotstarbega
krunti (3 krunti suurusega 1500 m², 1 2066 m²)
ning 2 tee- ja tänavamaa krunti (suurustega 51 m²
ja 12 m²). Moodustatavad tee- ja tänavamaa
krundid on planeeritud tee kurvide laugjamaks
muutmiseks ja need antakse tasuta valla omandisse.
Elamukruntidele määratakse ehitusõigus
1 üksikelamu ja 1 abihoone ehitamiseks. Üksikelamute maapealsete korruste arv on 2 (suurim
lubatud kõrgus 8,5 m), abihoonetel 1 (suurim
lubatud kõrgus 5,0 m), maa-aluseid korruseid
ei ole planeeritud. Suurim lubatud ehitisealune
pind kõikidel planeeringuala kruntidel on 300 m²,
suletud brutopind 600 m². Hoonestusala kau-

gus naaberkruntide piiridest on 7,5 m, abihoonetele on määratud eraldi hoonestusalad,
mille kaugus naaberkruntide piiridest on
5,0 m.
DP on kooskõlas liigilt üldisemate planeeringutega.
OSALISELT KEHTETUKS TUNNISTATUD
DETAILPLANEERINGUD
Viimsi Vallavolikogu võttis 14.12.2021 vastu
otsuse nr 75 “Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009
otsusega nr 26 “Detailplaneeringu kehtestamine: Tammneeme küla, Mereääre tee 50/
Jaagu maaüksus” kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Jaagu
kinnistu osas”.
Viimsi Vallavolikogu 12.05.2009 otsusega nr
26 kehtestati Tammneeme küla, Mereääre
tee 50/Jaagu maaüksuse DP, mille eesmärk oli
maa sihtotstarbe osaline muutmine maatulundusmaast (põllumajandusmaast) elamumaaks,
krundijaotuskava koostamine ja ühele krundile ühe üksikelamu ehitusõiguse määramine.
Planeeritava ala suurus oli 22 300 m².
Tammneeme küla, Jaagu kinnistu omanik
esitas 14.07.2021 Viimsi Vallavalitsusele taotluse Mereääre tee 50/Jaagu DP osaliselt kehtetuks tunnistamiseks Jaagu kinnistu osas, sooviga jagada läbi maakorralduslike toimingute
kinnistu kaheks 100% maatulundusmaa sihtotstarbega kinnistuks. Pärast DP osaliselt kehtetuks tunnistamist on omanikul võimalik
maakorralduslike toimingute läbi realiseerida
aja jooksul muutunud soove, kuivõrd kehtiv
DP ei vasta omaniku elulistele vajadustele.
Viimsi Vallavolikogu võttis 14.12.2021
vastu otsuse nr 76 “Viimsi Vallavolikogu
13.08.1996 otsusega nr 195 kehtestatud
“M/Ü Salu” detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Salu tee 8 kinnistu osas
ning Salu tee 12 ja Salu tee 12a kinnistute
piiride osas ning Viimsi Vallavolikogu 14.03.
2000 otsusega nr 46 “Detailplaneeringu kehtestamine: Salu tee 10-ne ehituskrundi maa-

Viimsi Vallavolikogu võttis 14.12.2021 vastu
otsuse nr 77 “Viimsi Vallavolikogu 13.02.2001
otsusega nr 31 “Detailplaneeringu kehtestamine: AS Same Sport maa-ala” kehtestatud

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku
materjalid, on kättesaadavad ka Viimsi valla
kodulehelt: https://www.viimsivald.ee/teenused/
planeeringud/detailplaneeringud.
Arvamused DP kohta on võimalik esitada
avaliku väljapaneku ajal Viimsi Vallavalitsuse
e-posti aadressil info@viimsivv.ee või postiaadressil Nelgi tee 1, Viimsi alevik, Viimsi vald,
74001 Harju maakond.
Viimsi Raamatukogu (Randvere tee 9, Haabneeme alevik, Viimsi vald, 74001 Harju maakond; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast
reedeni kell 10–20, nädalavahetustel kell 10–16.
Iga kuu viimasel reedel on raamatukogu suletud.
Keskkonna- ja planeerimisosakond
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Covid-19 tõhustusdoosist, kalkulaatorist
ja vaktsiinikindlustusest
COVID-19 Koroonaviiruse riskitase Eestis on väga

Vaktsiinikindlustus

kõrge. Vaktsineerimine aitab viiruse levikut peatada
ning vähendada raske haigusega haiglasse sattumise riski.

S

el nädalal algas Eestis kaks
nädalat kestev vaktsineerimist edendav kampaania “Kolmega on kindlam!”,
mille ajal suureneb kogu Eestis
märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulk.
Selle aja jooksul võimaldatakse
vaktsineerimine 120 000 inimesele üle Eesti.
Igas maakonnas on vähemalt
üks täiendav vaktsineerimispunkt,
mis asub enamasti kaubanduskeskustes ning on avatud õhtuti ja nädalavahetustel. Ette registreerides
saab vaktsineerida oma perearsti juures, haiglates, erakliinikute
vaktsineerimispunktides ja apteekides. Liikumisraskustega inimesed saavad vaktsineerija kutsuda
endale tasuta koju, helistades telefoninumbril 1247 või andes soovist
teada oma perearstile.
Haigekassa saadab kampaania vältel vanusegruppide kaupa
SMS-teavitusi inimestele, kellel on
käes tõhustusdoosi tegemise aeg ja
kelle kontaktandmed on riigil olemas. Vaktsineerimispunktide info leiab vaktsineeri.ee lehelt, aegu
saab broneerida, helistades riigiinfo telefonil 1247 või logides sisse
patsiendiportaali.

Miks teha tõhustusdoos?

Tõhustusdoosi saanud inimese
tõenäosus sattuda Covid-19 tõttu
haiglaravile on keskmiselt 25 korda väiksem kui vaktsineerimata inimesel, selgus Tartu Ülikooli matemaatilise statistika professori Krista
Fischeri Eesti andmete põhjal tehtud analüüsist.
“Kiiresti muutuvas olukorras
annab sageli just andmete analüüs

kõige selgema vastuse. Andmed on
terve pandeemia vältel tõestanud,
et vaktsiinid kaitsevad inimesi väga
hästi raske haigestumise ehk haiglaravile sattumise eest. Tänaseks
näitavad andmed ka seda, et ajaga vaktsiinide efektiivsus väheneb,
kuid tõhustusdoos aitab kaitset
väga edukalt tõsta: detsembrikuu
andmete põhjal saavad inimesed
tõhustusdoosiga haiglasse sattumise eest suisa 25 korda parema kaitse, selgitas professor Fischer.
Vaktsiinide kaitse ajas vähenemine peegeldub ka Fischeri ülejäänud analüüsis, kust selgub, et
poolelioleva vaktsiinikuuriga kaitse raske haigestumise eest on võrreldes vaktsineerimata inimestega
tänaseks vaid 1,5-kordne ja esmase vaktsineerimiskuuriga inimestel
6–7-kordne.

Koroonakaitse kalkulaator

Koroonakaitse kalkulaator on aga
hea abivahend, mis annab vastuse

Tõhustusdoos
aitab kaitsta
viiruse eest.
Foto: Fotolia

sinu vaktsineerimiskuuri staatuse,
kehtiva tõendi ning järgmise vaktsineerimise soovitusliku kuupäeva
kohta lähtuvalt vaktsineerimiskuuri läbimisest ja haigestumisest enne
kuuri või selle ajal. Ühtlasi antakse soovitusi ka neile, kes ei ole veel
vaktsineerima jõudnud. Kalkulaatori küsimustele vastamine on anonüümne.
Kalkulaatorit kasutades saad pärast oma senise vaktsineerimise või
läbipõdemise andmete sisestamist
vastuseks Covid-19 vaktsineerimise ja tõendite ülevaate. Kokkuvõtliku soovituse võid salvestada arvutisse, telefoni või välja printida, et
sul oleks mugav seda infot vajalikul
hetkel meelde tuletada või oma lähedastega jagada.
Eriti hea abimees on koroonakaitse kalkulaator siis, kui:
• oled vaktsineeritud ja vajad infot,
kui kaua su vaktsineerimistõend
kehtib ja millal on vaja teha tõhustusdoos;
• oled pärast vaktsineerimist haigestunud ja läbipõdemise tõendi
kehtivus hakkab lõppema;
• oled alustanud vaktsineerimisega välisriigis ja soovid teada, millal
saad vaktsineerimiskuuri lõpuni
viia;
• soovid kontrollida vaktsineeri-

mise ja tõendite seisu kellegi teise
eest, selleks pead teadma andmeid
nende senise vaktsineerituse või läbipõdemise kohta;
• oled tervishoiutöötaja ja vajad tuge vaktsineerimise dokumenteerimisel või infot patsiendi juhendamiseks vaktsineerimiskuuri kestel;
• oled vaktsineerimata ja soovid
teada, millal peaksid vaktsineerima selleks, et saaksid reisile minekuks või mõne avaliku sündmuse
külastamiseks vajaliku Euroopa Liidu digitaalse vaktsineerimistõendi;
• oled haigestunud enne vaktsineerimiskuuri ega tea, millal ja mitu
doosi vaktsiini peaksid saama kaitse tõhustamiseks.
Koroonakaitse kalkulaator on
loodud kõigile vähemalt 12-aastastele inimestele oma vaktsineerimise staatusest ülevaate saamiseks.
Kalkulaatori leiad veebilehelt:
vaktsineeri.ee/covid-19/kalkulaator/.

Samuti on hea teada, et alates
1. maist on riigil kavas käivitada
vaktsiinikindlustus, mis on toeks
inimesele, kellel on vaktsineerimise järel esinenud haruldane,
kuid tõsine kõrvaltoime. Loodava süsteemi eesmärk on julgustada inimesi vaktsineerima, kaitstes
seeläbi ennast ja teisi ohtlike nakkushaiguste eest.
Vaktsiinikindlustuse eelnõu kohaselt makstakse hüvitist, kui vaktsineerimise tagajärjel on patsiendil tekkinud raske tervisekahjustus,
mis kestab vähemalt neli kuud, või
kui vaktsineerimise tagajärjel inimene sureb ning tegemist on tõenäolise seosega tervisekahju ja
vaktsineerimise vahel. “Inimene,
kes kahtlustab endal tõsist vaktsiini
kõrvaltoimet, peaks esmalt pöörduma oma perearsti poole. Kindlustuse käivitumise ja hüvitise taotluste
vastuvõtmiseni läheb veel aega,”
selgitas sotsiaalministeeriumi tervishoiuvõrgu juht Heli Paluste.
Vaktsiinikindlustus on kavas
käivitada etappidena alates 2022.
aasta 1. maist: kõigepealt hüvitatakse tagasiulatuvalt Covid-19 vaktsiinide põhjustatud kahjujuhtumid
ja 2023. aastast laieneb süsteem ka
muudele vaktsiinidele, sh immuniseerimiskava vaktsiinid, gripi-,
puukentsefaliidi- ning nn reisivaktsiinid. Patsiendikindlustus on
kavas käivitada alates 2024. aasta
1. juulist.
kriis.ee, vaktsineeri.ee

tasub teada

Mida teha viiruse leviku peatamiseks?

Parim kaitse on vaktsineerimine, see kaitseb raskelt haigestumise
eest ning vähendab oluliselt nakatumisriski.
Samuti on oluline pesta sageli käsi, vältida silmade, nina ja suu
katsumist ning meenutada seda ka lastele.
Avalikes kohtades hoia distantsi ja kanna maski.
Võimalusel eelista kaugtööd.

kell

10.00-14.00

Kes
hommikuti
turul käib,
see asjata
ei longi.
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Miks Viimsi vald vajab uut üldplaneeringut

?

ÜLDPLANEERING Üldplaneeringu eesmärk on

valla ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste
määratlemine, eesmärgiga luua eeldused võimalikult heale elukeskkonnale. Meie valla kehtiv üldplaneering määras need suunad 22 aastat tagasi,
kui valla peamised mured, soovid, arengueesmärgid ning olustik olid hoopis teised. See kõik
tingib vajaduse koostada uus üldplaneering.

Alar Mik

abivallavanem

22 aastaga on palju
muutunud

Paarkümmend aastat on pikk aeg.
Kui kujutame ette, mis toimus
Viimsi vallas 22 aastat tagasi ja millised suundumused olid tol ajal olulised, siis mõistame, et see eesmärk
ei ole enam see, mida üldplaneeringuga ellu viia. Näiteks olid siis prioriteetideks elamuehituse soodustamine (rõhutati Viimsi valla liidrirolli
Tallinna lähiümbruse väikeelamu
piirkonnana) ja valla maksumaksjate arvu kasvatamine. Seetõttu määrati mitmeid veel kasutusel olevaid
karjamaid ja põldusid elamualadeks või siis perspektiivseteks elukondlikeks aladeks. Ka oli toona
mitmete alade osas suund jätkata aladel tootmistegevusega, mida täna enam ei ole – olid need siis
kasvuhoonete katmikalad või kolhoosi-sovhoosi aladel toimunud
tootmistegevus. Põllumajandusliku maana oli kasutuses ligi kümnendik valla maismaa osast.
Üldplaneeringu koostamise ajal
oli aastatel 1998–2000 alanud aktiivne elamuehitusperiood. Elamuid oli toonases Viimsi vallas kokku 1900 ja eraldi märgiti ära 30 talu
(praegune elukondlike hoonete arv
on ehitisregistri põhjal 5240 ja mitteelukondlikke hooneid on kasutusel 2797). Viimsis tegutses 22 aastat
tagasi veel 52 aiandusühistut, millest enamus on tänaseks likvideeritud. Üldplaneeringu koostamise
ajal oli Viimsi vallas registreeritud
ettevõtjaid kokku 906, praegune arv
on ligi 1700. Teedevõrgu suurus oli
vallas ligi 280 km, hetkel on see üle
410 km. Läbi kahe aastakümne on
näitajad muutunud pea kaks korda.

Kes oleks osanud ette näha…

Omaaegsed probleemid, mida üldplaneering käsitles ja arengukavad lahkasid, olid mh telefoniseerimine, taksofonide paigaldus,
amortiseerunud teede ja taristu remondiprobleemid, bussiliinivõrgu
loomine. Haabneeme kavandati
isegi reoveepuhastus- ja jäätmejaama. Kõige selle kõrval oldi alles
lasteaedade ehitusvajaduse ja koolikohtade juurdeloomise ukselävel.
Vastavalt toonasele prognoosile ning Viimsi poolsaare veevarustuse ja kanalisatsiooni arengukavas
tehtud arvutustele pidi üldplaneeringu kohaselt tulevikus Viimsi valla maismaa osas elama ligi 13 500
inimest. Viimsi on aga selle ajaga
võrreldes palju muutunud. Siia on
tulnud elama vahepealsel perioodil
täiendavalt 14 000 uut elanikku. Kui
2001. aastal oli rahvaarv ligi 8000
elanikku (millest ca 2000 ei elanud

siin alaliselt), siis 2022. aasta alguses on rahvastiku arv ligi 22 000.
On loomulik, et praeguse Viimsi
elanikel ongi teised ootused valla
elukeskkonna ja ruumilise arengu
korraldamisele.
Rahvastiku kasv on mingil määral olnud seotud senise üldplaneeringu elluviimisega, aga planeeringut on ka aastate jooksul muudetud
(sh loodud juurde täiendavaid elamualasid). Kui üldplaneeringut
olulises mahus muudetakse, siis
peaksid sellega kaasnema vähemalt samaväärsed ressursiuuringud ja keskkonnamõju strateegiline (ümber)hindamine, et lahendus
ja selle mõjud säilitaks objektiivsuse ja ajakohasuse. See võimaldaks
teatud kitsaskohti ja arenguprobleeme ette näha ning kõikide elukeskkonna loomiseks vajalike tegevustega arvestada. Tänaseks ületab
valla elanike arv omaaegse prognoosi ja seda enam tuleb uus üldplaneering koostada ning uued sihid seada.
Lisaks omaaegsetele arvnäitajatele ning praeguste elanike soovidele ja ootustele on teatud tehniline areng jõudnud niikaugele, et
tuleks käsitleda ka teemasid, mida
omal ajal ei eksisteerinudki – alates robotitest kuni mitmesuguste
autonoomsete tarklahendusteni.
Ühtlasi tuleb arvestada asjaolu, et
üldplaneeringu ajakohasus on 10–
15 aastat.

Kehtiv üldplaneering ja
senised arendusalad

Hetkel kehtib 2001. aasta jaanuaris vastu võetud valla üldplaneering. Kui sotsiaalmeedias või veebilehtedel on arutatud, miks näiteks
Äigrumäel uus elamurajoon kerkib
või kuidas Lubja küla metsadesse
Antenniväljaku planeeringualale
rajatakse hooneid, siis vastus on
ühene – need on kehtiva üldplaneeringu järgsed tegevused. Ka on
erinevaid arvamusi põhjustanud
Pringi metsa ala üldplaneeringu
järgne elamumaa, kus maaomanik viib ellu üldplaneeringukohast tegevust. Neid kohti on veel,
kuhu on määratud perspektiivsed
elamumaad (sh metsaga kaetud
alad). Nimetatud arendused suurendavad elluviimise järgselt valla elanike arvu. Edasist rahvastiku
kasvu saabki piirata läbi uue Viimsi
valla üldplaneeringu. Kui elanikud
leiavad, et uue üldplaneeringuga on teatud aladel oluline vähendada elukondlikke alasid, siis nii
saabki olema. Juba kehtestatud
detailplaneeringute osas (mida on
ka asutud ellu viima) on oluliselt
komplitseeritum, et mitte öelda
praktiliselt võimatu astutud samme tagasi pöörata ilma maaomanike õigusi rikkumata. Üks võimalus
on muidugi vastava maa äraostmine. Tõsi, planeerimisseadus annab

roheline

ligipääsetav

avatud

nutikas

See, milline
saab olema
valla uus üldplaneering ja
selle suunad,
on kogu vallarahva ühistöö.
Fotovaated
senistele üldplaneeringutele.

võimaluse teatud tingimustel (kui
viis aastat on möödunud kehtestamisest ja detailplaneeringut ei ole
asutud ellu viima või kui omanik
soovib elluviimisest loobuda) juba kehtestatud planeeringut muuta või tühistada, aga kuidas seda seletada meie elanikele, kes on juba
endale kodu jaoks maa ostnud? Kui
kohalik omavalitsus soovib kehtestatud planeeringu kehtetuks tunnistada, tuleb arvestada, et sellisel
juhul tuleb varem antud õigusest
ilma jätmine hüvitada õiglase hinna eest. Maakeeli tähendab see, et
kui isikult ehitusõiguse ära võtame,
tuleb see hüvitada. Keerulisem on
see planeeringualade puhul, kus
on juba asutud planeeringut ellu
viima ja ehitustöid teostatud. Igal
juhul toob elluviimist alustatud
planeeringu puhul selle kehtetuks
tunnistamine kellelegi kaasa suurt
kahju, mille kinnimaksmises osaleksid lõppkokkuvõttes kõik praegused Viimsi valla maksumaksjad.
Terviklik lähenemine saabki toimuda läbi avatud ja kaasava uue
üldplaneeringu koostamise, mille käigus arvestatakse võimalikult
suurema hulga ühiskonna liikmete vajadusi ja huve, arvestades sealjuures keskkonnahoidlikku ja jätkusuutlikku territoriaalset arengut.

Mis on üldplaneeringu
eesmärk

Üldplaneeringuga lahendatak-

se lähtuvalt valla ruumilistest vajadustest planeerimisseaduse §
75 toodud ülesanded. Selleks on
maa-alade kasutus- ja ehitustingimused, transpordivõrgustiku ja
muu taristu üldised asukohad jt
valla arenguks olulised teemad.
Ühelt poolt annavad raamid uuringud (liikuvus, loodusressursid,
loomastik, keskkond) ja seadusloome ning teisalt on üheks oluliseks
sisendiks elanike tagasiside teemadel, mis on praeguste elanike jaoks
oluline (nt rohealad, avalik ruum,
sotsiaalne taristu, vaba aja veetmise alad jms). Oluline on koondada
soovid arengusuundadeks ja asetada need nii strateegia vormi kui ka
paigutada valla kaardile.
Kui vaadata praegust Viimsi valda, siis on vajadus säilitada
ja jätkusuutlikult edasi arendada
väljakujunenud asustust ning kujundada läbi maakasutuse mitmekülgne ja kvaliteetne elu- ning
ettevõtluskeskkond. Selle saavutamiseks tuleb rakendada senisest
enam keskkonnahoiu põhimõtteid ja arvestada ümbritseva loodusega. Olulise rõhuasetuse saab
avaliku ruumi kvaliteedi tõus, erinevate liikumisviiside soodustamine ja ligipääsetavus. Elukeskkonna
loomisel on läbivateks teemadeks
haljastud, rohealad, pargid, metsad, kogukonna aiad – eesmärgiga liita meie asumid ühtseks kogukonnaks.

Hõlmatud saab kogu vald

Üldplaneeringuga on kavas hõlmata terve valla territoorium – poolsaar ning saared. Kõik seni eraldi
koostamisel olevad alevike üldplaneeringute ja teemaplaneeringute
koostamised lõpetatakse ning need
alad “liidetakse” uue üldplaneeringu protsessi. Uus üldplaneering
saab hõlmama seni teemaplaneeringutega lahendatud ruumilise
arengu küsimusi. Nii tekib terviklik lähenemine.

Uue üldplaneeringu ajakava

Valla üldplaneeringu menetlusprotsess on aastatepikkune tegevus. Üldplaneering on kavas algatada 2022. aasta alguses ja aasta
lõpuks on soov jõuda kaasamise
veebikeskkonnani, mille läbi saavad viimsilased täiendava võimaluse protsessi kestel kaasa rääkida –
alates soovidest, eskiisi kujundamisest kuni avalikustamisega seotud
kaasamistegevusteni.
Samaaegselt toimuks sel aastal uuringute koostamine ja keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Ees seisab mahukas töö,
sest Viimsi vald vajab uut üldplaneeringut. Ja see ei ole kindlasti ainult vallavalitsuse ja volikogu
töö, vaid eeldab panustamist valla
kogukonna poolt, et oleks võimalik sõlmida nn ühiskondlik kokkulepe, milleks üldplaneering oma
olemuselt on.
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Algatatud on Harjumaa
maavarade teemaplaneering
PLANEERIMINE Rahandusministeerium teavitab maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu
ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamisest.

Vabariigi Valitsus algatas 23.12.2021
korraldusega nr 447 Harju maakonnaplaneeringu maavarade teemaplaneeringu ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). Algatatud
teemaplaneering on aluseks tegevusele, mis on KeHJS § 6 lõike 1 punkti
28 kohaselt olulise keskkonnamõjuga
ning olemasoleva informatsiooni kohaselt ei ole välistatud ebasoodne mõju
Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile. Eeltoodust tulenevalt on teemaplaneeringuga kaasneva keskkonnamõju olulisus tuvastatav õigusaktide
alusel. Haldusmenetluse ökonoomikast ja eesmärgipärasusest lähtudes
jäeti käesoleval juhul KeHJS § 33 lõigete 4 ja 5 kohane eelhinnang koostamata ning algatati kohe KSH.

Teemaplaneeringu eesmärk on
määrata lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohalike omavalitsustega perspektiivsed alad ehitusmaavarade ja turba
uuringualade ning kaevandamisalade
paiknemiseks, samuti olemasolevate
karjääride laiendamiseks arvestades
majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja looduskeskkonnale avalduvaid
mõjusid. Teemaplaneeringu koostamisel arvestatakse maapõuepoliitika põhialuste aastani 2050 arengudokumendis seatud eesmärke maapõueressursside kasutamise ruumiliseks planeerimiseks ja varustuskindluse tagamiseks.
Teemaplaneering koostatakse riiklike huvide väljendamiseks, leides samas võimalusi tasakaalustada neid
kohalike omavalitsuste ja teiste puudutatud isikute huvidega. Teemaplaneering on aluseks kohalike omavalitsuste üldplaneeringute ja teiste
arengudokumentide, samuti erinevate riiklike ja valdkondlike arengudokumentide koostamisel.

Teemaplaneeringu ala hõlmab kogu Harju maakonna territooriumit
pindalaga 4333 km2, kuhu kuuluvad
16 omavalitsust: Keila linn, Loksa linn,
Maardu linn, Tallinna linn, Anija vald,
Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald,
Kose vald, Viimsi vald, Saue vald, Saku vald, Rae vald, Lääne-Harju vald,
Kuusalu vald, Raasiku vald.
Teemaplaneeringu koostamist ja
KSH läbiviimist korraldab rahandusministeerium. Teemaplaneering koostatakse nelja aasta jooksul ja selle kehtestab Vabariigi Valitsus.
Vabariigi Valitsuse 23.12.2022 korraldusega nr 447 on võimalik tutvuda
rahandusministeeriumi veebilehel.

Riik avas taotlusvooru Eesti
väikesaarte elukeskkonna
parendamiseks

Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid
väikesaarte programmi taotlusvooru projektidele, mis suurendavad
väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Rahandusministeerium

Lisainfo: Alan Rood, regionaalplaneerimise nõunik, e-post
alan.rood@fin.ee, tel 715 5805,

Lindude gripp tuleb sel aastal
veelgi rängemalt
VIIRUS Lindude gripi hooaega
arvestatakse sügisest kevadeni,
mil toimub lindude ränne.
Möödunud 2020.–2021. aastate
haiguse levik oli üks suuremaid
lindude gripi epideemiaid, mis
kunagi Euroopas on olnud.
Eelmise aasta oktoobrist kuni
tänaseni on juba haigestunud või
hukatud 12 miljonit kodulindu,
mis näitab selgelt, et käesoleval
aastal võib gripp kulgeda veelgi
raskemalt.

Eestis diagnoositi eelmisel aastal lindude gripp kokku 54 mets- ja veelinnul. Varasematel aastatel pole haigust
Eestis tuvastatud. Täna on viirus levimas paiksete metslindude hulgas, mis
tähendab seda, et keskkond on viirusega saastunud ja levik on ulatuslik. Seega ei kujuta ohtu üksnes lindude ränne, vaid täna on lindude gripp püsivalt
Eestis levinud ning just meie kohalike
metslindude populatsioonis.
Uus kõrge patogeensusega lindude
gripi hooaeg algas eelmise aasta oktoobris ning juba on näha, et see tuleb vähemalt sama raske nagu eelminegi. Kõrge patogeensusega lindude
gripi viirust leitakse taas suurel hulgal
rändlindudel, kes liiguvad sügisrändel
üle kogu Euroopa.
Põllumajandus- ja toiduamet seirab
sel aastal suuri munakanakarju (alates
1000 lindu karjas) ja kalkunikarju (50
lindu karjas) iga kuu, võttes lindude gripile proove. Selliseid suuri linnufarme
on Eestis ligi 50 ning see tähendab, et
aasta jooksul võetakse üle 1100 proovi.
Samuti võetakse proove hane- ja pardikarjadest ning vutikarjadest metslindude rändeperioodil. Seda selleks, et
võimalikult varakult tuvastada lindude gripp ning vältida haiguse levikut.
Viiruse leviku pidurdamiseks peavad linnupidajad tagama, et kodulindudel poleks kokkupuuteid looduses
vabalt elavate lindude ja neilt pärineva nakkusohtliku materjaliga. Selleks
tuleb vajadusel kasutada võrku, katust
vms eraldusvõimalusi ning linde tuleb

Teated

Väikesaarte hulka kuulub ka Viimsi vallas asuv Prangli. Foto: Alar Mik

Näiteks on programmi abil võimalik parandada saarte elektri, sideteenuse, joogivee, terviseteenuste, hariduse ja muude eluks vajalike
teenuste kättesaadavust, samuti arendada päästevõimekust ning
transpordiühendust maismaaga.
Väikesaarte programmist saavad toetust taotleda 16 püsiasustusega
väikesaart, mille hulka kuuluvad ka Viimsi vallas asuvad Kräsuli, Naissaar ja Prangli.
Taotlusi RTK-le saavad esitada nii avaliku, era- kui ka kolmanda
sektori asutused. Taotlusvooru maht on 640 000 eurot, maksimaalne
toetuse määr ühe projekti kohta on 130 000 eurot ja oma- või kaasfinantseeringu osa peab katma vähemalt 15 protsenti projekti kuludest.
Projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 2023. aasta 31. oktoobriks.
Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 3. jaanuarist kuni
3. märtsini 2022 kell 16. Taotlus tuleb esitada digitaalselt e-toetuse
keskkonna kaudu. Täpsema info taotlemise kohta leiab RTK kodulehelt
(rtk.ee).

Viimsi Teataja

Tunnusta sotsiaalvaldkonda
panustajaid!

Lindude gripi hooaeg algas eelmise aasta oktoobris ning on kujunemas raskeks.
Foto: Canva

sööta ja joota siseruumis või varikatuse all. Endiselt kehtib keeld tuua looduses vabalt elavaid linde kohtadesse,
kus samal ajal peetakse kodulinde või
teisi tehistingimustes peetavaid linde.
Euroopas pole teavitatud ühestki
inimeste lindude gripi viirusesse nakatumisest ning Haiguste Ennetamise ja
Tõrje Euroopa Keskus hindab inimeste nakatumise riski lindude grippi Euroopas madalaks ja inimeste, kes töö

tõttu puutuvad kokku lindudega, nakatumise riski madalaks või keskmiseks.
Inimesed, kes puutuvad kokku lindude gripi puhangutega, peavad kandma
kaitseriietust, järgima hügieeninõudeid ja jälgima kümne päeva jooksul
oma tervist ning pöörduma arsti poole, kui tekivad hingamisteede haiguste
tunnused või silmapõletik.
Põllumajandus- ja Toiduamet

tasub teada

Mida teha, kui leiate surnud linnu?
Teavitage hukkununa leitud veelindude (haned, luiged), hulganisti
surnud metslindude või surnud röövlindude korjustest veebirakenduse
https://linnugripp.ee/teata kaudu, kuhu saab jätta asukoha koordinaadid
ja ka pildi, mis lihtsustab lindude leidmist. Teateid saab jätta ka helistades
infotelefonil +372 605 4767.
Kodulinnu surmast teavitage veterinaararsti, kellelt saate edasised
suunised.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (ESTA) algatas sotsiaaltöötajate päeva tähistamise traditsiooni 2007. aastal, et tutvustada sotsiaaltööd ja
tunnustada valdkonnas töötavaid tublisid inimesi.
2007. aastal korraldas ka rahvusvaheline sotsiaaltöötajate föderatsioon (IFSW) esmakordselt üleilmse sotsiaaltöö päeva tähistamise
27. märtsil, millega ühinesid sotsiaaltöötajad kõigis maailmajagudes.
2008. aastal võttis IFSW vastu otsuse tähistada iga-aastast sotsiaaltöö
päeva märtsi kolmandal teisipäeval. Üleilmset sotsiaaltöö päeva peetakse sotsiaaltöötajate saavutuste tähistamiseks ja selle tänuväärse
töö esiletoomiseks.
Iga-aastane tunnustamise konkurss on hea võimalus tõsta esile oma
piirkonna, valla või asutuse kõige tublimaid sotsiaalvaldkonna töötajaid ja valdkonda panustajaid, kes on oma pühendunud tegutsemisega
muutnud inimeste ja kogukonna elu paremaks.
Selle aasta sotsiaalala töötajate ja valdkonda panustajate konkurss
on käivitatud ja kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. veebruar. Kandidaate saab esitada 11 kategoorias. Kandidaadi esitamise vormid eri
kategooriate järgi koos juhendmaterjalidega asuvad ESTA kodulehel
www.eswa.ee/konkurss/.
Lisainformatsioon telefonil 5343 7323 (Marianne-Elisabeth Agu) või
e-posti aadressil tunnustamine@eswa.ee.

Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon

Kas sinu majal on postkast?

Siseministeerium juhib tähelepanu, et valimiste teabelehtede saatmisega seoses ilmnes, et paljudel adressaatidel puuduvad postkastid.
Võimalusel võiks selle paigaldada.
Lisaks erinevatele teabelehtedele saadetakse postiaadressile muud
vajalikku ametlikku posti ning postkasti puudumisel ei jõua need kohale. Samuti jäävad ilma postkastita saamata võimalikud isiklikud kirjad
ja saadetised.
Omniva.ee soovitab postkasti paigaldamisel jälgida, et sellele oleks
tagatud aastaringne ligipääs ja et tee postkastini ning postkasti alune
oleks vaba takistustest. Kindlasti peab postkast olema juurdepääsetav
hoolimata kellaajast.
Oluline on, et postkast oleks korralikult tähistatud, sest tähistamata
postkast teeb keeruliseks kirjakandja töö. Eramaja puhul peaks postkastil olema märgitud tänava nimi ja maja number, korteri puhul ka
korteri number. Talu puhul tuleks postkastile märkida talu nimi.

Viimsi Teataja
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Viimsi vald tunnustas möödunud aastal s
Abipolitseinikud
Janek Murakas,
Taavi Valgmäe ja
Alar Mik patrullis.

Spetsiaalselt tunnustusürituseks
käsitööna valminud savist auhinnapaadid on tehtud Viimsis. Autorid
keraamikud Anu Valing ja Maarika
Saarelaht.

ViVa Virtuaalklubi tegijad Jekaterina
Alipova, Villu Veski, Ott Kask, Ando
Urbas ja Lauri Pihlak koos õhtujuhtide
Ingrid Marguse (vasakul) ja Erkki
Sarapuuga (paremalt teine).
KK Viimsi
esindajad Kaarel
Traumann ja
Tanel Einaste.

Hille Poroson.
Rahvamuusikaansambel Pirita.

Maarika Lember,
Annaliisa Sisask-Silla
ja Külli Talmar-Kuiv.

TUNNUSTAMINE Möödunud aasta 20. detsembril

tähistas Viimsi valla taasasutamise 31. aastapäeva ning
selle raames tunnustati 2021. aasta jooksul silmapaistvaid tulemusi saavutanud inimesi ja organisatsioone.

T

unnustused anti üle seitsmes kategoorias: kultuuri-,
spordi- ja noorsootöö aastapreemiad, sotsiaalvaldkonna teo ning haridusvaldkonna toetaja tunnustused, Viimsi kauni kodu
konkursi preemiad, tänukirjad Viimsi kaasava eelarve eduka projekti esitamise eest ning panuse eest Viimsi
turvalisusse.

Siin on ülevaade, kes tunnustuse
pälvisid.
Aasta kultuuritegu on teatrilavastus “Mis sa ilma paadita teed”. See on
muusikaline jutustus Aksi saare ajaloost ja möödunud aegade saarekultuurist Aksi ühe värvikaima elaniku –
muusiku, helilooja, ajakirjaniku, fotograafi ja pärimuskoguja – August
Luusmanni pilgu läbi. Lavastuse val-

mimisele aitasid kaasa Rannarahva
muuseum, Prangli rahvamaja ja MTÜ
Aksi Elu. Etenduse lavale jõudmises
mängisid suurt rolli Maarika Lember,
Annaliisa Sisask-Silla ja Külli TalmarKuiv.
Aasta kulturisündmuse korraldaja
on Hille Poroson, kes on EELK Viimsi Püha Jaakobi kiriku organist ning olnud südikas kiriku oreliprojekti käivitaja ja eestvedaja.
Aasta kultuurikollektiivi tiitli pälvis
rahvamuusikaansambel Pirita. Ansambel on säilitanud vaatamata piirangutest tulenevale keerulisele olukorrale tegevuse aktiivsuse ning püüdnud üleval hoida rahva meeleolu kor-

raldades hulgaliselt esinemisi ja kontserte.
Aasta juhendaja on Hea Tuju Stuudio aktiivne ja leidlik loominguline
juht Piret Kõõra. Hea Tuju Stuudio on
Viimsis tegutsenud juba 10 aastat, pakkudes erinevaid tegevusi lastele ja täiskasvanutele.
Aasta tegija tunnustuse vääriliseks
peeti Viimsi ViVa TV/Viimsi ViVa virtuaalklubi meeskonda, kes alustas
virtuaalsaadete sarja aastal 2020 aprillikuus ning kelle saadetes on sõna saanud paljud tegusad viimsilased.
Aasta noorsootöö preemia laureaat
on Viimsi Noortekeskus, mis on kinni
haaranud igast avanenud võimalusest

arendamaks noorsootöö teenust vallas ning viimaks noorsootöö sõnumit
laiemalt kogukonda.
Aasta haridusvaldkonna toetaja
tiitliga tunnustati Püünsi kooli hoolekogu, mis on üks aktiivsemaid haridusasutuste toetusgruppe vallas. Hoolekogu teeb pidevalt tööd selle nimel,
et Püünsi kool jätkaks 9-klassilise põhikoolina ning oleks kogukonna kese.
Aasta sporditegu tiitliga pärjati
MTÜ Korvpalliklubi Viimsi. Eesti esiliiga võit, Eesti meistriliigasse ja Eesti-Läti korvpalli ühisliigasse tõus on
olnud spordiklubi joaks suurepärane
saavutus. Aasta võistkond on Viimsi/
Noto (KK Viimsi), kes on 2021. aasta
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silma paistnud inimesi ja organisatsioone
Andu Tali.

Noortekeskuse
kollektiiv ja
abivallavanem
Marju Aolaid.
Susannah
Kaul.

Rein Ottoson.

Karl-Martin
Rammo.

Joonas Lember
ja Eliisabet Kool.
Piret Kõõra.

Viimsi Lauatenniseklubi esindajad.

korvpalli Eesti meistrivõistluste esiliiga meister, olles esiliigas ainus klubi,
kelle ridadesse ei kuulunud tasustatavaid mängijaid ega võõrmängijaid.
Aasta spordisündmuse korraldaja on Viimsi Lauatenniseklubi, kes
korraldas esmakordselt üle 120 mängijaga rahvusvahelise lauatenniseturniiri Viimsi Open in memoriam Katrin Marks.
Aasta treeneri tiitli pälvis Rein Ottoson. Leppneemes ja Pirital omanimelises purjespordikoolis tegutsev teenekas purjetamistreener on olümpiasportlase Karl-Martin Rammo
juhendaja ning on aastate jooksul tippu viinud paljud Eesti purjetajad.

Aasta seeniorsportlane on Kadri
Tammoja, kes saavutas novembris kulturismi ja fitnessi MM-il masters bikini
35–39-aastaste vanuseklassis 164+ kategoorias pronksmedali. Eesti meistrivõistlustel võitis ta kaks kulda.
Aasta meessportlane on purjetaja
Karl-Martin Rammo, kes osales tänavu
juba oma kolmandatel olümpiamängudel ja saavutas 15. koha Laser-klassis.
Aasta naissportlane on paraujuja
Susannah Kaul, kes võitis paraujumise EM-il Madeiras 50 m vabalt distantsil hõbemedali, osales Tokyo OM-il ja
kel on mitmeid teisi kõrgel tasemel tulemusi.

Aasta meesnoorsportlane on Joonas Lember, kes osales sel aastal viimast aastat veemoto noorte võistlusklassis GT-15 ja saavutas EM-il hõbemedali. Joonas on juba olnud edukas
ka täiskasvanute klassis.
Aasta naisnoorsportlane on CFC
spordiklubi kasvandik Eliisabet Kool.
Vaatamata kasinatele lumeoludele ja
reljeefi puudusele on ta suutnud end
rannakülast Eesti suusakoondisesse
võidelda.
Aasta tegu sotsiaalvaldkonnas on
Viimsi hoolekandekeskuse rajamine. Tunnustus anti Viimsi päevakeskuse ümberkujundamise eest Viimsi
hoolekandekeskuseks ja selleks vaja-

Kadri Tammoja.

like ruumide väljaehitamise ja sisustamise korraldamise eest. Tunnustuse
pälvisid Annika Vaikla, Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond
ja Viimsi Haldus OÜ.
Viimsi kauni kodu konkursil sai I
koha Ülle Kosk Laiakülast, II koha Eva
Link Kelvingi külast ning III koha Merike Heinsoo Haabneeme alevikust.
Samuti tunnustati kaasava eelarve
projekti võiduidee esitajaid. Enim hääli (540) kogus Haabneeme ranna sanglepiku ja Viimsi kooli madalseiklusraja projekt. Idee autorid on Signe Kõiv,
Mairi Saar, Lea Kirotar ja Liia Ringo.
Vallavalitsuse tänukirja sai politsei
Ida-Harju vanemuurija Roman Tkat-

šenko. Just tänu tema visadusele ja
tähelepanelikkusele suudeti kinni pidada mees, kes varastas Viimsi vallas
2021. aasta veebruarikuus ja maikuus
sõidukite küljepeegleid.
Tänukirja teenisid kolm vaprat
Viimsi abipolitseinikku: Janek Murakas, Taavi Valgmäe ja Alar Mik, kes
on vabatahtlikult aidanud Viimsit hoida turvalisena ja kelle panus on hindamatu.
Palju õnne kõikidele tunnustuste
saajatele ja nominentidele! Suur tänu
ka Teile, kes Te märkasite ja esitasite
tunnustamisele tublisid tegijaid!
Merilin Piirsalu
Viimsi Teataja toimetaja
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Viimsi valla ehitus- ja kommunaalvaldk
EHITUS JA KOMMUNAAL Nagu ikka aasta alguses

tavaks, heidame pilgu möödunud aastal toimunule.
Ehitus- ja kommunaalvaldkonnas jätkus tegemisi
teede hoolduses ja ehituses, heakorras, merenduses,
transpordis ning kõiges muus, mis osakonna haldusalasse kuulub.

Ü

heks möödunud aasta silmapiastvamaks
sündmuseks oli kindlasti jätkusuutlikkuse
ja innovatsiooni konkurss Rimi Baltic Sustainability Awards, kus ehitus- ja kommunaalosakond jõudis
kolme finalisti hulka 323 kandidaadi seast. Viimsi vallavalitsuse säästlike sadmeveesüsteemide LIFE
projekt tõsteti esile keskkonnamõju kategoorias.

Haabneeme rand

Ilusad suvepäevad tõid Haabneeme randa kuni 4000 küljastajat päevas. Fansurfi surfikoolist sai rentida
aerusurfi varustust ning osaleda
purjelauakoolitustel. Aktiivselt kasutati korrastatud rannavõrkpalli,
rannatennise ja rannajalgpalli väljakuid. Lisaks renoveeriti rannavalvetorn ja rajati paadikuur.
Eelmisel aastal osutas ajavahemikul 15. juuni kuni 14. september rannavalveteenust uus lepingupartner Forus Security AS. Kui
2020. aastal valvas randa kaks rannavalvurit, siis 2021. aastal hoidis
rannal silma peal kolm väljaõppe
saanud vetelpäästjat. Parema turvalisuse saavutamiseks oli rannavalve kasutuses mootoriga päästepaat. Rannavalveteenusele kulus
suplushooajal 37 975 eurot.
Ranna hooldusteenuste osas
sõeluti liiva ja koristati adru (maksumus 19 440 €), lisaks hooldati
tualette, koristati prahti ja tormikahjusid, hooldati kabiine, paigaldati suunaviidad ja vahetati välja
vanad istepingid uute seljatoega
pinkide vastu. Rannahooajal võeti järjepidevalt suplusvee proove,
mis näitasid, et suplusvee kvaliteet
oli kogu hooaja vältel väga hea. Ühtekokku moodustasid ranna jooksvad hooldekulud ligi 40 000 eurot.
Koostamisel on Haabneeme

rannaala eskiis, millega kavandatakse ranna terviklik lahendus.

Mänguväljakud

Viimsi vallas on käesoleva aasta alguse seisuga 25 valla avalikku mänguväljakut. Uued mänguväljakud
rajati eelmisel aastal Prangli saarele ja Pringi külla. Mõlemad mänguväljakud projekteeris ja ehitas Eleri
Finants OÜ ning need läksid kokku
maksma 27 000 eurot.
Viimsi valla avalike mänguväljakute tehnilist hooldust ja remonttöid teostab Atix OÜ. Hooldustööde käigus sõeluti kevadel läbi kõik
liivast turvaalused, lisati liivakastidesse liiva ning kontrolliti linnakutes elementide turvalisust ja korrasolekut. Paigaldati uusi elemente
ja likvideeriti vandaalide poolt tekitatud kahjusid. Ühtekokku kulus
2021. aastal mänguväljakute hooldus- ja remonttöödele 20 696 eurot.

Heakord

Viimsi valla heakorra eest hoolitseb viieliikmeline meeskond, kes
tühjendab ca 330 prügikasti vähemalt kolm korda nädalas, koristab haljasaladelt prahti, korrastab
ja hooldab rajatisi. Samuti hoolitsetakse pakendipunktide eest, niidetakse muru, riisutakse puulehti,
lõigatakse võsa, hooldatakse avaliku ruumi mööblit ja seadmeid
ning lahendatakse jooksvaid heakorra probleeme. Töö käib aastaringi ja vajadusel ka riigipühadel.
Lisaks on heakorratöölised Naissaarel ja Pranglil.
Heakorratöölised niitsid 2021
niiduperioodil kogumahuga ca 173
hektarit üle valla paiknevaid haljasalasid ja mänguväljakuid (98 erinevat haljakut, maht ca 28 ha). Erinevate haljakute niidukordi tuli kokku
616, keskmiselt niideti igat haljakut
hooajal 6 korda.

Prangli saare
mänguväljak.
Foto: Kristjan
Järv

5994 eurot. Kalmistute heakorratöödele aitasid suvekuudel kaasa
tublid õpilasmalevlased.

Lemmikloomad

Randvere
koerteplats.
Foto: Kristjan
Järv

Haabneeme
ranna liivasõelumine.
Foto: Taavi
Valgmäe

2021. aasta suuremate alade
(Tammede park, Haabneeme ranna sanglepik, Schüdlöffeli haljak
jm) niitmistööde jaoks telliti tööd
lepingupartnerilt, maksumusega
8911 eurot.

Aasta jooksul paigaldati avalikku ruumi juurde 14 uut seljatoega
pinki koos aluste ehitusega, kokku
on avalike pinkide arv Viimsi vallas 185. Lisaks paigaldati juurde
avalikke prügikaste (10), kokku on
teeäärsete avalike prügikastide arv
332. Igal aastal renoveeritakse vähemalt 10 pingipunkti, kus pingile
tehakse alus ja paigaldatakse uus
seljatoega pink.
Kokku asub üle valla 23 pakendipunkti.
Aasta jooksul veeti valla avalikust ruumist ja prügikastidest ära
kokku 355 tonni jäätmeid.
Ühtekokku kulus valla heakorratöö alasteks tegevusteks ligi
187 000 eurot.

Kalmistud

Viimsi vallas asub viis kalmistut:
Randvere, Rohuneeme, Prangli,
Naissaare ning auriku Eestirand
hukkunute kalmistu.
Rohuneeme kalmistule vormistati 2021. aastal 24 matust, Randvere kalmistule 3 matust, Prangli ja
Naissaare kalmistutel matuseid ei
olnud.
2021. aastal rajati Rohuneeme
kalmistu peateele uus graniitsõelmetest kate. Töid teostas TREV-2
Grupp AS, maksumuseks kujunes

Metsakasti külla Ristiku haljakule
rajati koerte jalutusplats. Esimese
etapina paigaldati piirdeaed kogupikkuses 470 m. Koerteplatsi kogusuurus on 8500 m2. Koerte jalutusplats jagati kaheks: suurtele koertele 4600 m2 ja väikestele koertele 3900 m2 ala. Piirdeaia paigaldus
läks maksma 12 368 eurot. Lisaks
rajati platsile ligipääsutee, paigaldati istepingid ja ekskremendikastid. Edasipidi on plaanis paigaldada ka koerte treenimiseks mõeldud
inventari.
Lemmikloomade püüdmise,
hoidmise ja ravi teenust pakub nii
koerte kui ka kasside osas MTÜ
Loomade Hoiupaik. Valdkonna
põhirõhk on hulkuvate lemmikloomade püüdmise, ravi, hoiu jm
teenuste pakkumisel. Ühtekokku
kulus 2021. aastal eelnimetatud
valdkonnale ca 21 500 eurot (2020.
aastal 21 000 €).

Aasta jooksul viidi
hoiupaika 46 kassi
ja 11 koera, kes
veetsid hoiupaigas
ühtekokku 674
tasulist päeva.
Aasta jooksul viidi hoiupaika 46
kassi (2020. aastal 43 kassi) ja 11
koera (2020. aastal kaheksa koera),
kes veetsid hoiupaigas ühtekokku
674 tasulist päeva. Neist uue omaniku said varjupaigast 27 kassi ja
4 koera. Jätkus ka iga-aastane külades ja alevikes toimuv lemmikloomade vaktsineerimise kampaania,
maksumusega ligi 1300 eurot.
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konna tööd ja tegemised 2021. aastal
Kalapüük

Haljastus

2021. aastal kulus Viimsi vallas
haljastustöödele ligi 100 000 eurot.
Põhirõhk oli lilleseadetel ja avaliku ruumi haljastamisel/kaunistamisel. Amplite koguarv oli kokku 362. Juurde soetati 6 betoonist
vaalakujulist teetõkist. Kastmisteenuse maksumus möödunud aastal
oli 30 809 eurot.
Lillede ja puittaimede soetamisele ja istutamisele kulus ligi 25 000
eurot. Ühtekokku istutati 2021. aastal ligikaudu 5200 suvelille, 3200
püsilille, 1200 põõsast ja 125 puud.
Rajati ligi 1300 m2 suurune lillemuru. Suuri puid istutati Põldheina
parklasse, Pargi põik haljasalale ja
Aiandi tee äärde. Peenarde hoolduseks-rohimiseks kulus 8100 eurot.
Ohtlike puude mahavõtmisele ja lõikamisele kulus 2021. aastal ca 19 000
eurot. Vallaruumist likvideeriti ligi
240 ohtlikku puud.
2022. aastal lõpetatakse Põldheina parkla ja Randvere tee haljastustööd. Samuti on plaanis Aiandi
tee – Rohuneeme tee ringtee ümber kujundada täisistutusalaks.
Amplite koguarv tõuseb tänavu
362-ni. Suvelilli on plaanis istutada umbes 6300.

Saared ja merendus

2021. aasta detsembri seisuga on
Prangli saarel registreeritud 216
inimest (2020. aastal 215), Naissaarel 22 (2020. aastal 20) ning Kräsuli
saarel 5 inimest. Viimsi valla koosseisu kuuluvad veel väikesaared
Kumbli, Aksi, Keri, Seinakari, Tiirlood, Pandju, Vullikrunn, Sillikrunn, Sepakari (Mätta kari), Hanekari, Lookari ja Lahesaar.
2021. aastal sai väikesaarte programmi meetmest toetust MTÜ
Naissaarlaste Kogukond mootorsõiduki kütuse kättesaadavuse loomiseks Naissaarel, toetussumma
oli 79 987,55 eurot (projekti kogumaksumus 94 103,00 €). Naissaare sadamasse on planeeritud konteinertankla rajamine, sadamakai
juurde rajatakse 15 m3 mahuti koos
vajaliku infrastruktuuriga, tankla
avamine on planeeritud 2022 kevadel. Käesoleval aastal on väikesaarte programmi taotlusvoor avatud
3. jaanuarist kuni 3. märtsini.
Hajaasustuse programmist toetati 2021. aastal väikesaarte elanike majapidamisi läbi ühe taotluse,
Prangli saare talumajapidamises
joogivee kättesaadavuse tagamiseks ja heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks, toetussumma oli 6500 eurot,
millele lisandus taotleja omaosalus.
Aasta lõpul viidi läbi riigihange Prangli saarele kauplusepidaja
leidmiseks, kuna 2020. aastal kontsessiooniga leitud opereerija OÜ
Saare loobus teenuse pakkumisest.
Riigi toel tehti algust ajaloolise
Keri saare tuletorni taastamistöödega, mille tarvis asuti suve lõpus
ehitama saarele ajutist kaid, et tarnida kohale ehitustöödeks vajaminevad materjalid ja seadmed. Ehitustööd jätkuvad läbi 2022. aasta.

Sadamad

Suurematest sadamatest on Viimsi valla hallata Viimsi poolsaare
ja Prangli saare vahelist ühendust

2021. aastal väljastati Prangli saare püsielanikele 49 kalastuskaarti.
Esitatud aruannete kohaselt püüdsid pranglilased valdavalt lesta (ca
800 kg) ja turska (ca 550 kg). Naissaare elanikele väljastati 2021. aastal kokku kuus kalastuskaarti. Valdavalt püüti lesta (ca 29 kg) ja meriforelli (ca 21 kg).

Välireklaam

teenindavad Leppneeme sadam
ja Kelnase sadam, Naissaare sadam on antud pidada AS-ile Saarte Liinid.

2021. aasta detsembri seisuga on
Prangli saarel registreeritud 216 inimest,
Naissaarel 22 ning
Kräsuli saarel 5
inimest.
Möödunud aastal uuendati nii
Leppneeme kui ka Kelnase sadama kaamerad, mille pilt on avalikus
kuvas nähtav Viimsi valla kodulehel
https://kaamerad.viimsivald.ee/.
Jätkati läbirääkimisi majandusja kommunikatsiooniministeeriumiga (MKM) Leppneeme ja Kelnase sadamate üleandmiseks AS-ile
Saarte Liinid. See võimaldaks sadamate arenguteks suuremaid investeeringuid muuhulgas Euroopa Liidu fondidest.

Prangli laevaliini (parvlaev
Wrangö) opereerib lepingu alusel perioodil 2020–2024 OÜ Tuule
Liinid. Aasta jooksul sooritati 1514
reisi (2020. aastal 1496 reisi), veeti 28 000 reisijat ning 1780 sõidukit. Kokku olid liinilaeva kulud ligi
515 000 eurot.
Naissaare püsielanikele ühenduse pakkumiseks teostas OÜ Naissaare Kohvik laevaga KALK aastaringselt juhuvedude põhiseid reise Naissaare ja Tallinna vahel (lepinguperioodil 2020–2022). Kokku
sooritati aasta jooksul 95 edasi-tagasi reisi ühtekokku ligi 1200 reisijaga ja veeti 180 toidu/varude kotti. Laevaveo kulud olid kokku ligi
32 000 eurot.
Veeteede Ameti laev EVA sooritas valla poolt tellitud ametiabi korras 26 tellimusvedu – kaupa (ehitusmaterjale, kütust, heina jm)
veeti valdavalt eraisikutele erinevatele saartele, Peamiselt Naissaarele, kokku olid laevaveo kulud ligi
32 500 eurot.
Naissaare sadamat külastas 1915
väikelaeva ja 256 korda sildusid reisilaevad. Kokku külastas sadamat
22 915 reisijat.

Lillemuru
Haabneeme
alevikus. Foto:
Allar Lehtsalu

2021. aastal väljastati 111 reklaamiluba (2020. aastal 120), millest
enamus oli toote/teenuse reklaam
(34%) ning suure osa moodustas kinnisvara reklaam (16%). 28%
väljastatud reklaamilubadest moodustas möödunud hooajal poliitiline valimisreklaam. Lisaks eksponeeriti sotsiaalse sisuga reklaame,
üritustele ja meelelahutusele suunatud reklaami. Reklaamimaksu
deklareeriti 47 425 eurot.

Teehoole

Droonifoto
Randvere
peatänavast.
Foto: Siim
Jürima

2021. aastal täitus valla avalike teede hooldajal TREV-2 Grupp AS-il
esimene aasta seitsme aasta pikkusest teehoolde lepinguperioodist.
Käimasoleva hooldehankega on
Viimsi vald jagatud talveperioodil
18 hooldepiirkonnaks, mille lumeja libedusetõrjeks on pidevas valmisolekuks 26 erineva suuruse ja
võimekusega masinat. Taliperioodidel pannakse suurt rõhku nii libedusetõrjele kui ka lume lükkamisele. Talihoolde kulud olid kokku
2021. aastal ligi 430 000 eurot.
Suviste teehoolde tööde raames
puhastati regulaarselt teid ja parklaid, taastati üle 10 km teepeenraid,
remonditi blow-patch meetodiga
teekattes olevaid pragusid üle 250
erineval teel, teostati ribapindamist
mahus 10 000 m2, hööveldati kruusa- ja freeskattega teid, teostati tolmutõrjet, valmistati pindamiseks
15 000 m2 ulatuses ette freespurust
kattega teid. Lisaks hooldati veeviimareid, puhastati üle 5 km ulatuses

teekraave, remonditi ja paigaldati
liikluskorraldusvahendeid, eemaldati teemaadel nähtavust piiravaid
puid, oksi, kive ja piirdeaedu, parandati haljastuse kahjustusi ja niideti tee maa-aladel olevaid haljasalasid kogumahuga üle 5 000 000 m2.

Viimsi vald on
jagatud talveperioodil 18 hooldepiirkonnaks, mille
lume- ja libedusetõrjeks on pidevas
valmisolekuks
26 erineva suuruse
ja võimekusega
masinat.
Ühtlasi tegeleti erinevate ühikhinnapõhiste lisatöödega, mille käigus remonditi näiteks Hundi
tee ja Laiamäe tee kaevud, paigaldati ohtlikutesse kohtadesse torupiirdeid. Suvised teehoolde kulud
olid kokku ligi 550 000 eurot.

Teede sulgemine

2021. aasta jooksul on tänavate/
teede ajutise sulgemise taotlusi
esitatud 46 ning lubasid väljastatud kokku 42, neist pikendati seitset (2020. aastal väljastati 27 ja pikendati 2 tänavate/teede ajutiste
sulgemise luba). Teede ajutine sulgemine on loa taotlejale tasuline
(v.a juhul, kui tegu pole vallavalituse
tellitava tööga) ja aasta jooksul laekus selle eest vallale kokku 8538 eurot maksutulu (2020. aastal 1955 €).

Teede ehitus

Valla teede iga-aastast asfaltbetoonkatete lappimist teostati mahus 13 695 m2 ja alukonstruktsioone remonti mahus 5120 m2 – tööd
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tuspunkte (ja säästlike valgustitega asendamist), siis 2019.–2021.
aastal on jäänud elektri- ja võrguteenuse hinnad peaaegu samasse
suurusjärku. Siit saab järeldada, et
valgustite vahetusele tasub panustada ning projektide LED I-III tegevused on ennast igati õigustanud.
Viimsi valla poolt rajatud tänavavalgustuse ehitustöödele kulus
ca 190 000 eurot.

Liiklus ja transport

teostas AS TREF Nord, tööde maksumus oli ligi 231 457 eurot (2020.
aastal oli tööde maksumuseks ligi
146 660 €).
Teid pindas sel aastal Tallinna Teed AS. Kahekordse pindamise maht oli 15 445 m2 (2020. aastal
25 246 m2 ), pooleteisekordse meetodiga pindamise maht oli 3135 m2
(2020. aastal 7041 m2) ja ühekordse pindamise maht oli 15 880 m2
(2020. aastal 10 210 m2) ning tööde
kogumaksumuseks ligi 119 412 euot
(2020. aastal 114 939 €). 2021 aasta
ühe ruutmeetri pindamise maksumuseks oli keskmiselt 3,5 eurot ja
uue, tolmuvaba katte said 63 teed
või teelõiku. Pindamistööde omanikujärelevalvet teostas Esprii OÜ.
Suvel rekonstrueeriti Aiandi tee
lõigus Aiandi tee 4 kuni Pärnamäe
tee. Ehitustööde käigus vahetati
välja tee aluskonstuktsioon, asfaltkate ja äärekivid, rajati ja pikendati
vee-, kanalisatsiooni- ja sademeveetrasse, pikendati Aiandi tee jalgteed, nihutati ülekäiguradade asukohti ning jalgtee ja sõidutee vahel
asuvad sillutiskivid, mille asemele rajati haljasalad, rekonstrueeriti
Aiandi teega ristuvad mahasõidud,
korrastati Viieaia ja Aiandi bussipeatused, lisati kõrghaljastust ja
teevalgustusmaste. Ehitustöid teostas TREV-2 Grupp AS. Tööde maksumuseks kujunes ligikaudu 851
330 eurot. 2022. aastal täiendatakse Aiandi tee 6 esist ülekäigurada
nutisüsteemiga.
Aasta alguses omandas Viimsi vald riigilt Randvere tee lõigu
Rohuneeme teest kuni Lubja teeni. Vald soovib sellest lõigust kujundada Viimsi peatänavat, kuhu
luuakse igale liiklejagrupile meeldiv liikluskeskkond. Juba suvel tehti algust peatänava I etapi, Põldheina tee parkla ja Põldheina tee
pikenduse ehitusega. Ehitustööde
käigus rajati Heki tee ja Tammepõllu tee vahelisele lõigule kõrghaljastusega eraldussaar, mis eraldab sõiduradasid, Tammepõllu
tee ja Randvere tee muudeti foorisüsteemidega reguleeritud ristmikuks, sõidutee kate vahetati välja
tugevamat tüüpi asfaltkatte vastu,
kergliiklusteed pikendati kultuuri- ja hariduskeskuseni Viimsi Artium, ülekäiguradadele lisati nuti
ülekäigurajasüsteemid, Haabneeme kooli parkla muudeti ühesuunaliseks, teevalgustus asendatakse
LED-valgustusega, olemasolev Ka-

rulaugu bussiootepaviljon vahetati
välja uuemat tüüpi kompleksootekojaga ning Põldheina parkla kõrvale rajati uus Karulaugu bussipeatus. Peatänavale istutati hulganisti
kõrghaljastust, põõsaid ja lilli. Olemasolevad Põldheina tee ja Tammepõllu tee ühendati omavahel
ning Randvere tee ja Põldheina tee
vahele rajati Artiumit, koole ja tulevast spordihalli teenindav parkla.
Uus parkla mahutab 70 sõiduautot
ja 6 bussi. Parkla ümbrusesse rajatakse istumisalasid, piknikualad,
tasakaalurajad, õitsevad kraavid
ja tiigid ning hulganisti istumisalasid ja lilleilu. Peatänava ja Põldheina tee parkla ehitustöid teostab
TREV-2 Grupp AS ning järelevalvet
Esprii OÜ. Peatänava ja parkla ehitustööde maksumuseks kujuneb ligi 2,35 miljonit eurot ning ehitustööd lõppevad 2022. aasta suvel.

Juba suvel tehti
algust peatänava
I etapi, Põldheina tee
parkla ja Põldheina
tee pikenduse
ehitusega.
Suvel rekonstrueeriti Prangli
saarel olev Keiseri tee lõigus Lääneotsa tee kuni Mölgi sadam. Ehitustööde käigus rajati uus teekate, sademevee kraavid, paigaldati
truupe ja eemaldati kõrghaljastust.
Keiseri tee ehitus läks maksma
49 000 eurot ning ehitustöid teostas OÜ Saare.
Sügisel rajati mitmeid kergliiklusteid. Lageda tee kergliiklustee
pikendati Vehema teest kuni Aiandi teeni 3 m laiune jalgratta- ja jalgtee ning Püünsi kooli ja staadioni vahele rajati 2,5 m laiune jalgtee. Lageda tee jalgratta- ja jalgtee maksumuseks kujunes 182 478
eorot ning Püünsi kooli ja staadionit ühendava jalgtee ehituseks ligi 9600 eurot. Ehitustöid teostas
WWR Systems OÜ, asfalteerimistöid TREF Nord AS ning omanikujärelevalvet Arterega OÜ.

Teede projektid ja uued teed

Teede projektidest said valmis Nurme tee rekonstrueerimisprojekt,
Linnase 1-4 tee ehitusprojekt ning

Kaluri tee ja Kivila tee ehitusprojekt. Töös on Jäätma tee rekonstrueerimise projekt ja Tammneeme tee jalgtee ehitusprojekt (lõigul
Sambla tee kuni Mereääre tee).
Arendajate poolt valmisid Punga tee, Urva tee ja Pähkli tee koos
jalgteedega, Aruheina tee ja Tammeõie tee. Vallavalitsus on tänulik
arendajatele, kes koostöös vallaga
on aidanud luua kvaliteetset elukeskkonda. Lisaks andsid mitmed
eraisikud vallale üle paarkümne
kinnistu teemaade laiendustega.
2021. aasta jooksul anti välja
21 tee-ehitusluba (kokku 39 tee ehitamiseks) ning 10 kasutusluba (kokku 15 teele). 2020. aastal väljastati
20 tee-ehitusluba ja 11 kasutusluba.

Tänavavalgustus

Viimsi vallas viidi 2021. aastal lõpuni LED II tänavavalgustuse projekt.
Projekteerimistöid teostas AS KH
Energia-Konsult, ehitustöid teostas
Corle OÜ ning järelevalvet viis läbi
Infragate Eesti AS. Projekti elluviimiseks kulus pisut üle 990 000 euro,
millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud toetus
(rahastati Euroopa Ühtekuuluvusfondist) moodustas 565 000 eurot.
Kokku vahetati valgustust 18 piirkonnas üle valla, mille käigus paigaldati 658 uut LED-valgustit. Läbiviidud arvutuste põhjal hoitakse
valgustite vahetusega aastas kokku
ca 20 000 eurot.
Jätkuvalt on töös LED III tänavavalgustuse ehitustööd. Ehitustöid
teostab Corle OÜ ning järelevalvet
töödele teostab Esprii OÜ. Projekti käigus renoveeritakse ligikaudu
500 valgustuspunkti.
31.12.2021 seisuga on Viimsi
vallas 6153 valgustuspunkti ning
184 liitumis- ja juhtimiskilpi. Aastaga lisandus 325 uut valgustit ning
liitumis- ja juhtimiskilpe vähenes
4 võrra. LED-valgustuse osakaal
moodustas valgustitest 40%.
Aktuaalne teema on elektriteenuse hind. Vaadatates üle 2020. ja
2021. aasta elektri- ja võrguteenuse kulud, siis maksumused jäävad
samasse suurusjärku, kuna vallal
on sõlmitud fikseeritud hinnaga
leping. Kui 2020. aastal oli võrguja elektriteenuse kulu ca 240 000
eurot aastas, siis 2021 aastal olid
võrgu- ja elektriteenusekulud ca
245 000 eurot. Arvestades, et igaaastaselt lisandub uusi valgus-

Möödunud aastal jätkati ohutuma
liikumiskeskkonna kujundamisega. Erinevaid liikluskorraldusvahendeid sh liiklusmärke, viitasid,
liikluspeegleid jmt telliti ligikaudu
48 000 euro eest. Teekatete joonimis- ja märgistustöid teostas lepingupartner OÜ Naami-V mahus ligi 1693,5 m2, maksumusega 23 160
eurot. Vähendamaks metsloomadele otsasõitmist rajas vald
koostöös Eesti jahimeeste seltsiga aprillis Viimsi-Randvere teele
ulukireflektorite katselõigud. PaiLageda tee
galdatud spetsiaalsed 100 reflekkergliiklustee.
torit peegeldavad autotulede valFoto: Alar Mik
gust metsa poole, moodustades tee
ja metsa vahele valgusseina, mis
peaks ulukitele hoiatavalt mõjuma. Kergliiklejate ja sõiduautode
paremaks eraldamiseks paigaldati suve jooksul Muuli teele ja Nelgi
teele sõidu- ja kergliiklusteed eraldavad postid.
Randvere tee rekonstrueerimistööde raames paigaldati Haabneeme kooli esisele ülekäigule ning
Tammepõllu tee ristmiku juurde
tulevase Artiumi külastamiseks
Eestis uudsed nutiülekäiguraja lahendused, kus fooripostidele paigaldati LED-taustaga nutiülekäiguraja süsteem (sarnane Lubja teel
oleva Bercman Technologiesi nutiülekäiguga), mis tagab ülekäiguraja nähtavuse ka uduse või sajuse ilmaga. Ülekäigukohtade ette pandi
teekattele projitseeritavad (Safelight Traffic Signali tüüpi lahendused) fooritulede valgusvihud ning
ülekäiguraja esisele äärekivi jooÜhistranspordi nele kattesse süvistatud fooritulesõidukite tehde dubleerimissüsteemid. Aasta
niline kontroll
lõpus alustati Bercman Technolokoostöös
politsei- ja piiri- gies nutiülekäiguraja paigaldamisega Aiandi teele.
valveametiga
Aasta jooksul väljastati 81 veoHaabneeme
auto keelualasse sisenemise või
alevikus. Foto:
Imre Saar.
erivedude teostamise luba.

Ühistransport

Vallasisese ühistranspordi teenuse
osutajana jätkab alanud aasta suveni AS Hansa Bussiliinid.
Vallaliinid sõitsid lõppenud aastal kokku ligikaudu 702 935 km, mida on ca 9% rohkem, võrreldes aasta varasemaga. Enim kasutajaid oli
liinil V2, mida kasutati ligikaudu
170 000 korda, veidi vähem sõideti
liiniga V5, kokku 145 000 sõitu. Valla liinivõrgu kulu oli 2021 aastal ca
878 000 eurot.
Jätkuvalt toimivad ka Harju
maakonnaliinid 114, 115 ja 174,
milledega tehti möödunud aastal
ligikaudu 350 000 sõitu. Kõige populaarsem oli bussiliin nr 114, millega sõideti üle 210 00 korra. Kokku
sõitsid maakonnaliinid 2021. aastal
ca 630 000 liinikilomeetrit.

Vallaliinid sõitsid
lõppenud aastal
kokku ligikaudu
702 935 km, mida
on ca 9% rohkem,
võrreldes aasta
varasemaga.
Kontaktõppest lähtuvalt toimis koolibussi teenus. Septembris läbiviidud loenduste alusel
kasutas Viimsi-Keskuse- ja Tammneeme-Balti jaam koolibussi keskmiselt 46 õpilast päevas. Populaarsem oli Viimsi Keskus-Balti jaam
koolibuss, mida kasutas iga päev
keskmiselt 30 õpilast. Tammneeme suunalist koolibussi kasutas
igapäevaselt keskmiselt 17 õpilast.
Koolibussi kulud 14 300 eurot.
Lõppenud aastal valmis kauaoodatud Viimsi riigigümnaasiumi
poolne Karulaugu bussipeatus.
Peatus varustati uue valla tunnusdisainiga kompleksootepaviljonidega, kus on lisaks ootealale jalgrattahoidjad. Leppneemes muudeti
ohutumaks Lepalinnu bussipeatus ning paigaldati ootekoda. Jätkuvalt panustatakse vanade ootekodade uuendamisse, hooldamisse
ja postipeatuste arvu vähendamisesse. Valmisid Kivimäe, Mäe, Pällu ja Väljaotsa peatuste ohutumaks
ehitamise projektid.
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Taksoveo tegevuslube menetleti 17, sh väljastati 9 teenindajakaarti ning 7 sõidukikaarti.

Turvalisus

Turvalisuse valdkond koosneb politsei, valve ja pääste tegevustest.
Politsei tegevusalast toetati piirkonnapolitsei ruumide majanduskulusid, abipolitseinike koolitustegevust ja ennetustööd.
Turvalisuse valdkonnas kulus
Viimsi valla automaatse numbrituvastussüsteemi ning valvekaamerate hooldus- ja halduskuludeks ligi 20 000 eurot (2020. aastal
18 200 €) ja G4S patrullteenuse kulusid ligi 7800 eorot. Valvekaamerate ja numbrituvastuse hooldusega jätkab perioodil 2017–2022 G4S
Eesti AS, kes osutab ka patrullteenust perioodil 2017–2022. Täiendavalt paigaldati valveseadmeid ja
kaameraid, töö jätkub 2022. aastal.
Viimsi valla kaamerate teemalehel kaamerad.viimsivald.ee on avalikult vaatamiseks 20 kaamerat, mis
on jaotunud liikluskaameraks, sadamakaameraks, parklakaameraks
ja teekaameraks. Kaamerad annavad väga hea ülevaate Viimsi valla
avalikus ruumis toimuvast ning samuti ülevaate teede seisust üle valla. Lisaks valla kaameratele on 26
kaamerat, mis edastavad pilti politsei- ja piirivalveameti süsteemi,
et tagada Viimsi vallas ohutum ja
turvalisem keskkond.
Pääste valdkonnas toetati
Prangli Saare Seltsi päästeteenistust ja saare vabatahtlikku merepäästet 62 000 euroga, Viimsi Merepäästet 6000 euroga ning Naissaare
päästeseltsi 3000 euroga.

Kaevetööd

2021. aastal:
• väljastati 103 kaeveluba ja neist pikendati 14 (2020. aastal 110 kaeveluba ja neist pikendati 24), tööde teostamise aja pikendamist taotletakse
enamasti objektide taastamis- ja
haljastustööde ebasobilikest ilmastikuoludest tingitud venimise tõttu;
• registreeriti 35 korral avariikaevetöid (2020. aastal 56 korral), avariikaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekib ootamatult ja
mis on ebasoovitavaid tagajärgi silmas pidades edasilükkamatud.
Enim kaevetööde lubasid on
aasta jooksul väljastatud käidu-

korraldusega tegelevale ettevõtetele AS KH Energia-Konsult (8 luba), järgnevad elektritöid teostav
ettevõte AS Elektritsentrum (7 luba) ja teedeehitusele spetsialiseerunud AS TREV-2 Grupp (6 luba),
teiste loataotlejate aastane lubade
maht oli kuni 5 luba.
Enim avariikaevetöid on aasta jooksul teostanud valla vee-ettevõte AS Viimsi Vesi (23 taotlust),
järgnevad elektrivarustuse tõrgeteta toimimise tagamiseks vajalikke
hooldustöid tegev AS Elektritsentrum (5 taotlust) ja tänavavalgustustööde valdkonna eest vastutav AS
KH Energia-Konsult (4 taotlust),
teiste taotlejate avariikaevetööde
arv piirdub üksikute töödega.
Ulatuslikumad kaevetööd olid
seotud LED-tänavavalgustustöödega, kuid tegevust jagus ka seonduvalt vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamisega, sademeveesüsteemide
ja -äravoolude täiendamise, uuendamise ja rajamisega ning mitmesuguste muude taristuküsimuste
lahendamisega.

Lisaks eeltoodule on menetletud ehituslubasid ja kasutuslubasid
erakinnistutele ehitatavate elamute jm vee- ja kanalisatsioonitorustike, sademevee- ja drenaažitorustike, elektri- ja sidevarustuse ning
gaasivarustuse rajatiste ehitamiseks kokku ~250 objektil.

Loamenetlus

Sademevee
uputus Randvere külas ja
truubi parandus. Foto Siim
Reinla

duste nõuet, millega kas kogutakse
sademevett kokku olmetarbimise
eesmärgil või aeglustatakse ning
ühtlustatakse sademevee voolukiirust kinnistusiseselt vältimaks valla peatrasside ülekoormamist kõrgvee perioodil.

Sademevesi

2021. aastal jätkus sademevee valdkonnas töö likvideerimaks erinevaid probleeme ning muutmaks
Viimsi vald kliimamuutustele paremini vastuvõtvamaks. Möödunud aastal rajati Aiandi teele uus
kollektor, millega loodi piirkonnale
sademevee eesvool ning seeläbi oli
võimalik likvideerida mitmed ebaseaduslikud reovee valeühendused
sademeveesüsteemi. AS-i Viimsi Vesi hinnangul vähendas valminud rajatis reoveepumplate ja -puhastite koormust. 2021. alustati ka
Metsakasti küla sademeveelahenduse rajamisega. Tööde esimeses
etapis rajati Pirni teele sademevee
eesvool, läbi mille on tulevikus võimalik ära juhtida suur osa piirkonna sademeveest. 2022. aastal on
plaanis jätkata piirkonna sademeveelahenduse järgmise etapi väljaehitamisega.
2021. aastal väljastati 57 sademevee tehnilist tingimust, millega määrati ära, kuidas tuleb hoone rajamisel, rekonstrueerimisel
või muu taristu rajamisel lahendada kinnistu sademevesi. Alates
2021. aasta suvest rakendab vallavalitsus kõigi uute hoonete püstitamisel säästlike sademeveelahen-

Alates 2021. aasta
suvest rakendab
vallavalitsus kõigi
uute hoonete püstitamisel säästlike
sademeveelahenduste nõuet.
Eelmisel aastal alustati Interreg CleanStormWater projekti raames Haabneeme keskuse piirkonna sademevee puhastussüsteemi
ning reaalajas sademevee kvaliteedi seire süsteemi projekteerimisega. Käesoleval aastal on ehitus- ja
kommunaalosakonnal plaanis ehitada süsteem välja ning integreerida see arendatava sademevee monitoorimissüsteemiga. Valmis said
ka LIFE UrbanStorm projekti raames rajatud säästlike sademeveelahenduste testalad mõisapargis
ja Randvere teel ning hetkel teostatakse projekti erinevaid tegevusi (nt koostöös Eesti Maaülikooliga
korraldatakse koolitusi ja seminare). Tulevikus on plaan jätkata erinevate säästlike sademeveelahenduste rakendamist ja arendamist.
Näiteks rajati möödunud aastal
Põldheina tee parklasse Eesti esimene dreenbetoon kattest parkla,
mis avatakse 2022. aastal. Samuti esitas ehitus- ja kommunaalosakond koos 17 partneriga Eestist ja
Lätist LIFE projektimeetmesse uue
taotluse, mille peamine eesmärk
oleks Viimsi vallas sademevee ringkasutuse rakendamine.

Soojamajandus ja gaas

Tänu Adven Eesti AS-i viimaste aastate mahukatele investeeringutele
Viimsi ja Haabneeme aleviku soojustrasside renoveerimisel oli sellel
aastal üldise energiakandjate hinna tõusu foonil Viimsi kaugkütte
tarbijatel oluline eelis. Sõpruse tee
uue puiduhakkel katlamaja soojuse omahind on sedavõrd soodne, et soojuse hind tarbijale tõusis
vaid mõne protsendi võrra.
Samas ehitati ja renoveeriti ka
sellel aastal soojustrasse. Samuti
rajati soojustrasse arendajate poolt
Nelgi põik ja Jasmiini tee piirkonnas uute elamute tarbeks.

Elektri- ja gaasihinna olulise
tõusu tõttu on tekkinud elamuühistute ja üksiktarbijate huvi kunagi loobutud kaugkütte liitumise
taastamiseks ja kohati ka uute liitumiste rajamiseks.
Uusi gaasitrasse ja majaühendusi ehitati 0,6 km.
Haabneeme alevikus alustati
CNG tankla ehitamist, et võimaldada Viimsi vallas tankida surumaagaasiga töötavat autotransporti.

Vesi ja kanalisatsioon

Eelmise aasta suuremateks ühisveevärgi (ÜVK) töödeks olid: Ampri
tee piirkonnas vahetati välja amortiseerunud veetorustik ning rajati
liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga kinnistutele, kellel see
täna puudus; Heina tee, Kapteni
ja Voldemari tee piirkonnas rajati uus veetorustik ning uus reoveepumpla; Hundiuru ja Lännemäe
teel toimus ÜVK pikendamine ning
Loosaare teele rajati uus torustik;
Haabneeme alevikus tagati liitumisvõimalus ühiskanalisatsiooniga kinnistutele, kellel see eelnevalt
puudus, ning lõpetamisel on Kivitamme tee objekt.
Randvere külla paigaldati ka uus
veemõõdukaev, mis parandab oluliselt veevõrgu seiret nii tarbimiste
kui ka avariide osas. Prangli saare
veetöötlusjaama juurde rajati juurde kaks 10 m3 veemahutit, mis aitab
vee tarbimist reguleerida tipptunnil.

Tehnovõrkude ehitus

2021. aastal rajati ja renoveeriti
Viimsi vallas kokku 72 km tehnovõrke, sh veetrasse 11,5 km, kanalisatsioonitrasse 10,8 km, sademevee- ja drenaaži torustikke 14,4 km,
tänavavalgustuse elektriliine 7,0 km,
elektriliine 9,1 km, sideliine 18,3 km,
gaasitrasse 0,6 km ning soojustrasse 0,3 km.

Võrreldes 2020. aastaga kasvas
2021. aastal vallavalitsusele esitatud esmaste taotluste, nii ehitusloa
kui ka ehitusteatiste, arv. 2021. aastal esitati kokku 706 (2020. aastal
644) uut taotlust, millest 399 (2020.
aastal 384) taotluse menetlust alustati ja 307 (2020. aastal 260) taotlust
tagastati menetlusse võtmata. Paraku ei ole vähenenud korduvläbivaatuste, st menetluses olevate
taotluste korduvläbivaatuste arv.
Kokku tegeleti 1747 (2020. aastal
1285) menetlusega (sisaldab korduvaid menetlusi, st tagastamist
parandamiseks ja parandatud taotluste uuesti esitamist).
Kokku väljastati 2021. aastal ehituslubasid 342 (2020. aastal 263) ja
vormistati ehitusteatisi 842 (2020.
aastal 643) objektile.
Muuhulgas tehti erinevatel põhjustel ehituslubade kehtetuks tunnistamise otsuseid 17 objekti puhul (millega kaasnesid ka objektiga seotud ehitusteatiste kehtetuks
tunnistamise otsused teavitamiskohustusega ehitistele ja paranduskannetega ehitise seisundi muutmised).
Üheks töövaldkonnaks on korteriomandite seadmiseks hoonejaotusplaanide kinnitamine – 2021.
aastal 35 hoonet. 2021. aastal kaasati menetlustesse 1865 füüsilist ja
juriidilist isikut.
Projekteerimistingimusi väljastati tehnovõrkudele ja rajatistele 28
(36 erinevale objektile).
Hoonetele väljastati projekteerimistingimusi 76 (2020. aastal 58)
kokku 209 kinnistule, nendest avatud menetlusega 37 (2020. aastal
17) kokku 170 kinnistule. Projekteerimistingimusi saadeti tagasi läbi vaatamata 59 (sh nii valesti vormistatud kui ka objektid, millele
tingimusi ei saa väljastada). Hoonete eskiislahendustele anti seisukoht 52 objektile (2020. aastal 32).
Ehitusvaldkonna tegevustest
laekus 2021. aastal riigilõivusid
75 005 eurot (2020. aastal 69 429 €):
• ehituslubade eest 68 625 eurot
(2020. aastal 52 674 €);
• projekteerimistingimuste eest
2600 eurot ( 2020. aastal 2975 €).
Ehitus- ja
kommunaalosakond

tasub teada

Olulisi fakte ehitus- ja kommunaalosakonna tegemistest
Heakorratöötajad koristavad iga päev Viimsi vallast ligi tonni
prügi – palume suhtuda keskkonna ja jäätmekäitlusesse heaperemehelikult. Ärme prügista keskkonda!
LED II objekti valgustite vahetusega hoitakse arvutuslikult aastas
elektrikuludelt kokku ligi 20 000 eurot.
Viimase kolme aastaga on jäänud tänavavalgustuse elektri- ja
võrguteenuse kulud samale tasemele.
Viimsi vald jõudis Rimi Baltic Sustainability Awardsi konkursil kolme finalisti hulka 323 kandidaadi seast.
Haabneeme alevikus rajatud 12 000 tulbisibulaga peenar ja lillepeenar pälvisid elanike seas suurt tähelepanu.
Kokku oli osakonnal töös üheksa rahastusprojekti.
2021. aastal vahetas osakond vallaelanikega ligikaudu 35 000
kirja.
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2021. aasta alushariduses, koolides, hu
HARIDUS Möödunud aastal oli meie vallas kahtle-

mata üheks oluliseks märksõnaks Viimsi haridusaasta 2021, millest kirjutasime põhjalikumalt aasta
viimases Viimsi Teatajas. Nüüd aga võtame lähemalt
kokku, mis toimus lõppenud aastal meie koolides,
lasteaedades, huvihariduses ja noorsootöös.

K

oolides jätkus 2020/2021
õppeaasta II poolaasta distansõppel. Koolis
kohapeal said käia vaid
hariduslike erivajadustega lapsed.
Hea meel on tõdeda, et käesolev
õppeaasta on lubanud hoida koolid avatuna, pidev kiirtestimine tekitas alguses küll hulga segadust ja
küsimusi, kuid on aidanud ära hoida suuremad haiguspuhangud.

Fookuses vaimne tervis

Kevadel pöörasime suuremat tähelepanu vaimse tervise olukorrale.
Distantsõpe, eraldatus kaaslastest
ning teadmatus, kaua selline olukord kestab, tõid kogu ühiskonnas
kaasa palju pingeid ja vaimse tervise probleeme. Viimsi vald võimaldas koolitöötajatel pöörduda
kiirkorras ja tasuta nõustamisele Viimsi Psühhiaatriakliinikusse
ning tõi huvilisteni vaimse tervise
esmaabi koolituse, mille viisid läbi peaasi.ee nõustajad. Koolitustega jätkame ka uuel aastal, laiendades oluliselt sihtrühma.

Arendavad koostöökojad

Haridusjuhtide kohtumised said
lisaks tavapärasele infovahetusele sihipärasema väljundi koostöökodades. Aasta jooksul käsitlesime
erinevaid aktuaalseid teemasid,
mõned näited: õpetajate ja haridustöötajate kutsete süsteem; alustava
õpetaja toetamine ja mentorsüsteem; kes on abiõpetaja, õpetaja
abi, tugiisik?; õpetajate ja tugipersonali kvalifikatsioon, palgakorraldus
jpm. Aasta lõpus tutvuti lähemalt
üld- ja huvihariduse koostööga Pärnu linna näitel. Kuna kohe-kohe on
valmimas kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium, on ka siin fookuses huvihariduse suurem lõimimine koolitundide teemadega.

Muud põnevad tegemised

Esmakordselt toimus Viimsi vallas
suvine keelelaager, mis oli mõeldud
1.–2. klasside õpilastele, kelle koduseks keeleks ei ole eesti keel. Viimsi
noortekeskuse aktiivsete ja vastava

koolituse läbinud noorsootöötajate
eestvedamisel viidi läbi toredaid ja
harivaid tegevusi, et kinnistada laste keeleoskust ning pakkuda keeleõppega seotud tegevusi väljaspool
kooliaega. Kolm vahetust laagrikohti täitusid paari päevaga.
Kevadel saime positiivse vastuse taotlusele toetuse saamiseks
Euroopa Regionaalarengu Fondist
haridusliku erivajadustega õpilaste õppetingimuste parandamiseks.
Projekt toob Viimsi valla koolidesse spetsiaalseid õppevahendeid ja
mööblit ligi 200 000 euro eest, millest omaosalusena 15% kannab
Viimsi vallavalitsus. Osa mööblist
on koolidesse juba jõudnud. Samuti on renoveeritud Püünsi kooli peasissepääs, kuhu paigaldati ka
kaldtee. Projekti tegevuse lõpptähtaeg on 31. august 2022.

Alusharidusest 2021. aastal

Möödunud aastal esimeses pooles
oli MLA Viimsi Lasteaiad nimekirjas keskmiselt 777 last ning avatud
38 rühma, Püünsi kooli kahes lasteaiarühmas osales õppetöös 36
last. Kevadel saadeti kooli 184 last.
Suve jooksul käisid MLA Randvere majas ümberehitustööd ning
1. septembril oli rõõm vastu võtta
veel üks rühmatäis väikesi lasteaialapsi, kui avati uus Millimallikate
rühm. Eelmisel õppeaastal oli õppetöös läbivaks teemaks “Tahaksin
olla...”. Eesmärkideks seati loovusja digiõpe ning eesti keele kui teise keele õpetamine. Lisaks pöörati
tähelepanu osaluspedagoogikale,
mis toetab laste huvi ja omaalgatust pedagoogiliste protsessides.
Seda lähenemist toetab käesoleva õppeaasta teema “Miljon miksi”.
Eelmist õppeaastat jäi ilmestama koroonast tulenevate oludega
kohandumine, mistõttu mitmed
traditsioonilised üritused toimusid
muutunud vormis. Nii ka 1. juuni
MLA Viimsi Lasteaiad Laulupäev,
mida tunnustati tiitliga Viimsi valla
haridustegu 2021. Head koostööd
haridusasutuste vahel jääb meenutama Viimsi valla haridusaasta.

Püünsi kooli
sünnipäeval
oli üheks esinejaks praktikant Sarah
Saksamaalt.
Foto: Püünsi
kool

Eelmisel
aastal avati
MLA Randvere majas
Millimallikate
rühm. Foto:
Maiu Plumer

Positiivsed muutused

Viimsi vallavalitsuse esindajad ja Viimsi
noored pärast
Noortepäeval
peetud jalgpallimatši.
Foto: Viimsi
noortekeskus

1. aprillil toimus suur muudatus
alushariduse korralduses. Lapsevanema tasutud kohatasud võrdsustusid eralasteaias, eralapsehoius ja
munitsipaallasteaedades. Tänaseks
on Viimsi vallal 45 partnerit, kes
pakuvad eriilmelist alusharidust
eralasteaedades ja eralapsehoidudes rohkem kui 700-le lapsele.
Valikuvõimalus on lai: saab valida
erineva õppekeelega, asukohaga,
pedagoogikatega (nt Montessori,
Waldorfpedagoogika jt) lasteasutuste vahel. Vald toetab vabatahtliku toetusega ka neid lasteasutusi,
kus pakutakse lastele ujumisvõimalusi, võõrkeelset õpet jne.
Teise suure muudatusena võib
lapsevanem lasta oma lapsel käia
erasektoris nii kaua kui soovib, pole vaja karta, et mingil põhjusel valla toetus kaob. Muidugi peab arvestama, et alushariduse teenused nii
munitsipaalis kui ka erasektoris on
ette nähtud valla elanikele. Viimsi
vald katab täielikult alushariduse kulud ka nendel 50-l lapsel, kes
käivad teiste omavalitsuste alusharidusasutustes.

Mis on veel olulist?

Lapsevanemale, kel on soov ja võimalus veeta oma lapse kõige hapramad ja kaunimad ajad kuni lapse

3-aastaseks saamiseni kodus, maksab vald 250 eurot kuus koduse lapse toetust. Seda võimalust kasutas
näiteks detsembris 125 perekonda.

Lapsevanemale,
kel on soov olla aeg
kuni lapse 3-aastaseks saamiseni
kodus, maksab
vald 250 eurot kuus
koduse lapse toetust.
Maikuus asutasime Viimsi valla alusharidusjuhtide koostöökoja.
Ühiselt oleme kokku leppinud käitumisreeglid koroonapandeemia
tingimustes, korraldanud ühiskoolitusi, tutvunud eralasteaedadega
ja arutanud päevakajalisi teemasid.
Eesmärgiks on tänu tihedale koostööle aina rohkem tunda ja tegutseda ühtses Viimsi valla alusharidusvõrgustikus.

Huviharidus ja huvitegevus
Viimsis

2021. aasta alguses olid Covid-19
piirangute tõttu grupitegevused

keelatud ning enamus tegevusi huvihariduses ja huvitegevuses toimus distantsilt või individuaalselt.
Aasta teises pooles taastusid grupitegevuse võimalused, kuid lapsevanematel ja huvikoolide juhendajatel jäi kuni aasta lõpuni ebakindlus
ja samas ka valmisolek ringitegevuse ümberkorraldamiseks.
Viimsi valla huviringide kajastamiseks toimus septembrikuus
esmakordselt virtuaalne huvitegevuse infolaat. Lisaks koondasid
huviringid oma tegevuse Viimsi
valla kodulehel olevasse Kultuuriaknasse, mis lihtsustab ka edaspidi valla võimalustega tutvumist.
Viimsis tegutseb jätkuvalt kaks
munitsipaalhuvikooli: kunstikool
ja muusikakool. Mõlemad koolid
said möödunud aastal uued juhid
ja sellega seonduvalt uue hingamise. Detsembris liitusid huvikoolid
Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemiga Arno, kus edaspidi toimub huvikoolidesse sisseastumise ja lahkumise taotluste
esitamine.
Jätkuvalt tegelevad Viimsi noored peamiselt spordivaldkonda
kuuluvate harrastustega, kuid aina rohkem leitakse tee loodus- ja
täppisteaduste ning tehnoloogiavaldkonda kuuluvatesse huviringidesse.

2021. aasta huvihariduse
ja -tegevuse kava

Viimsi valla huvihariduse ja huvitegevuse kava on raamdokument
riikliku huvihariduse ja huvitegevuse rahastuse kasutamiseks.
Kava raames toetati, korraldati või loodi järgmised võimalused:
• Prangli põhikooli filmi- ja fotoringi ning keraamika-kunstiringi toetus.
• Haabneeme koolis matemaatikaringi toetus.
• Randvere koolis jätkusid HEVõpilastele või kaasava hariduse
põhimõttel toimuvad huviringid
(HEV PPR liikumisring, matemaa-
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uvihariduses ja noorsootöös
Jätkus mitmekülgne
noorsootöö

tasub teada

Haridus- ja noortevaldkonna arengukava
2021. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus noortevaldkonna arengukava aastateks 2021–2035. Arengukavas kirjeldatud noortevaldkonna visiooniks aastal 2035 on, et kõigis Eesti piirkondades elavad
noored tervislikku ja täisväärtuslikku elu ning on võimestatud muutma kogukonda ja riiki selliselt, et Eestis on maailma parim keskkond kasvamiseks, elamiseks ja eneseteostuseks.
Uus arengukava on aluseks ka Viimsi noorsootööle. Meie täpsem
noorsootöö korraldamise alus on 2021. aastal kinnitatud Viimsi valla
haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021–2030. Selles on
oluline osapoolte koostöö, infovahetus ja teemavaldkondade lõimitus.

tika, portreekunst, HEV PPR loodusring, HEV PPR mängu- ja tantsuring, HEV PPR käsitööring, akrobaatika 1-2. klassile, HEV PPR muusikaring, lauatennis, 1. klasside
rahvatantsuring).
• Viimsi noortekeskuses jätkusid 2020. aastal alustanud kokandusring, fotoring, meisterdamisring “Minu disain”, keraamikaring.
Loodi sisuloome ja sotsiaalmeedia huviring ja projektikirjutamise ABC.
• Toimus Keerdtrepp MTÜ ekstreemspordi huviringi avamine
(tegevused toimuvad ka suvel).
• Muusikateraapiaringina loodi
võimalus raske ja sügava puudega
noortele tegeleda muusikaga vastavalt oma võimalustele.
• Toetati OÜ Viimsi Teraapiakeskus
poolt loodud kolme muusikagrupi
tegevust sotsiaalsete erivajadustega noortele.
• Toetati SPIN programmi jätkumist Viimsi vallas.
• Viimsi valla huvihariduse ja -tegevuse projektitoetuse alusel toetati kokku üheksat erinevat organisatsiooni:
- MTÜ Teadmiskeskuse Collegium
Eruditionis (malering, robootika
tüdrukutele Haabneeme koolis,
robootika Püünsi koolis, animatsioonikursus “Tee ise multifilmi”,
kosmosering “Päikesesüsteem ja
kosmos”, mehaanika- ja elektrooni-

kakursus, matemaatikaring “Nutikad matemaatikud”, matemaatikaring “Lisakursus põhikooli lõpetajale”, õmblusring “Mood ja disain”,
ettevõtlusring “Edukas noor”, visuaalkultuuri- ja kunstikursus “Nihkes küsimused”);
- Viimsi Purjespordikeskus OÜ-d
toetati treeningpaatide ostuga ning
tööjõukulude osalise katmise toetusena;
- MTÜ Virbel sai toetust videotehnika ja arvuti soetamiseks;
- Viimsi muusikakool ostis kaks
lõõtspilli;

- OÜ Viimsi Teraapiakeskus sai toetust suviseks Karulaugu muusikaja inspiratsioonilaagri korraldamiseks;
- Digiruum OÜ sai toetust robotite ostuks;
- MTÜ-le Minimuusika eraldati
tööjõukulu toetust Püünsis lauluringi läbiviimiseks;
- Keerdtrepp OÜ-le eraldati toetust
Viimsi BMXikooli, Viimsi Tõuksikooli, Viimsi Rulakooli läbiviimise
töötasudeks;
- Viimsi Lauatenniseklubi soetas
lauatenniselaudu;
- MTÜ Limitless Lifestyle korraldas suvist laste rulluisulaagrit, mille raames eraldati toetust tööjõulukude katteks.
Lisaks on kava alusel paljulapselistel (peres vähemalt neli kuni
19-aastast last), vähekindlustatud
peredel ja keskmise, raske või sügava puudega noortel võimalus taotleda kuni 250 eurot kalendriaasta eest huviringis osalemise tasu
kompenseerimist.
Kokku toetati 50 noort.
Kokku sai huvihariduse ja huvitegevuse riikliku rahastuse toetusest kasu 933 noort.

Õpilasmalev
on väga populaarne ning
kohad täituvad välgukiirusel.Foto:
Viimsi noortekeskus

Nagu kogu ühiskonnas, oli lõppenud aasta ka noortevaldkonnas
keeruline ja paljuski mõjutatud
koroonaviirusest. Tehtud sai siiski palju.
2021. aastal viidi läbi Viimsi valla noorsootöö kvaliteedihindamine
ning sõnastati parendusettepanekud. Kvaliteedihindamise järel said
noorsootöötajad võimaluse osaleda koos viie kohaliku omavalitsuse
esindajatega koosloome protsessis,
mille raames valmistati ette noortekeskuse arengukava.
Toimus kuus noorsootöö ümarlaua koosolekut, kus osalesid
noortekeskuste, huvikoolide, õpilasesinduste, noortevolikogu ja
vallavalitsuse esindajad, arutlusel oli koostöö ja asutustes toimuvad tegevused. Haridusosakonna,
noortevolikogu ja noortekeskuste koostöös korraldati 12. augustil
Noortepäev ning 22.–30. novembrini tehti tegevusi üle-eestilise
noorsootöö nädala raames, mille
fookuses oli vaimne tervis ja digitaliseerumine.
Noorsooprojektide arv oli seoses Covid-19 viirusega minimaalne. Eraldati toetused seitsmele projektile kogusummas 7900 eurot.
Toetati projekte: “Viimsi Noortevolikogu tegevused”; “Hoiame
vaimset tervist”, “Karulaugu loovuse ja terviselaager lastele ja noortele”, lavastus “Lõplik või lõpmatu”
jne. Välismaal keskkoolis õppivatele vahetusõpilastele eraldati viis stipendiumi kogusummas 3500 eurot
(2020. aastal kuus stipendiumi kogusummas 3500 eurot).
Viimsi valla noorte toetamise ja tunnustamise komisjon kogunes kolmel korral. Kinnitati uus
komisjoni koosseis ning tunnustati
23 noore tegevust, kokku summas
6800 eurot (2020. aastal 6900 eurot).

Noortevolikogu tegevus

Aktiivselt tegutses Viimsi noortevolikogu, mis on Viimsi noorte huve
esindav ja noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu. Möödunud aasta septembris moodustati uus noortevolikogu. 2021. aastal
Hariduskuulus koosseisu 15 täisliiget, lisaks
juhtide koostöökoda toimus osalesid tegevuses vabaliikmed, kellega koos korraldati aktiivselt noori
juunis Viimsi
kaasavaid projekte. Viimsi noortevovabaõhulikogu tegevuse eesmärkideks on
muuseumis.
Foto: erakogu
kaasa rääkimine valla noorsootöö
korralduslikes küsimustes; koostöö
suurendamine volikogu, vallavalitsuse ja noorte vahel; noorte omaalgatusliku ja vabatahtliku tegevuse
ning noorteürituste korraldamise
soodustamine ning noorte kaasamine vallaelu korraldamist puudutavatesse protsessidesse.

Rahvusvahelised koostööd

Rahvusvaheline noorsootöö oli
veebipõhine ning enamik plaanitud noorsoovahetusi ja seminare
lükkus piirangute tõttu üldse edasi.
Siiski õnnestus 3 noorsootöötajal ja
13 noorel osaleda 23.–29. augustil
Prantsusmaal toimunud noorsoovahetusprojektis “European Youth
Sport Meeting”. Võtsime ka vastu
neli praktikanti Saksamaalt Kölnist,
kes sooritasid oma praktika noortekeskustes, lasteaias ja Randvere

Pisut statistikat
Alusharidus. Täna elab
Viimsi vallas pisut üle 1700
alushariduseealise lapse,
kellest 830 osaleb munitsipaallasteasutuste õppetöös, 712 eralasteaedades
ja -hoidudes, 51 muude omavalitsuste lasteaedades
ning 125 peret kasutab võimalust olla 1,5–3-aastase
lapsega kodus, taotledes
vallalt koduse lapse toetust.
Koolid. Viimsi valla koolides õpib 2595 õpilast, lisaks
643 põhikooli õpilast teistes
omavalitsustes (lõviosas Tallinnas), neist 17 riigi- ja 207
erakoolides. Gümnaasiumiõpilasi on 739, neist 328
õpib Viimsi gümnaasiumis.

koolis. Noorsoovahetusprojektides,
koolitustel ja seminaridel osalemine annab Viimsi noortele ja noorsootöötajatele võimaluse tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, suhelda
teiste Euroopa Liidu noortega, vahetada arvamusi, praktiseerida
keelt, tutvuda teiste riikide noorte ja kultuuridega ja saada uusi kogemusi.
Haridusosakond osales rahvusvahelises projektis “Learning Mobility in Times of Climate Change”.
Projekt tõi kokku 27 organisatsiooni seitsmest eri riigist (Eesti, Hiina, Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, Türgi ja Inglismaa). Lisaks
olid kaastatud Hildesheimi ülikooli teadlased, kelle ülesanne oli läbi viia uuring 15–30-aastaste noorte seas, mille raames koguti infot
rahvusvahelistes liikuvusprojektides osalemise kohta ning keskkonnaküsimuste ja kliimasoojenemise kohta. Projekt jätkub käesoleval
aastal. Möödunud aastal liituti ka
neli aastat kestva rahvusvahelise
projektiga “School Food4Change”,
mis puudutab koolitoitu ja noorte
tervislikku toitumist.
Praktiliselt korraldas noorsootööd vallavalitsuse hallatav asutus
Viimsi Noortekeskus, mille eesmärk
on luua võimalusi noorte mitmekülgse arengu toetamiseks. Kevadel
ja suvel pakuti noorte huvidele ja
vajadustele vastavaid noorsootöö
tegevusi Viimsis, Püünsis ja Randveres. Noortekeskus koostöös haridusosakonnaga korraldas kahes
vahetuses keelelaagri “Keeles peitub rõõm”. Ellu viidi kahes vahetuses Viimsi õpilasmalev, kus osales
146 noort.
Haridusosakond korraldas kohaliku omavalitsuse praktika ühele Tallinna Ülikooli noorsootöö
üliõpilasele. Osakonna esindaja osales Haridus- ja Noorteameti
(HARNO) poolt moodustatud maleva tegevust koordineeriva töögrupi töös ning Eesti Noorsootöötajate
Kogu juhatuses.
2022 on Euroopa Liidus kuulutatud Euroopa noorteaastaks, mille keskmes on noorte kaasamine
Euroopa tuleviku kujundamisesse, töötuse vähendamine noorte
seas, noorsootöö arendamine ja
pandeemiast tingitud probleemidega tegelemine.
Haridusosakond
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Aasta 2021 Viimsi sotsiaal- ja
tervishoiuvaldkonnas
SOTSIAAL JA TERVIS Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas möödus aasta paljuski vaktsineerimisküsimustega tegeledes, kuid avati ka Viimsi hoolekandekeskus ning tegeleti palju muuga.

A

lustuseks soovime siiralt tänada valla elanikke, kes on aidanud läbi
vaktsineerimise kogukonnal tervemaks jääda. Aasta lõpu seisuga on vaktsineeritud 81,5%
täisealistest viimsilastest. See on
võrreldes Eesti keskmisega enam
kui 10% kõrgem.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonnal
mööduski kogu aasta vaktsineerimist ja selle edendamist toetavaid
tegevusi läbi viies. Alustasime sihtrühmade kaardistamise, elutähtsa teenuse osutajate, õpetajate ja
sotsiaalvaldkonna töötajate ning
raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele vaktsineerimisvõimaluse korraldamisega. Appi tuli erahaigla Fertilitas, tänu kellele
saime tegevustega kiirelt alustada. Esimese vaktsineerimispunkti
tegime Haabneeme kooli moodulitesse ning maist tekkis võimalus
korraldada vaktsineerimist Viimsi
raamatukogus – kogukonna keskuses, kus viimsilased said poodlemise või raamatulaenutamise kõrval
mugavalt vaktsiinisüsti teha. Suur
aitäh Fertilitase meeskonnale, kes
alati heatujuliselt inimesi vastu
võtsid, ja raamatukogu personalile, kes aitasid vaktsineerimissaali
õdusa õhkkonna luua!
Väga heaks partneriks olid Viimsi perearstid ja koduõendusteenuse osutaja OÜ Medendi. Suutsime üheskoos organiseerida nii
kodust vaktsineerimist kui ka läbi
sotsiaaltranspordi korraldada arsti
juurde inimesed, kellel on liikumine pisut raskendatud.

Võimalus teha PCR testi
kodu lähedal

Novembris avasime koostöös terviseameti ja Medicumiga Viimsis
PCR testimispunkti, tänu millele
ei pea viimsilased enam koroonaviiruse PCR testi tegemiseks sõitma
Tallinnasse, vaid saavad seda teha
kodu lähedal. PCR testimispunkti avamine aitas leevendada teiste
testimispunktide koormust seoses
koolilaste testikohustusega ja teeb
ka teistele elanikele selle vajaliku
protseduuri tegemise lihtsamaks.

Avasime Viimsi
hoolekandekeskuse

Märtsikuus alustas tööd Viimsi
hoolekandekeskus, mis esmalt võttis üle varasemalt MTÜ Viimsi Päevakeskuse poolt pakutavad tegevused. Hoolekandekeskuse eesmärk
on luua eakatele ja ka erivajadusega inimestele loovust toetav, turvaline ja kaasav vaba aja veetmise
keskkond, pakkudes võimalusi olla
ühiskondlikult ja füüsiliselt aktiivne ja leevendada isolatsiooni ning
toimetulekuraskusi. Keskus toimib
avatud keskuse põhimõttel, kus on
võimalik veeta aega ka siis, kui otseselt mõnest ringitegevustest osa
ei võeta. On võimalik kokku saada
sõpradega, üheskoos kokata, luge-

da raamatuid ja ajalehti või vaadata mõnda filmi.
Viimsi päevakeskus toimetas eakatele aktiviseeriva tegevuse pakkumisega vapralt alates 2006. aastast, nüüd oli vallavalitsusel au
jätkata MTÜ poolt alustatuga ja läbi
hoolekandekeskuse pakkuda veelgi laiemat ringide ja vaba aja tegevuste osutamist. Sügisel õnnestus
pärast keerulist aastat avada päevakeskuste hooaeg nii Randvere kui
ka Haabneeme keskuses. Osalejaid
oli väga palju ja ringitegevustesse
registreerumine käis kibekiirelt –
inimesed ootasid väga, et kujunenud sõpruskonnaga ühisest toimetamisest taas rõõmu tunda.
Lisaks ringide ja vaba aja tegevuste osutamisele koondab hoolekandekeskus enda alla valla
sotsiaalteenused, et tagada jätkusuutlikku arengut ja kvaliteetset
kompetentsi sotsiaalvaldkonnas.
Ühe katuse alt teenuseid koordineerides tagame teenuste osutamisel optimaalse töökorralduse ja
parema kättesaadavuse valla inimestele, leevendades ka abivajaduse tekkimisel liikumist ühelt teenuselt teisele.

Lisaks ringide ja
vaba aja tegevuste
osutamisele koondab
hoolekandekeskus
enda alla valla
sotsiaalteenused.
Kui keegi ringitegevusest kõrvale jääb, saavad vahvad keskuste
koordinaatorid võtta inimestega
ühendust, et pakkuda abi või murele leevendust mõne teise teenuse näol, olgu selleks sotsiaaltransport, koduteenus, vabatahtliku
seltsilise teenus või päevahoiuteenus. Samuti osutab keskus tugiisiku- ja isikliku abistaja teenust
erivajadusega inimeste toetami-

seks. Uuest aastast püüame alustada riiklike erihoolekandeteenuste
osutamisega. Hoolekandeteenuste
osutamine võimalikult kodulähedasena on oluline ning valdkondlikku ekspertiisi ja inimesi koondava keskuse loomine soodustab
ka nende teenuste pakkumist, mida senini saame osutada naaberomavalitsuste toel.
2020. aasta lõpus kirjutasime
koos hoolekandekeskusega Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Hoolekandeteenuste arendamine ja
osutamine Viimsi vallas”, saime
positiivse rahastusotsuse ja järgmiseks kaheks aastaks ca 200 000
eurot toetust koduteenuse ja sotsiaalse suunamise (social prescribing) teenuse väljaarendamiseks.
Viimase näol on tegemist teenusega, mis aitab siduda sotsiaalvaldkonda ja esmatasandi tervishoidu
(tervisekeskused). Teenuse täpsema kirjelduse ja toimemudeli töötame välja ja piloteerime projekti
käigus – eesmärgiks on vähendada tervishoiuteenuste koormust ja
inimeste isolatsiooni läbi sotsiaalsete programmide või tegevuste.

Hooaja avamine Haabneeme päevakeskuses.
Fotod: Tiit
Mõtus

MTÜ Viimsi
Päevakeskuse
juht Enn
Teimann
annab teatepulga lillede
näol üle Viimsi
hoolekandekeskuse uuele
juhile Lemme
Palmetile.

Vabatahtlik seltsiline –
kes see veel on?

Sotsiaalministeeriumi tellimusel
viib Eesti Külaliikumine Kodukant
aastatel 2021–2023 Euroopa Sotsiaalfondi toel läbi projekti “Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli
rakendamine hoolekandesüsteemi”. Projekti raames pakutakse üle
65-aastastele eakatele ning erivajadustega täiskasvanuile vabatahtliku seltsilise tugitegevusi. Sageli
tahab eakas inimene jagada oma
mõtteid ja emotsioone, arutleda
elu üle, kuid pole kuulajat. Vabatahtlike seltsiliste põhiline tegevus
ongi toetada üksindust tundvaid
eakaid või erivajadusega inimesi,
olla nendega koos ja suhelda, korraldada ühiseid tegevusi, käia näiteks koos jalutamas või raamatukogus.
Maakonnas toimetab koordinaator, kes omavalitsuselt saadud
info põhjal viib kokku vabatahtliku
seltsilise ja abivajaja. Koordinaatori
ülesanne on värvata vabatahtlikud
ja teostada neile eelnev taustakontroll. Vabatahtlikku seltsilist kontrollitakse ka tegevuse ajal, seega on
nad on ühed paremini kontrollitud
abistajad vabatahtlike maastikul.
Oluline on abivajaja ja vabatahtliku kokkuviimine, nende sobivuse
väljaselgitamine. Kui vastastikune
sobivus ja ühishuvi on olemas, siis
sõlmitakse hea tahte kokkulepe nii
vabatahtliku kui ka abivajajaga.

Vaimse tervise toetamine

Koroonaviiruse leviku süvenemisel
oli ühiskonna sulgemine ja kontaktide vähendamine haiguse edasise
leviku piiramiseks hädavajalik. Paraku tõi see kaasa vajaduse senist
elukorraldust olulisel määral ümber korraldada. Pidevate muutuste ajal on üha keerulisem tagada
lastele ja noortele stabiilset keskkonda, milles nad saaksid õppida,
suhelda, teha sporti ja end lihtsalt
välja elada. Pingete süvenedes on

tõsine oht vaimsele tervisele. Kevadel alustas vallavalitsuses tööd
vaimse tervise töörühm, et märgata muresid ja leida lahendusi, kuidas kogukonnale tuge pakkuda.
Tegime koostööd MTÜ-ga Peaasjad, viies nii koolikollektiivides kui
ka kogukonnas läbi vaimse tervise
esmaabi koolitusi. Vaimse tervise
esmaabi on lihtne, viiest sammust
koosnev tugi, mida saad pakkuda,
kui märkad oma lähikonnas kedagi, kes võib abi vajada (nt muutunud meeleolu, hajevil tähelepanu
vms).

Kevadel alustas
vallavalitsuses
tööd vaimse tervise
töörühm, et märgata
muresid ja leida
lahendusi, kuidas
kogukonnale tuge
pakkuda.
Sarnaselt füüsilise tervise esmaabiga on vaimse tervise esmaabi
andmine jõukohane igaühele, kes
on end esmaabi põhimõtetega kurssi
viinud ja läbinud vastava koolituse. Pakkusime samuti kiiret tuge
õpetajatele, et kiirete muudatustega koolielus toime tulla ning õpilastele keerulises olukorras nõu ja
toetust pakkuda.
Koostöös Tervisearengu Instituutiga viis sotsiaal- ja tervishoiuosakond juba viiendat korda läbi
koolitusprogrammi “Imelised aastad”. Tegemist on 4-kuulise programmiga vanematele, kes vajavad
tuge ja soovivad õppida, kuidas
laste kasvatamisega paremini toime tulla.
Sotsiaal- ja
tervishoiuosakond
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Kuidas möödus 2021.aasta
arendusosakonnas
ARENDUS Arendusosakonna missioon on luua valla

teenused klientide jaoks võimalikult mugavaks ja
kiireks, arvestades lõppkasutaja ehk siis viimsilase
soove ja käitumisharjumusi. Inimesed soovivad aina
enam tarbida teenuseid virtuaalselt ja kiirelt ning
seda tuleb meil oma klientidele pakkuda.

M

öödunud aastal käivitasime kaks olulist
projekti: teenuseportfelli ja rakendavate infosüsteemide eel- ja ärianalüüs ning Viimsi Digikool. Kaugel
oleme käesoleva aasta alguseks?
Kaardistatud on kõik vallavalitsuse 116 avalikku teenust ja nende osutamiseks rakendatavad infosüsteemid. Oleme kirjeldanud
ära andmekomponendid tööprotsesside optimeerimiseks ja iseteeninduskeskkonna parandamiseks.
Just selleks, et saaksime disainida
meie teenused proaktiivseks ja isikupõhisteks ning võimalikult bürokraatiavabaks.
Töös on kuus olulisemat teenust:
• lapsehoiuga seotud teenused
(lasteaia järjekord, koduse lapse
toetus, eralasteaia toetus jne),
• lasteaiajärjekorra taotlemine (nii
era- kui ka munitsipaallasteaias),
• tugiisikuteenus,
• hoonete projekteerimistingimuste taotlemine,

• ehitusloa taotlemine,
• detailplaneeringu algatamine ja
menetlemine.
Teenuste disaini projektiga soovime oluliselt tõsta kliendikogemust ja rahulolu, muuta tööprotsesse efektiivsemaks ning e-teeninduse rakendused kliendikesksemaks ja kasutajamugavamaks.
Aasta lõpus avasime ka ametnike vastuvõtule registreerimise portaali, et kiirendada teenuse pakkumist ja vähendada bürokraatiat.
Ametnike vastuvõtule on võimalik
ennast registreerida veebiaadressil
broneerimine.viimsi.ee.
Julgustan kõiki meile tagasisidet
andma, et saaksime teenuseid veel
paremaks disainida.
Meie koolide IT taristu uuendamisega oleme samuti jõudnud juba olulise kvaliteedi tõusuni. Ühtsele platvormile oleme viinud valla
viiest põhikoolist neli ja uue aasta
alguseks saavad kõik koolid Office
365 platvormi peale. Süsteem tagab
meie õpilastele ja õpetajatele Viim-

si koolide ülese ühtse keskkonna,
kuhu tulevikus liituvad kõik valla
huvikoolid ja allasutused.
Kaasajastatud on koolide IT-baas
ja kohtvõrgud, arvutipark, serverite keskkond, loodud võimalused
virtuaalsete töökohtade ja hübriidtundide läbiviimiseks.
Alustame koolide tsentraalsesse
haldusesse lisamisega, mille tulemusel on meil võimalik luua:
• standardiseeritud lahendused,
• selgemad IT kulud ja säästlikkus,
• multifunktsionaalne ligipääs,
• ühine platvorm õpilastele ja õpetajatele,

• võimekus arendada uusi lahendusi,
• võimekus laiemalt kasutada süsteemiväliseid õpetajaid/lektoreid.
Kokku oleme investeerinud koolide IT taristu uuendamisesse ligikaudu 220 000 eurot. Oleme oluliselt täiendanud IT toe võimekust ja
toetanud õpetajate digipädevuse
tõusu. Aasta lõpus alustas tööd koolide ülene IT-juht, et toetada kõikide koolide arengut ja personali.
Kinnitatud sai Viimsi valla haridus- ja noortevaldkonna arengukava 2021–2030.
Arendusosakond

Arendusosakond koos sotsiaalosakonnaga teenuseid disainimas.
Foto: Mailis Alt-Adamson

Keskkonna- ja planeerimisosakonna tegevus aastal 2021
KESKKOND JA PLANEERIMINE Keskkonna- ja

planeerimisosakonnas tõi lõppenud aasta kaasa
mitmed projekte. Vaatame lähemalt, mis tehtud sai.
• 2021. aastal valmis Viimsi valla
mürakaart ning müra vähendamise tegevuskava. Müra kaardistamine ja tegevuskava väljatöötamine
annab hulgaliselt väärt informatsiooni ning loob võimalused keskkonnast tulenevate terviseriskide
ohjamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks.
• Kinnitati Leppneeme-Tammneeme, Krillimäe ning Mäealuse maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad.
• Jätkus maade munitsipaalomandisse taotlemine. Aasta jooksul
langetati otsus 20 objekti munitsipaalomandisse vormistamiseks.
Seoses masskandega määratleti 41

kinnisasja juurde erastamise (riba
erastamise) objekti, milledest 9 objekti osas on vallavalitsus kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamise eeltoimingud lõpule viinud.
2021. aastal andis vallavalitsus
nõusoleku 5 korral kinnistute piiride muutmise, 20 korral katastriüksuste jagamise ja 4 korral katastriüksuste liitmise maakorralduslike
toimingute teostamiseks.
• 2021. aastal kehtestati Viimsi vallas 9 detailplaneeringut. Samal perioodil algatati 11 detailplaneeringut. Esiletoomist väärib rannaalade
teemaplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Tänaseks on

laekunud riigiasutuste ning külavanemate seisukohad ja ettepanekud
lähteseisukohtade väljatöötamiseks. Rannaalade teemaplaneeringu koostamise protsess ja vajalike
toimingute tegemine jätkub käesoleval aastal.
• Jätkus 2019. aasta lõpus käivitunud Haabneeme aleviku üldplaneeringu koostamise menetlus.
Toimus üldplaneeringu eskiisi avalik väljapanek ja töötuba, kus valla
inimestel oli võimalus oma arvumusi ja ettepanekuid esitada. Avaliku väljapaneku toimumise ajal
oli kõigil võimalik esitada oma arvamus, et määratleda Haabneeme
aleviku ruumilise arengu põhimõtted ja suundumused. Edasine aleviku üldplaneeringu menetlus saab
olema valla üldplaneeringu koosseisus.
• Viimsi vallas registreeriti 2021.

aastal 325 topo-geodeetilist tööd,
269 ehitusjärgset mõõdistust ja 180
teostusjoonist.
• Viimsi vallas jätkus koha-aadresside korrastamine, mille käigus
määrati või muudeti 31 liikluspinnal kohanimi. 251 katastriüksusel
muudeti või viidi kehtivate nõuetega kooskõlla kohanimi.
• Sõlmiti lepingud taaskasutusorganisatsioonidega pakendite ja
pakendijäätmete kogumise korraldamisega Viimsi valla haldusterritooriumil. Lepingute eesmärk on
tõhustada jäätmete liigiti kogumist
ning tagada avalike kogumispunktide teenindamine. Ühtlasi propageerida pakendite ja pakendijäätmete kohtkogumist.
• Koostati rohevõrgustiku toimivuse analüüs.
Keskkonna- ja
planeerimisosakond

TOETUSED

Riiklikud tervise,
töö- ja pereeluga
seotud toetused
2022. aasta toob mitmeid muudatusi tervise,
töö- ja pereeluga seotud toetuste ja hüvitiste
osas.
• Rasedus- ja sünnituspuhkus nimetatakse 1. aprillist emapuhkuseks ning sünnitushüvitise asemel hakkab sotsiaalkindlustusamet emadele
maksma ema vanemahüvitist.
• Lapsevanematel tekib võimalus kuni kaks kuud
olla samal ajal kahekesi vanemapuhkusel ja saada mõlemal samal ajal vanemahüvitist.
• Lapsevanem saab edaspidi vanemahüvitist välja
võtta ka kalendripäevade kaupa kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Seega saab vanem näiteks lapse
kõrvalt töötamist osaliselt jätkata, jagades vanemahüvitise pikema perioodi peale, või saavad mõlemad vanemad vaheldumisi lapsega kodus olla.
• Mõlemale vanemale tekib oma individuaalne puhkuse ja hüvitise õigus, ühe lapse kohta
on kummalgi võimalik kasutada tasustatud vanemapuhkust 10 päeva kuni lapse 14-aastaseks
saamise kalendriaasta lõpuni. Sellega koos tõuseb ka lapsepuhkuse tasu pooleni vanema keskmisest palgast.
• Lapsendamispuhkuse ja -hüvitise saamise õigus laieneb hoolduspere vanematele. Suureneb
hoolduspere vanematele makstav toetus. Lapsendajapuhkuse ja lapsendaja vanemahüvitise tingimusi muudetakse nii, et puhkusele ja hüvitisele
on õigus kõikidel lapsendajatel ja ka hoolduspere vanematel.
• Suuremat hambaravihüvitist hakkavad saama
ka töötud ja toimetulekutoetuse saajad, tasuta
hambaravi laieneb vähipatsientidele.
• 2022. aasta lõpuni jätkub haiguspäevade varasem hüvitamine, mis võimaldab inimestel juba
esimeste sümptomite tekkimisel koju jääda, ilma et nad kaotaksid seetõttu oluliselt oma sissetulekutes.
• Töötasu alammäär tõuseb 654 euroni, tunnitasu 3,86 euroni.
• Suureneb ajutise töötamise (tööampsude) töötasu lubatud maksimumsuurus, mis võib 2022.
aastal olla kuni 261,6 eurot kuus, ilma et selle arvelt väheneks töötuskindlustushüvitis. Suureneb
ka töövõimetoetus, aga selle täpne suurus selgub
alles I kvartali lõpus, kui toimub sotsiaalmaksuga indekseerimine.
• Tõusevad vanadus- ja rahvapension, samuti üksi elava pensionäri toetus.
• Alates 1. aprillist saavad kõik töötajad õiguse
küsida tööandjalt töö- ja pereelu ühitamise võimalusi.
• Riik hakkab tulevast aastast rahastama mitmeid uusi tervishoiuteenuseid, meditsiiniseadmeid ja ravimeid. Riskirühmadele hakatakse
hüvitama ka Covid-19 suukaudseid ravimeid koduseks raviks. Diagnoosimis- ja ravivõimalused
paranevad nii onkoloogias, hematoloogias, neuroloogias, kardioloogias, kirurgias, uroloogias,
depressiooniravis kui ka haavaravis.
• Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu täieneb
tulevast aastast 566 uue meditsiiniseadmega. Lisaks muutuvad vajalikud seadmed paljudele inimestele ka rahaliselt kättesaadavamaks, kuna
mitmete tooterühmade hüvitamine tõuseb 90%ni piirhinnast.
• Alates 1. septembrist hakkab sotsiaalkindlustusamet pakkuma riiklikku perelepituse teenust,
mis võimaldab lahku läinud või lahku minevatel
vanematel jõuda oma lapse edasise elukorralduse osas kokkuleppele.
Täpsemat infot nimetatud toetuste ja hüvitiste osas leiab veebilehelt www.sm.ee.
Allikas: sotsiaalministeerium

Aastal 2021 kinnitati Leppneeme-Tammneeme, Krillimäe (fotol) ning Mäealuse maastikukaitsealade kaitsekorralduskavad. Foto: Timo Kark
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Artiumi vundamendiauk veebruaris ja valmimisjärgus hoone detsembris 2021. Fotod: Tiit Mõtus

Milline oli aasta 2021 valla kultuurielus
KULTUUR Lõppenud aastat kultuurielus jäävad

meenutama kultuuri- ja hariduskeskuse Viimsi
Artium ehitus, mitmed sündmused ja silmapaistvad
spordisaavutused.

M

öödunud aastal toimunud olulisi arenguid Viimsi valla
kultuurielus iseloomustavad hästi kaks artikli esimest fotot. Üks neist on tehtud
aasta alguses ja teine lõpus. Suurim tegevusvaldkond 2021. aastal
oligi Viimsi Artiumi arendamine.
Märtsis asutati organisatsioon SA
Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi
Artium, moodustati Artiumi nõukogu ja korraldati konkurss juhi kohale. 42 kandidaadi hulgast osutus
valituks Kristiina Reidolv. Uus juht
alustas täiskoormusel 1. septembrist. Märtsist septembrini täitis juhatuse liikme kohustusi kultuuriosakonna juhataja Villu Veski.
Artiumi hoone kerkimise kõrval kasvas jõudsalt Artiumi sisuline pool. Käima läks organisatsiooni
ülesehitus ning sellega seonduvalt
mitmed uuendused ja ümberkorraldused kultuurivaldkonna tegevuses. Eelkõige kaardistas kultuuriosakond valla kultuuri- ja
haridusvaldkonna oluliste sündmuste kalendri, sinna kuuluvad
sündmused, mis kõik võiksid edaspidi toimuda kauaoodatud Viimsi Artiumis. Andsime kalendri üle
sihtasutuse juhile, kellega koostöös
see pidevalt täieneb.

Valla sündmused
2021. aastal

Aasta algas mäletatavasti suurimate piirangutega just Harjumaal, kus
isegi maakonna piiride ületamine
polnud lubatud. Sellises olukorras
polnud haridus- ja kultuurivaldkonna juhid ja korraldajad varem
olnud ning lahendamist vajas taaskord kogu planeeritav sündmustekalender. Õhus oli küsimus, kas,
millal, kuidas ja kas üldse kultuuriüritused toimuvad jne.
Selles olukorras valmistas kultuuriosakond ette valla olulisi traditsionaalseid ja uusi sündmusi
koheselt paralleelselt kahes variandus: reaalsündmusena ja voogüle-

kandena, milleks kasutati 2020.
aastal loodud oma ülekandeformaati Viimsi ViVa TV / Virtuaalklubi. See koostöö pälvis 2021. aasta lõpul ka valla tunnustuse aasta
tegija kategoorias.
Vaatamata piirangutele said
sündmused sel moel korraldatud.
Aasta esimesel viiel kuul toimusid
ainult voogülekanded. Esimeseks
kombineeritud reaalsündmuseks
oli möödunud aasta esimesel piiranguvabal päeval, 11. mail toimunud valla sünnipäeva tähistamine
Noa restorani välialal. Huvitav fakt
on, et sama maja on ajalooliselt
Viimsi esimene vallamaja.
Kõik olulised kultuurisündmused sai viimsilastele üle kantud ja
materjal toimunust Youtube’i talletatud. Viimane on ühtlasi hea kanal
kultuurielu jäädvustamiseks ajaloo
tarbeks.
Kultuuriosakonna loodud ja ViVa otseülekantud vallasündmusi
oli 2021. aastal 15. Need toimusid
Facebookis ja hiljem Youtube’is otseülekannetena ning on mõlemas
kanalis järelvaadatavad.
Kokku jälgis Facebookis ülekandeid 32 500 vaatajat. Sellele lisandub vaatajanumber ja järelvaataja
number Youtube’is.
Saated valmisid nii riiklike tähtpäevade tähistamisest kui ka Viimsi jaoks olulistest sündmustest:
• 28. jaanuar “Viimsi haridusaasta 2021”.
• 11. veebruar “Kultuuri ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi nurgakivi
asetamine”.
• 12. veebruar “Kindral Johan Laidoneri 137. sünnipäeva tähistamine”
• 23. veebruar kontsert- mõtisklus
“Sügavalt isiklik Eesti”.
• 29. märts “Lennart Meri mälestuskontsert ja preemia väljakuulutamine EELK Viimsi Püha Jaakobi
kirikust”.
• 11. mai “Viimsi valla 102 sünnipäeva tähistamine”.
• 1. juuni “Lastekaitsepäeva erisaade”.

• 16. juuli “Viimsi artistide Gala Tallinna merepäevadel”.
• 4. september “Suur huvitegevuse
infolaat”.
• 14. september “Viimsi Artiumi sarikapidu”.
• 28. oktoober “Viimis valla kaasava
eelarve ideede tutvustus”.
• 28. november “Advendiküünla
süütamine ja Jõulumaa avamine
Viimsis”.
• 11. detsember “Viimsi muusikakooli talvekontsert”.
• 20. detsember “Viimsi tunnustab
2021 auhinnagala”.
• 27. detsember “Viimsi ViVa TV
kultuurivaldkonna aastalõpu lood”.
Täpsem ülevaade saadetest koos
linkide ja vaatajanumbritega on leitav Viimsi Teataja veebiväljaandes.

Esimese
advendi tähistamine jõulumaal. Foto:
Tiit Mõtus

Koostöö erinevate
korraldajatega

Erinevate organisatsioonidega
koostöös osales kultuuriosakond
mitmete ürituste korraldamisel:
• 17. juulil toimus Viimsi kohvikute
päev.
• 20. augustil tähistati Eesti 30. taasiseisvuspäeva Viimsi mõisa pargis.
• 26. augustil toimus aurulaeva Eestirand huku 80. aastapäeva mälestusüritus Prangli saarel.
• l4. septembril avati Püünsi staadion.
• 1. oktoobril peeti rahvusvahelise
muusikapäeva kontserdid Viimsi
huvikeskuses, Viimsi raamatukogus ja Prangli rahvamajas.

Eriline jõulumaa

Kindlasti väärib märkimist Viimsi
Laidoneri pargi jõulumaa ehk valguskettidega ja muusikaga jõulumeeleolu loov park oma advendisündmustega. Esimest adventi
tähistati küünalde süütamise ja

ühise advendilaulude laulmisega. Järgmiste advendisündmuste eestvedajaks ja ideeautoriks oli
Siiri Visnapuu, kes koostöös Rannarahva muuseumiga korraldas
teisel advendil efektse valgusetenduse, kolmandal advendil käidi laternamatkal ja neljanda advendi
nädalavahetusel tegutses pargis
jõuluküla. On hea meel tõdeda, et
jõulumaa võeti väga soojalt vastu
ning rõõmustas nii vallaelanikke
kui ka külalisi.

Muud tegemised

Möödunud aastast võib esile tuua
parendustegevusi kultuuriobjektidel Viimsi valla saartel. Prangli
rahvamajas uuendati saali esitlustehnikat – paigaldati uus ekraan
ja dataprojektor ning likvideeriti
amortiseerunud küttekolle ja paigaldati täiendavalt õhksoojuspump
rahvamaja saali.
Prangli kiriku Püha Laurentsiuse kabelis toimuvateks edasisteks
restaureerimistöödeks korraldati ehitushange. Tööd teostatakse
2022. aasta kevadel ning nende käigus restaureeritakse kirikusaali põrandaosa.
Naissaare klubi valla kultuuriobjektina sai ka koalitsioonilepingusse ning vajadused klubi renoveerimiseks ja tegevuse alustamiseks
kaardistatud.

Aasta spordis

Spordiaastat iseloomustab mitmete objektide valmimine ja renoveerimine, põnevad võistlused ja suurepärased saavutused.
Septembris
avati pidulikult
Püünsi kooli
staadion. Foto:
Kadi Bruus

Objektid
• Valmisid Püünsi kooli staadion ja
terviserada, mis on ühenduses Rohuneeme terviseradadega.
• Rajati Püünsi kooli kunstkattega
välikorvpalliväljak.
• Renoveeriti mõisapargi jalgpalliväljak.
• Karulaugu ja Tädu terviserajad
ning kettagolfirada said värske
multšikatte.
• Alustati Randvere kooli laienduse ja ujula ehitusega.
• Detsembrist on avatud suusarajad Karulaugus, Tädu ja Rohuneeme terviseradadel.
Mis toimus?
• Tennise-, käsipalli-, lauatennise-,
male- ja korvpalliturniirid.
• Mõisapargis ja Karulaugu terviserajal toimus traditsiooniline J. Laidoneri olümpiateatejooks.
• Sõltuvalt piirangutest jätkusid
Viimsi Spordi korraldatud õppetreeningud.
Saavutused
Viimsilased osalesid rahvusvahelistel ja Eesti tiitlivõistlustel ning
saavutasid muljetavaldavaid tulemusi:
• Olümpial võistles purjetaja KarlMartin Rammo, keda juhendas
treener Rein Ottoson. Paraolümpial osales ujuja Susannah Kaul.
• Ujumise EM-il ja MM-il saavutas
kõrgeid kohti Armin Evert Lelle.
• Korvpalliklubi Viimsi võitis Eesti
korvpalli esiliiga ja tõusis meistriliigasse.
Kultuuriosakond

SPORT // 19

14. jaanuar 2022

Aasta noorsportlane Eliisabet Kool: kui
mõtled positiivselt, siis ongi kõik hästi
SUUSATAJA Viimsi Tunnustab 2021 galal parima

Mida sa suusatamise juures kõige rohkem naudid?
Suusatamine on huvitav ja omamoodi nauditav kogemus. Tihti
saan kaaslastega treenida ja sõidu
ajal rääkida, kuid sageli on see ka
omaette olemise aeg ja hetk, millal
saab mõtteid selgeks mõelda.

naisnoorsportlase tiitli pälvinud murdmaasuusataja
Eliisabet Kool leiab, et suusatamine on väga nauditav tegevus. Peagi gümnaasiumi lõpetav neiu
soovitab kõigil suusad alla panna ja rajale minna.
Kärol Michelson

Viimsi Teataja kaasautor

Kui kaua oled murdmaasuusatamisega tegelenud?
Murdmaasuusatamist olen harrastanud pea 11 aastat. Täpselt ei mäletagi, millal alustasin, aga see juhtus umbes 1.–2. klassis.
Kuidas sul selle ala vastu huvi
tekkis?
Huvi ei olnud alguses minupoolne,
pigem olid vanemad need, kes trenni suunasid. Eelnevalt olin käinud
mitmes huviringis ja trennis, kuid
vanemad arvasid, et võiks midagi kindlamat vaadata, ja pakkusid
välja Viimsis asuva CFC Suusaklubi. Otsustasin järele proovida, hakkas meeldima ning kiiresti tekkisid
ka sõbrad.
Kui suure osa nädalast hõlmavad
treeningud?
Sõltub täiesti perioodist. Sügisel
rohkem, kevadel vähem. Kindlat
kordade arvu on raske öelda. Näitena võin välja tuua, et sügiseti võiks
kuuel päeval kindlasti trenni teha.

Kes on sinu suurim toetaja?
Toetajaid on palju. Kindlasti on
suurimaks toeks perekond, kes on
alati mu kõrval. Isa sõidutab mind
ühest Eesti otsast teise, ilma temata oleks palju asju olemata. Samuti
on abiks treener Ave Ojasoon. Ilma
temata oleks suusad ammu nurka
visatud. Ta on väga hea inimene,
suurepärane treener ja oskab inimestega suhelda. Olen tema eest
väga tänulik.
Millised õpetussõnad on kõige
rohkem külge jäänud?
Kas need on just õpetussõnad, aga
treener Ave on meile alati rääkinud,
et kõik on kinni mõtetes. Kui mõtled positiivselt ja vaatad häid külgi, siis ongi kõik hästi, aga kui võtad asja negatiivselt, ega siis midagi
head välja tule.
Millised on sinu lähituleviku eesmärgid?

Millised on seni olnud sinu suurimad saavutused?
Kindlasti juunioride MM-il osalemine ja seitsmenda koha saavutamine. Omanäoline kogemus oli
aastal 2020 noorte olümpiamängudel võistlemine. See oli midagi
hoopis teistsugust. Väga hästi seal
küll ei läinud, aga saadud kogemus
ja elamus olid tõesti midagi erilist.

Loeng - Meie
immuunsuse toetamine
30. jaanuaril kell 11.30
Viimsi Huvikeskuses
Eelregistreerimine
evelin.martsonnava@gmail.com
HIND 15 EUROT

Millega meeldib sulle tegeleda
vabal ajal?
Vabal hetkel meeldib väga kokata. Samuti toob suurt rõõmu Lõuna-Eestis vanavanematel külas
käimine. Seal kandis metsas ringi
matkamine on minu jaoks meditatiivne tegevus.

Eliisabet valiti
Viimsi valla
parimaks nooreks naissportlaseks. Fotod:
erakogu

Eliisabeti
sõnul on
suusatamine
muuhulgas
omaette
olemise aeg.

Sellel hooajal tahaksin spordis anda endast parima ja saavutada vormi, mis lubab võistelda enda parimal kiirusel.
Mida soovitad neile, kes ei ole kunagi suusatanud? Kuidas alustada?
Kõigepealt tuleks alustada, see ongi
esimene samm. Kui on varem mõned korrad suusatamas käidud, siis
tuleb asi kätte võtta ja rajale minna.
Meil on praegu talve nautimiseks väga ilusad ilmad. Kui alguses tundub
tüütu ja külm, siis pärast ollakse tänulik, et rajale mindi. Kui aga pole kunagi suuski jalga saadud, siis
soovitan ühineda mõne treeninggrupiga. Tean, et hetkel toimuvad
ABC kursused erinevates Eesti kohtades. Tulebki minna, käia, vaadata.
Seal õpetatakse selgeks baasteadmised – kui kukud, kuidas kiiresti püsti
saada, kuidas laskuda jne.

Viimsis on suusarajad väga lauged, kuid hoolimata sellest oled
jõudnud kõrgele tasemele. Kas
käid eraldi raskematel radadel
või tõusudel treenimas või oledki saavutanud sellise taseme siinsamas?
Viimsi suusaradadest ainuüksi ei
piisa. Tuleb käia ka mujal. Meie
talved pole alati lumised ja ilmad
on väga muutlikud. Kuna Viimsis
ei ole kunstlund, siis rada ei püsi kaua ehk mujal tuleb juba sellepärast käia, et lund leida. Kui vaadata rajaprofiili osas, siis kindlasti
ringiliikumine aitab ja seda tuleb
teha, sest tõusude võtmine on oluline. Erinevates kohtades käimine mõjub ka vaimule hästi, on vaheldusrikas ega lase suusatamisest
ära tüdineda. Kogu aeg ühes kohas
suusatamine võib ühel hetkel muutuda üksluiseks.

Kuidas oled kooli ja trenni vahel
tasakaalu leidnud ja kas see on
vahel tekitanud ka raskusi?
10. klassi alguses oli keeruline.
Koolipäevad muutusid palju pikemaks, kui need põhikoolis olid. Alguses oli raske kõike hoomata, pidi
väga palju kiirustama ja rahmima.
Olin harjunud rahulikuma tempoga. Raske oli kohaneda, kuid nüüd
on kõik tasakaalus. Leian, et suudan mõlemaga hästi toime tulla.
Kas sinu tulevikuplaan on jätkata õppimist või keskenduda enda
spordialale?
Praegu jään vastuse võlgu, sest päris kindel veel ei ole – mõtted pöörduvad 180 kraadi. Lõpliku otsusega
peab natuke ootama.
Mis pakub kodukandis Viimsis
kõige rohkem rõõmu?
Kõige rohkem rõõmu valmistavad
pere, sõbrad ja siinsed inimesed.
Kõige positiivsem on see, et kool ja
trennikoht on lähedal ning transpordi ja liikumise peale ei kulu palju aega. Mu suusaboks on kodus
kõigest 500 meetri kaugusel. See
muudab asju palju kergemaks ja
annab aega juurde, et rohkem trenni teha. Kõik asub käe-jala juures.
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Tunnustus ja tänu suusaradade eest hoolitsejatele
Tahan tunnustada ja tänada neid naisi ja mehi, kes hoolitsevad selle
eest, et Viimsi rahvas saaks täiel rinnal nautida seekordse imelise talve
mõnusid.

Heategu teeb rõõmsaks nii andjad kui ka saajad. Foto: erakogu

Lihtsad heateod teevad
südame soojaks
TEEME HEAD Uus-Pärtle maja

pere otsustas tuua oma toimetuste
hulka veel ühe väga olulise traditsiooni – teha heategusid.

Tädu suusarajad on hästi hooldatud ja pakuvad rõõmu paljudele.
Foto: Kadi Bruus

P

ühapäeva hommikul auto katuselt 10 cm öösel värskelt sadanud lund
maha pühkinud ja autonina Tädu suusaradade poole seadnud, mõtlesin autos, et mis mind metsas ees ootab. Olin meeldivalt üllatunud, kui
nägin, et kogu trass oli üle freesitud ja klassikarada värskelt sisse tõmmatud.
Raja hooldajatele olid tänulikud kümned suusatajad. Minu näole tõid erilise naeratuse need Viimsi noorikud ja härrasmehed, kes olid rajale toonud
oma 5+ aastates lapsed. Tuleb tunnustada noori, kes viivad sellises vanuses
lapsed 2,1-kilomeetrisele rajale. Nägin oma silmaga, kuidas Jorupilli Jonn poolel maal võimust oli võtmas, aga kannatlik ema sai temast võitu ja poolelt
maalt finišisse libistati suusk ikka kahekesi koos.
Selle nädala hommikul olid kooliealised juba koolipingis ja emad-isad tööpostil, aga parkimispaikades seisis siiski paarkümmend autot ning kena talveilma ja häid radu nauditi taas.
Eriline tänu nendele lasteaiaõpetajatele, kes olid Tädu metsa toonud kaks
rühma mudilasi. Kujutan ette, kui magusasti maitseb lõunauni neile paarikümnele poisile ja tüdrukule, kes müttasid paar tundi kodumetsa kohevas
lumes.
Minu hea ametikaaslane, suusatamise professor Kaarel Zilmer, kes on
Viimsi tervislike eluviiside eest ja looduses liikumise eestkõneleja – mees,
kes mindki Tädu metsa meelitas –, peaks küll rahul olema, et meie valla rahvas nii liikumislembene on.
Jõudu rajameistritele ja hoolivat suhtumist kõikidele radade kasutajatele!
Enn

vanuseklassi 70+ esindaja, viimsilane

Jana Rebane

MLA Viimsi lasteaiad Uus-Pärtle maja
ja Pargi maja õppejuht

Detsembris alustasime Toidupanga
aktsiooniga ja pöördusime perede
poole palvega teha koos üks suur
heategu toidupangale. Toidupank on
heategevusorganisatsioon, mis aitab
toiduabiga toimetulekuraskustes inimesi. Palusime peredel võimalusel
lapsele lasteaeda kaasa anda midagi,
mida sobib panna Toidupanga punasesse kasti. Kastid olid meie rühmade
esikutes 10.–16. detsembrini, siis tuli Toidupanga auto ja viis meie kogutud head ja paremat pungil kastid Toidupanka, kust need edasi abivajajateni
toimetati.
Eestimaal on väga palju peresid,
kelle igapäevane toidulaud on tänu
majanduslikule olukorrale üsna kesine. Võimalik, et mõnel lapsel on võimalus kõht täis süüa vaid lasteaias

või koolis ning maiustustest näevad
need lapsed vaid und... Loodame, et
Uus-Pärtle maja väike abi oli mõne pere jaoks suur ning tõi pühadesse palju rõõmu.
Uus-Pärtle lasteaia väärtuste hulgas, mida lastele õpetatakse, on südamlikkus, headus ja soojus. Väärtusi
ja hoiakuid kujundame eelkõige läbi kogemuse ja tegude. Kui lastele juba maast madalast õpetada märkamist
ja hoolimist, siis kasvavad neist märkavamad ja hoolivamad täiskasvanud.
Kuna just jõulud on aeg, kus pööratak-

se väga palju tähelepanu abivajajatele, siis terve jõulueelse nädala jooksul
arutasime lastega heategude üle. Lisaks tegime ise head – käisime metsas
loomadele süüa viimas, saatsime kaugetele armsatele päris postiga pühadetervitusi, käisime Pihlakodu vanakestele lauludega jõulurõõmu viimas
ja muidugi kogusime perede abiga mitu kastitäit toidukraami Toidupangale.
Uus-Pärtle maja pere soov kõigile
uueks aastaks on: ärge unustage teha
heategusid! Heategu teha on lihtne ja
see teeb südame soojaks!

hea teada

Mis on headus ja heategu?

Uus-Pärtle maja lapsed arvavad nii:
“Kui heategevust teed, siis läheb soojaks“ – Henna, 3a
“Headus on siis, kui teed teistele rõõmu ja kingitusi“ – Ott, 6a
“Headus on kallistused“ – Harald, 6a
“Headus on siis, kui kallistad ja kingid joonistusi ja mängid sõbraga“ –
Hailey, 6a
“Headus on siis, kui kingid piparkooki“ – Eliise, 3a
“Rõõmu tuleb teha teistele iga päev!“ – Vahtraninad
“Kuulad oma vanemaid ja koristad oma tuba“ – Alexandra, 6a
“Teistele söögi viimine, sest teistele peab ju head tegema“ – Matthias, 4a
“Kui näed, et kellelgi on halb, siis teed seda, mida vaja“ – Gloria, 6a

Raamatuesitlus

Tarmo Vahter

“Võitlus tuleviku pärast.
1933-1936:
Pätsi aja rääkimata lood”

Rein Mägar
Portreed ja mered
akvarellidel
NÄITUS
Viimsi Huvikeskuses
15.01.-28.02.2022

20. jaanuaril kell 18.00
Viimsi Raamatukogu
väikeses saalis
Sissepääs vaba
Vajalik Covid-tõend
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Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsiteataja.ee/reakuulutused

REAKUULUTUSED

Ehitus
Teostan erinevaid üldehitus- ja
remonditöid. Vundamendi ehitus,
siseviimistlus, välisviimistlus, santehnilised ning elektritööd (olemas
B2 pädevus). Tel 552 7217.
Teenustööd laadur-ekskavaatoriga,
lammutus- ja koristustööd, vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitus. Teenustööd kaubikuga. Tel 507 4178.
Katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja
viimistlustööd. Kortermajade renoveerimine MTR EEH011474. Pakume
erinevaid lahendusi hoonete ja majade ehitusel. mehitus@gmail.com
või tel 5352 9476.
Katuste, fassaadide ja aedade
pesu, värvimistööd, remonttööd.

Lumetõrje ja jääpurikate eemaldamine katustelt. Tel 5638 8994,
kpe.kpe@mail.ee.

koristamine, heki lõikus ja pügamine. Tel 5348 7318, igor@inkteenused.ee.

Aiatöö

Ost, müük, rent

Ohtlike puude raie, võsalõikus ja
kruntide puhastamine võsast.
Helista julgelt ja leiame lahenduse.
Tel 5623 0373, Randy.

Ostame absoluutselt igas seisus
autosid. Kustutame ARK-ist litsentsi alusel. Tallinn ja lähiümbrus. Tel
5823 8310.

Lõikame viljapuid, pügame hekke,
langetame puid ning vastavalt teie
soovile teostame ka teisi haljastusja koristustöid. Helistage julgelt
tel 5563 7666. Rohkem infot kodulehelt www.ifhaljastus.ee.
Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Ohtlike puude/okste langetamine, viljapuude lõikamine, lume

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

maas, vanu ja lihtsalt kasutult
seisvaid. Kohapeal kiire vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan
seisevauto@gmail.com või tel
5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja
tasun sularahas. Vormistan ja
arvelt maha võtan ise. Vaata lisaks
www.seisevauto.ee.

Kogenud santehnik pakub oma
teenuseid. Tel 551 8837, Pavel
(vene keel).
Pakume kolimis- ja transporditeenuseid. Mööbli montaaž. Vanade
esemete utiliseerimine. Tel 529
9579, indrek@asjadliiguvad.ee,
AsjadLiiguvad.ee.

Muud teenused

Ostan rinnamärke, vanu postkaarte
ja fotosid, trükiseid ja dokumente,
vanaraha ning muid Eesti ajalooga seotud kollektsioneerimise esemeid. Hea hinnaga! Tel 602 0906
ja 501 1628.

Kogemustega õmbleja Haabneemes teeb õmblus- ja parandustöid
ning õmbleb kodutekstiile. Tel 524
2109, Heljo.

Korstnapühkimine

Ettevõtte registreerimine, ettevõtte
likvideerimine, majandusaasta aruande esitamine. Sõbralikud hinnad!
Tel 5557 4725.

Ostan kasutult seisma jäänud või
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, riketega, arvelt

Korstnapühkimine. Kütteseadmete
remont ja hooldus. Töödele garantii ja akt. Tel 5692 1395.
Korstnapühkija teenused. Tellimine
tel 5877 1665 või www.puhaskolle.ee.

!

UUS

Nüüd laste hambaravi
tasuta!*

VAATA KÕIKI!

Meil on suur valik suuhooldustooteid
pisemaile ja suuremaile, vaata
www.olenterve.ee või tule kohale!
tel: 6099910
e-post: info@olenterve.ee

Kogu pere
hambakliinik
Viimsis!
www.viimsihambakliinik.ee
*tasuda tuleb 5 € visiiditasu

Pood: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi

60 999 10

Aadress: Viimsi Äritare, Paadi tee 3-212, Viimsi 74001
E-post: info@viimsihammas.ee
Tegevusloa nr. LO4228

PUHASTUSED KPE
Akende pesu
Otsime oma suurepärasesse meeskonda uusi töötajaid:

Katuste pesu ja värvimine

ÕPETAJA (koormus 1,0)
ABIÕPETAJA (koormus 1,0)
LOGOPEED (võimalikud erinevad töökoormused)

Fassaadide pesu ja värvimine
Aedade pesu ja värvimine
Remonttööd
Rennide puhastus
Lume ja jäätõrje katustelt

PRAKS JA KÜÜTS
HAABNEEME
HAMBARAVI

TÄHELEPANU! OLEME KOLINUD

Tööle asumise aeg on poolte kokkuleppel.

MEIEGA SAAB ÜHENDUST
kpe.kpe@mail.ee • tel 5638 8994 •

K.P.E. OÜ

Palume saata CV ning sooviavalduse: Mirje Trei (MLA Viimsi Lasteaiad personalijuht)
e-posr: mirje@viimsilasteaiad.ee, telefon: 5622 0121

Laias valikus ja soodsa hinnaga

madratsid ja voodid

Müügil Rahva Raamatu ja
Apollo raamatukauplustes

Täiskasvanute ja laste hambaravi
Proteesitööd ja implantoloogia
Kirurgia
Suuhügieen

(erimõõtudes tellimise võimalus)
Hea hinnaga kasukad ning naisteriided ja jalatsid – otse USA-st

Riietering

poes
Viimsis, Randvere 6, II korrusel

6 090 891
58 879 655
Heki tee 6 - 57
Haabneeme
www.pkhambaravi.ee
Oleme Haigekassa lepingupartner – laste ja täiskasvanute ravi,
proteesihüvitis.
Tegevusloa number L04534

kollektiivtellimused soodushinnaga:
info@greenhouse.ee
või telefonil 56859125

Tutvu reklaami avaldamise
tingimustega
viimsiteataja.ee/kontaktid
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Abikäed on
kliki kaugusel:
tootmis- ja majapidamistöödest
ehituse ja remondini
Telli: renditoojoud.ee
tel +372 5380 4290
info@renditoojoud.ee

PLAATIMINE ja
VANNITUBADE
remont
meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

Küttematerjali
müük!

Drive In
või broneeri:
abctehno.ee

25€
VARAJASE
BRONEERIJA
SOODUSTUS

pellet
brikett
küttepuud
Tasuta transport
Tallinnas ja
lähiümbruses!
www.puu24.ee

Viimsis: Muuli tee 10
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16.
Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kristiines: Sõpruse pst 27
Peetris: Vana-Tartu mnt 74
Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

+372 520 00 93
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MEIL ON AVATUD UUS
JA AVAR LASTETUBA
Kui mängutoas lustimistest kõht tühjaks läheb,
pakub Black Rose lastele oma menüüd,
mis viib keele alla ja on väga maitsev!

TULE LUSTI PEREGA
PIIRAMATULT TERVE PÄEV!

PEREPILET 50€ 63€
(allahindlus -20%)

Pakkumine kehtib ainult meie e-poest pileti soetamisel

spaahotellid.ee

spatallinn.ee

Külasta ka e-poodi: pood.magaziin.ee
.02.2022

022-02
d 06.01.2

tiva
ised keh
Pakkum

erivad.

n illustre

did o
tkub. Pil
i kaupa jä

või kun

Pleedid

NurDer ja NurDie sokid,
sukkpüksid, retuusid
püsikliendile

-50%

püsikliendile

Ahjuvorm kaanega Maku
37 x 22 x 8 cm, 3 l

TULE TUTVUMA!

Naerata!

-20%
Valik dušikardinaid
180 x 200 cm
9,90 €
püsikliendile

19
Laste soojad saapad
Takjakinnitusega

*Kaupluses
laiem
valik

7

Süütekuubikud Fire-Up
192 tk
7,90 €

10

püsikliendile

5
Randvere tee 1b, Viimsi • E-R 9-20 • L 9-19 • P 9-19

/magaziin

/kauplusmagaziin

www.magaziin.ee

Sinu HAMBAKLIINIK

Viimsis

Haigekassa lepingupartner. Tegevusluba nr: L02451
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HEAD
HINDA!
Allahindlus Viimsi Keskuses
kuni 31.01.2022

facebook.com/viimsikeskus

Õun Kanzi
kg

-37%

Head-paremat lähedalt ja kaugelt!

04.01-31.01.2022
Või
soolakristallidega
80%

-25%

tavahind 2,39 / 8,95/kg

-25%

Sõpruse tee 15, Viimsi

Broileri kintsuliha
mee-sinepi
marinaadis

Delice
600 g

Delice
kg

2,49

1,79

6,89

Itaaliapärane sink

Proteiinipuding
Fit kakaoga,
vanilliga või
soolakaramelliga

Mahe kohvijäätis

tavahind 2,39 / 2,98/kg

tavahind 3,99

Maks & Moorits
150 g

-20%

Mo Saaremaa
200 g

1,79

Rukkileib
seemnetega või
pähklileib ürtidega

viimsikeskus.ee

-14%

-18%

tavahind 8,49

La Muu
500 ml/ 250 g

-18%

Tere
150 g

1,59

tavahind 1,99 / 10,60/kg

Pakkumised kehtivad 04.01-31.01.2022 või kuni kaupa jätkub.

0,85

tavahind 0,99 / 5,67/kg

Piltidel on illustreeriv tähendus.

5,69

tavahind 6,99 / 22,76/kg

