
Silmapaistvad 
viimsilased
20. detsembril tähistas Viimsi vald 
taasasutamise 32. aastapäeva. Tra-
ditsiooniliselt anti sel päeval üle ka 
tunnustused aasta jooksul silma 
paistnud viimsilastele. Loe lk 6–7
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Tasuta
Ilmub kaks  
korda kuus 
Tiraaž 10 860

        Loe ka 
      www.viimsi.ee

Randvere 
päevakeskus
Aktiivse eluviisiga Aime Salmistu 
kohta ütlevad päevakeskuse külas-
tajad, et tema on keskuse hing. 
Avinurmest pärit proua tänaste 
toimetuste kohta loe lk 5

Aasta 2022 
kokkuvõtted
Vallavalitsuse osakonnad vaatavad 
tagasi aastale 2022 ning iga osakond 
teeb tehtust oma kokkuvõtte. Mida 
tehti, millised olid takistused ja 
õnnestumised?  Loe lk 8–19

veerand elanikkonnast. Siinjuures 
on paslik mainida, et liikumine ei 
tähenda tulemuse peale sportimist. 
Aasta fookuses on igasugune liiku-
misharrastus, mis võib olla näi-
teks ka jalutamine või igahommi-
kune võimlemine – midagi sellist, 
mis on ilmselt võimetekohane pal-
judele. Ja kui tervis võimaldab ning 
on soov, siis loomulikult võib ka tu-
lemussporti teha.

Ühtlasi on valla jaoks oluline, et 
liikumisaasta on suunatud kõikide-
le siht- ja vanuserühmadele. Liiku-
missündmustest on oodatud osa 
võtma nii lapsed, noored, täiskas-
vanud kui ka eakad. 

L
iikumisaasta eesmärk on 
tekitada inimestes roh-
kem huvi liikumishar-
rastuste ja tervislikumate 

eluviiside vastu. Liikumisele pü-
hendatud aasta juhib tähelepa-
nu tõsiasjale, et vaatamata para-
nenud statistilistele andmetele on 
Eesti endiselt paarikümne protsen-
di kaugusel põhjamaadest, kus lii-
gub regulaarselt vähemalt kolm-

le pürgida. Tähtsustame osavõt-
tu ja loodame Viimsi kogukonna 
liikmetega kohtuda erinevatel lii-
kumissündmustel. Kutsume viim-
silasi üles liikuma kasvõi pisutki 
rohkem kui enne, mis valla peale 
kokku teeb juba hulga enam terve-
maid inimesi. 

2023 Viimsi liikumisaastal 
on kolm suuremat eesmärki 
Juba kolmkümmend neli korda on 
Viimsis korraldatud Viimsi Jook-
su, mis on aastate jooksul liikuma 
kutsunud tuhandeid inimesi. 2023. 
aasta toob lisaks jooksusündmuse-
le veel kaks rahvaspordisündmust. 
Mul on hea meel välja kuulutada 
esimene Viimsi rahvaspordisari, 
mis koosneb kolmest etapist: Viim-
si Suusasõidust veebruaris, Viimsi 
Jooksust maikuus ning Viimsi Rat-
tasõidust septembri lõpus. 

Ühtlasi jätkame eelmisel aastal 
alguse saanud kogupere liikumis-

LIIKUMISAASTA Viimsi jätkab teema-aastate tradit-
siooni ning pärast 2021 haridus- ja 2022 kultuuri-
aastat oleme alanud aastal liitunud kultuuriminis-
teeriumi poolt käivitatud üle-eestilise teemaga 
ehk liikumisaastaga.

2023 – Viimsi liikumisaasta

Oluline on, et uus teema-aasta 
mõjutaks positiivses suunas ini-
meste harjumusi, mis viimastel 
koroonaviiruse aastatel, mil paljud 
spordiklubid pidid uksed sulgema, 
võisid tagasilööke saada. Sel aas-
tal üritame tekkinud lünkasid täi-
ta ja liikumisharjumustega veelgi 
kiiremini, kõrgemale ja kaugema-

sündmustega, mille hulka kuu-
luvad Hoovimängude päev, Pere-
spordipäev ning juba kaheteist-
kümnendat korda tuleb traditsioo-
niline Viimsi Rattaretk.

Lisaks liikumissündmustele on 
igal kuul fookuses üks Viimsis har-
rastatav populaarne liikumis- või 
spordiala. Ala korraldajatel on või-
malik enda tegemisi tutvustada nii 
avatud näidistrenni näol kui ka val-
la kommunikatsioonikanalites. 

hea teada

  5. veebruaril rahvaspordisarja esimene 
etapp: Viimsi Suusasõit  

  13. mail rahvaspordisarja teine etapp: Viimsi 
Jooks 

  1. juunil Viimsi Hoovimängud 
  11. juunil Viimsi Rattaretk
  5. augustil Viimsi Perespordipäev 
  30. septembril rahvaspordisarja kolmas 

etapp: Viimsi Rattasõit 
  Igal kuul toimub üht spordiala tutvustav 

näidistund

Liikumisaasta sündmused 

Liikumisaasta logo autor on Nele 
Lainevool, teda aitasid Emily Freya 

Lõhmus ja Ivar Reimann.

Viimsi Suusa-
sõit toimub 
juba veeb-
ruaris. Foto: 
erakogu

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna 
juhataja

LIIKUMISAASTA: jõusaalikultuuri tutvustab treener Märt-Martin Märtson. Loe lk 21 >>>>>>>



A
asta 2022 on saanud ajalooks, aga tema jäetud 
jäljed mõjutavad meie elu ka edaspidi. Oli palju 
head, aga ka seda, mis tõi maailma kannatusi. 
Koroonaviirusega kaasnenu, Ukraina sõda, ener-
giakandjate kõrged hinnad ja kiire inflatsioon – 

meie kõigi elu on nendest märksõnadest mõjutatud. 
Viimsi vallas toimus mitu olulist suunamuutust. Kui 

varasematel aastatel on kehtivat üldplaneeringut ellu viies 
soodustatud elamuehitust ja on algatatud ka vastavasisu-
lisi üldplaneeringut muutvaid detailplaneeringuid, siis 
nüüd on kokku lepitud, et üldplaneeringut muutvaid detail-
planeeringuid algatatakse ainult siis, kui planeeringu ees-
märgiks on avalikult kasutatavad ehitised või taristu. Üld-
planeeringu kohaste detailplaneeringute algatamine on 
aga oluliselt pidurdunud, kuna vaba veeressursi uutele 
võimalikele tarbijatele jagamiseks enam ei ole.

Teise olulise kokkuleppe alusel lähtume kõigi vald-
kondlike poliitikate väljatöötamisel ja elluviimisel kesk-
konnahoiu põhimõtetest. Eks seda on tehtud varemgi, aga 
nüüd on keskkonnahoiu küsimused veelgi suurema tähe-
lepanu all.

2022. aasta silmapaistvai-
maks ehitiseks on kahtlemata 
Viimsi Artiumi hoone. Meie 
uus haridus- ja kultuurikeskus 
on hästi käivitunud, lisandu-
nud on palju erinevas eas õp-
pijaid ja mitmesuguseid kul-
tuuriüritusi toimub peaaegu 
igapäevaselt. Käesolevasse aas-
tasse jääb Randvere kooli ujula 
ja juurdeehituse valmimine, 
järgmisse aga jalgpallihalli ehi-

tus. Sel aastal algab ka Viimsi kooli ujula remont, jätkuvad 
Karulaugu terviseraja ja Laiaküla vabaajataristu ehitus.

Eelmisel aastal mõjutas meie kõigi elu kiire inflatsioon. 
Kallinesid energiakandjad, toidukaubad ja palju muud. 
Kas vallaelanike palgad on suutnud inflatsiooniga ühte 
sammu käia? Täies ulatuses mitte, aga palgad on siiski 
tõusnud. Nii laekus novembris vallaeelarvesse võrreldes 
ülemöödunud aasta sama kuuga 20,2% rohkem tulumaksu.

Olukorda tööjõuturul peegeldab töötute arv, mis 1. jaa-
nuari seisuga oli 637. Möödunud aasta samal kuupäeval 
oli see näitaja 653 ja veel aasta varem 782.

Kui eelmise aasta alguses oli meie valda registreeritud 
21 974 elanikku, siis selle aasta alguses oli neid 22 477, 
nendest üle 50% on maksumaksjad. Keskmine brutosisse-
tulek on üle 2000 euro.

Tööhõivet ja sissetulekuid kajastavad näitajad on head 
nii võrdluses kogu Eesti kui ka Harjumaaga. Mis on selle 
põhjuseks? Nagu ütlesin valla tänuüritusel, on põhjusi 
mitmeid, aga viimase rahvaloenduse andmed näitasid, 
et Viimsis elavad targad ja haritud inimesed. Vanusegru-
pis 25–64 elab kõige rohkem kõrgharidusega inimesi just 
meie vallas – 62,5%. Viimsi vallas on ka kõige suurem ma-
gistrikraadiga inimeste osakaal – 38%. Ka võõrkeele rää-
kijate osakaal on kõige suurem Viimsis – vastav näitaja on 
87%.

Eelmisest aastast jäävad kindlasti meelde erinevad kul-
tuuriaasta sündmused, aga ka Viimsi teaduskooli asuta-
mine, Viimsi valla heaoluprofiili valmimine, vanavane-
mate päev, GIS-põhise valla info- ja menetluskeskkonna 
VAAL valmimine, Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmine 
ning muidugi ka uue üldplaneeringu ja pikaajalise arengu-
strateegia väljatöötamisega alustamine.

Kuna tehtud on palju ja seda meie paljude kogukonna-
liikmete poolt, siis toimus vallas eel-
misel aastal mitu tänuüritust. Suur 
tänuüritus toimus 31. mail ja tä-
nasime neid, kes andsid panuse 
Artiumi valmimisse, aitasid või-
delda koroonaviirusega ning 
võtsid vastu Ukraina sõjapõge-
nikke. Kultuuriaasta tänuüritu-
sel tänasime kõiki meie rahva-
kultuurikollektiivide liikmeid ja 
teisi kultuuriinimesi. 20. detsemb-
ril, valla taasasutamise aastapäe-
val toimunud tänuüritusest 
saate samuti põhjali-
kumalt lugeda lehest.

opetus_1293). Õpetuse lõpust leiad las-
te valmistatud mänguasjade videod – 
igaühel eripärane tulemus.

Mitmed tegevused vabas õhus
Möödunud suvel käidi meil meisterda-
mas ja meie saime koos lastega meis-
terdada vabas õhus suvefestivalidel. 
Nimelt tuli meile külla Väike Päike 
huvikooli laager “Rännak toidumaa-
ilmas”. Tutvustasime laste kokaraa-
matuid ja õppisime koos salvrätikuid 
voltima. Algselt oli plaan valmistada 
koos lima, aga meie vaipadega kaetud 
põrandad seda kahjuks ei võimalda. 

Rannarahva festivalil Viimsi va-
baõhumuuseumis oli meiega kaa-
sas tekstiilikunstnik Liina Luht, kel-
le juhendamisel valmistasid huvilised 
papptaldrikutest kalu, mille igaüks 
oma soovi järgi rõõmsavärviliselt kau-
nistas. Olime kohal ka Lubja mäel 
Viimsi kogupere teatrifestivalil Ville 
ja pakkusime lastele võimalust pabe-
rist volditud nägudele erinevaid ilmeid 
joonistada. Valmis tore mänguasi, mi-
da voltides leiad kolm erineva emot-
siooniga nägu.

Pakume meisterdamisvõimalust ka 
lasteaiarühmadele, kes meie raamatu-
koguga tutvuma tulevad. Kevadel kau-
nistasime koos lasteaialastega libli-
kaid, mis meie lasteosakonda ilmesta-
ma jäid. Iga võistkond sai kleepida lib-
lika tiivale värvilisi täppe nii, et mõle-
mad tiivad oleksid täpselt ühesugused. 

Päevakoerte rühmaga valmistasime 
A4 paberist kokkuvolditud minilooma-
raamatu. Alguses harjutasid mudilased 
õpetuste järgi erinevate loomade joo-
nistamist. Paremini välja tulnud loo-
mapildid kleepisime isevalmistatud 
loomaraamatusse, mille lapsed enda-
le lasteaeda kaasa said.

Jõulu eel külastas meid Helesinine 
rühm, kellega rääkisime jõulujutte ja 
valmistasime koos rõõmupalli. Iga laps 
sai öelda oma jõulusoovi ja selle kin-
nituseks kinnitada nööpnõelaga vaht-
plastist palli külge väikese kuldse või 
hõbedase lumehelbe. Rõõmupall kat-
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Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil  
teataja@viimsiteataja.ee. Kaastöid võib tuua ka otse 
toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, 
74001 Viimsi, Harju maakond.  
Toimetusel on õigus kaastöid toimetada ja lühendada.

www.viimsivald.ee

Tule Viimsi raamatukokku 
meisterdama!
VIIMSI RAAMATUKOGU laste- ja noorteosakond pakub lastele palju põnevust. 
Siia ei tulda pelgalt raamatuid lugema ja laenutama, siin on võimalus mängida 
lauamänge, kasutada PlayStationit, arvuteid, interaktiivseid laudu, ratsutada 
värviliste lugemiskoertega ning mürada üleelusuuruses Sipsiku või teiste 
raamatutegelastest nukkudega. Tegevust jagub igas vanuses külastajatele, võib 
tulla koos sõprade või perega.

Toimetaja ja reklaamitoimetaja: Jane Saks, tel 5686 0007, 
e-post jane.saks@viimsivv.ee
Väljaandja: Viimsi Vallavalitsus
Trükki toimetanud: Meedium OÜ, tel 5661 1097, e-post yks@ajakiriyks.ee
Kojukanne: Express Post AS, tel 617 7717, e-post tellimine@expresspost.ee

Vallaleht ilmub kaks korda kuus reedeti. Infolehtede digiarhiivi vaata veebist aadressil viimsivald.ee/viimsi-teataja/arhiiv.
Head uut aastat! Ajalehe järgmine number ilmub 20. jaanuaril. Kaastööde ja reklaamide esitamise tähtaeg on 11. jaanuar kell 15. 

A
ga see pole veel kõik. Viimsi 
raamatukogus saavad lap-
sed ka meisterdada. Meil 
on meisterdamiseks mit-

meid tänapäevaseid vahendeid: mär-
gipress, 3D-printerid, kilelõikur ja ter-
mopress. Üllata oma sõpru enda disai-
nitud T-särgiga, valmista endale pilku-
püüdev rinnamärk, tule ja prindi plast-
massist võtmehoidja või mänguasi. Ta-
hame innustada lapsi omandama uusi 
oskusi, leiutama, katsetama, kogema 
avastamisrõõmu. Alates 2021. aastast 
oleme korraldanud lastele erinevaid 
meisterdamise töötubasid, kus saab 
lõigata, voltida, kleepida ja värvida. 

Mida lapsed on valmistanud?
Tunamullustel jõuludel tegime koos 
kuldsest ja hõbedasest paberist kuu-
seehteid. Vastmöödunud jõuludel 
kaunistasime oma lastekorruse suur-
te ruumiliste läbikumavast paberist 
lumehelvestega ja õpetasime ka laste-
le nende valmistamist. Laste rõõm oli 
suur, kui peale aegavõtvat kleepimist 
ja tüütut lõikamist vormus äkki nende 
kätes imeline lumehelves, mille nad 
said koju jõulumeeleolu looma viia.

Jõuluhelveste töötoa viisime läbi ka 
Randvere raamatukogus, kus oli osa-
võtjaid 20 ümber. Mitmed pikapäe-
varühma lapsed kogunesid õhinal 
voltima ja kleepima. Igaüks sai kaasa 
suure omavalmistatud lumehelbe.

Eelmisel talvel said väikesed meis-
terdajad kätt proovida oma nimetähe-
ga helkuri valmistamisel. Sel puhul ka-
sutasime ka õmblusmasinat, et erine-
vad materjalikihid kindlalt kinnitada. 
Meie raamatukogu õmblusmasin oo-
tab lahkesti väikesi ja suuri kasutajaid, 
kes seda masinat käsitseda oskavad.

Möödunud kevadel oli veidi suu-
rematel lastel võimalus meisterda-
da endale origami mänguasi. Ingli-
se keeles kannab mänguasi nimetust 
kaleidocycle. See on paberist volditud 
ruumiline ese, mida pöörates vahel-
duvad erinevad mustrid. Mustrid said 
lapsed ise kujundada ja värvida, milli-
se keegi just soovis. Kaleidocycle’i val-
mistamise õpetus on olemas ka Viimsi 
raamatukogu kodulehel laste meister-
damise rubriigis (viimsiraamatukogu.
ee/Origami_manguasja_tegemise_
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Head uut aastat, 
Viimsi vald!

Tahame innustada 
lapsi omandama uusi 
oskusi, leiutama, 
katsetama, kogema 
avastamisrõõmu. 

Illar Lemetti
vallavanem

Viimsis elavad 
targad ja haritud 
inimesed. Vanuse-
grupis 25–64 elab 
kõige rohkem 
kõrgharidusega 
inimesi just meie 
vallas – 62,5%.

tus kiiresti laste soovihelvestega ja jäi 
lastele raamatukogu külastust mee-
nutama.

Hüpiknuku kunstikonkurss
Üks tore ettevõtmine oli kunstikon-
kurss “Kui Viimsi raamatukogus on lu-
gemiskoer”. Konkursist võtsid osa mit-
med Viimsi kunstikooli rühmad, aga 
oli ka palju üksiküritajaid. Osavõtjate 
vanus oli 3–17-aastaseni. 

Kuna meile toodi väga eripalgelisi 
ja põnevaid töid, ei osanud me võitjat 
välja selgitada ja korraldasime kõigi-
le osavõtjatele toreda ühise peo. Kõik 
said kingituseks kunstikonkursi mär-
gi ja pliiatsikujulise järjehoidja. Sõime 
üheskoos lugemiskoera fotoga torti, 
kuulasime Elina ja Joonas Sildre mu-
hedaid koerte joonistamise õpetu-
si ning tutvusime ehtsa lugemiskoe-
ra Juliuse ja tema perenaise Kariniga.

Kunstikonkursi arvukast osavõtust 
innustust saades võtsime käsile uue 
projekti. Ootame lastelt omavalmista-
tud hüpiknukke. Tore oleks, kui nad 
kujutaksid laste lemmikraamatutege-
lasi. Et aidata lastel hampelmann-nu-
kud liikuma panna, korraldasime kuus 
töötuba. Valmis hulgaliselt karusid ja 
piparkoogimehikesi, kes kõik nöörist 
tõmmates hoogsalt käsi ja jalgu liigu-
tavad. Näitusele võib tuua neid samu 
töötoas šablooni järgi valmistatud hü-
piknukke. Eriti oodatud on muidugi 
omalooming, kus lapsed on oma ül-
latavat fantaasiat kasutanud. Oleme 
põnevil ja ootame Viimsi laste meis-
terdatud vahvaid hampelmann-hü-
piknukke! Nihutasime nukkude too-
mise tähtaja 14. veebruariks, et kõik 
meisterdajad oma tööd kenasti valmis 
jõuaks. Meie näitus on pühendatud lii-
kumisaastale ja kannab nimetust “Lii-
kumisrõõm”.

Ootame Viimsi lapsi jätkuvalt raa-
matukokku meisterdama! Voldime, 
kleebime, värvime – rõõmustame oma 
kätetööga nii iseennast kui ka oma lä-
hedasi. Selles kiires ajas on ju tore kor-
raks aeg maha võtta ja oma käteosavus 
proovile panna, keskenduda hetkeks 
hoopis millelegi tavapäratule, et siis 
värskema pilguga oma igapäevaellu 
naasta. Jälgige reklaami, et ennast aeg-
sasti töötubadesse kirja panna. Kui teil 
on omapoolseid ettepanekuid, mida 
tahaksite Viimsi raamatukogus meis-
terdada, palun kirjutage e-posti aad-
ressil sune.reinpold@viimsiraamatu-
kogu.ee.

Kohtumiseni Viimsi raamatukogus!

Sune 
Teemaa-Reinpõld
Viimsi raamatukogu 
kultuuri- ja huvijuht
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V
iimsi vallavolikogu keh-
testas 28. aprillil 2020 
Randvere külas asuva 
Tammelaane kinnistu 

detailplaneeringu, millega tehti et-
tepanek muuta Viimsi valla mand-
riosa üldplaneeringu kohane maa-
kasutuse juhtotstarve osalisest 
puhkeotstarbelisest maast väike-
elamute maaks. Moodustati üheksa 
üksikelamu krunti, millele määra-
ti ehitusõigus ühe kahekorruselise 
üksikelamu ja kuni kahe ühekor-
ruselise abihoone ehitamiseks. Li-
saks moodustati üks loodusliku 
maa krunt avalikult kasutatava ter-
viseraja ehitamiseks ning loodus-
liku maa ja kaks tee- ning tänava-
maa krunti.

12. juunil 2020 vaidlustasid ela-
nike esindajad vallavolikogu otsuse 
avalike huvide kaitseks, mis jõudis 
hiljem esimese ja teise astme koh-
tusse. Mõlemas kohtuastmes jättis 
kohus kaebuse rahuldamata. 15. 
detsembril 2022 otsustas aga riigi-
kohus vallavolikogu otsuse tühis-
tada. Kohtuotsus on avalik ja kõigil 
huvilistel on võimalik sellega tutvu-
da riigikohtu kodulehel.

Planeeringu algatamise 
avaldus esitati 2015. aasta 
lõpus
Tammelaane detailplaneeringu 
ajalugu ulatub seitsme aasta taha. 
21. detsembril 2015 esitas Tam-
melaane kodu OÜ esindaja Riina 
Vooglaid Viimsi vallavalitsusele 
avalduse detailplaneeringu alga-
tamiseks. 27. jaanuaril 2016 suu-
nasid lähikonna elanike esindajad 
oma pöördumisega tähelepanu, et 
planeering on vastuolus riiklike õi-
gusaktide ja Viimsi kehtiva üldpla-
neeringuga.

30. mail 2016 saatsid Viimsi val-
lavalitsusele ja vallavolikogule kirja 
Tammeneeme ning Randvere kü-
lade elanikud, kes palusid eemal-
dada 31. mai 2016 volikogu päe-
vakorrast eelnõu, mis puudutab 
Tammelaane detailplaneeringut. 
Kokku andis allkirja 42 viimsilast. 

Viimsi vallavolikogu võttis 21. 
juunil 2016 vastu otsuse, millega al-
gatati Randvere külas Tammelaane 
kinnistu detailplaneering ja kesk-
konnamõju strateegiline hindami-
ne ning kinnitati detailplaneerin-
gu lähteseisukohad. Planeeringu 
koostamise eesmärk oli:

• planeerida külasid ühendav 
rannaäärne jalakäijate tee ja/või 
jalgrattatee;

• planeerida rannakindlustus;
• planeerida tervisespordiväljak;
• jagada rohevõrgustikust välja-

tailplaneeringu vastuvõtmiseks 
esitamise tähtaega, sest keskkon-
namõjude strateegiline hindamise 
vajalikkuse hinnanguga asuti seisu-
kohale, et planeeritud ehitusega ei 
kaasne olulist keskkonnamõju. See 
tõi kaasa elamute asukoha olulise 
muutuse. Nimelt leiti planeeringu-
lahenduste alternatiivide võrdlu-
ses, et eelistatum lahendus on al-
ternatiiv, mille alusel elamukrundid 
paiknevad planeeritava maa-ala 
keskosas ja kus on vähem elamu-
krunte. Sellisel juhul säilib rohkem 
metsaala ja avalikkusele jääks kasu-
tada rohkem rannikulähedast met-
sa. See lahendus aga eeldas teema-
planeeringuga “Miljööväärtuslikud 
alad ja rohevõrgustik” määratud 
alade nihutamist mere poole. Seda 
kõike arvesse võttes leidis detailpla-
neeringu koostaja Skepast&Puhkim 
OÜ, et detailplaneeringu sisuline 
koostamine on olnud võimalik al-
les 9. maist 2017. Vallavolikogu kii-
tis tähtaja pikendamise ettepaneku 
istungil heaks.

12. veebruaril 2019 võttis Viimsi 
vallavolikogu vastu otsuse nr 9, mil-
lega võeti vastu Tammelaane de-
tailplaneering ja esitati see avali-
kule väljapanekule. 20. maist kuni 
19. juunini 2019 oli Tammelaane 
detailplaneering avalikul väljapa-
nekul. Avaliku väljapaneku ajal esi-
tati Tammelaane detailplaneeringu 
kohta 52 viimsilase allkirjaga arva-
musavaldus. 9. septembril 2019 toi-
mus avaliku väljapaneku tulemusi 
tutvustav avalik arutelu. Kokku teh-
ti arutelul kuus ettepanekut detail-
planeeringu osas.

Volikogu otsuse osas 
otsitakse abi kohtust
28. aprillil 2020 võttis Viimsi valla-
volikogu vastu otsuse nr 26, mille-
ga kehtestati Tammelaane detail-
planeering. 5. juunil 2020 esitasid 
Märt Puust ja Andres Jaanus val-
lavolikogule vaide 28. aprilli val-
lavolikogu otsuse tühistamiseks. 
Kuivõrd vaide saab esitada vaid 
isiku subjektiivsete õiguste kait-
seks, mitte avalikes huvides, tagas-
tas vallavolikogu esimees lähtuvalt 
haldusmenetluse seadusest vaide. 

jääv ala üksikelamumaa krunti-
deks;

• määrata krundi ehitusõigus ühe 
üksikelamu ja kahe abihoone ehi-
tamiseks;

• määrata  krundi  tehnovõrkude-
ga  varustamise  põhimõtted  ja  hoo-
nete  arhitektuursed tingimused;

• kujundada  naabruses  asuvate  
elamualadega  arvestav  ruumiline  
lahendus,  mis  sobitub planeerita-
vasse keskkonda.

Volikogu lähtus otsuses kesk-
konnamõjude strateegilisest eel-
hinnangust.

Keskkonnamõjude strateegilise 
hindamise eelhinnang kinnitas, et 
kavandatava tegevusega ei kaasne 
olulist ebasoodsat keskkonnamõju. 
Sellest lähtuvalt otsustas Viimsi val-
lavolikogu 9. mail 2017 muuta oma 
21. juuni 2016 otsust järgnevalt:

• jäeti algatamata keskkonnamõ-
ju strateegiline hindamine; otsusta-
ti, et detailplaneeringu  koostamis-
se tuleb kaasata keskkonnaekspert 
(KSH juhtekspert);

• kavandati krundid hetkel keh-
tiva rohevõrgustiku koridori alale, 
planeeringuala keskossa;

• detailplaneeringuga tehti ette-
panek üldplaneeringu teemapla-
neeringuga määratud haljastu nr 
34 ja rohevõrgustiku koridori asu-
koha osaliseks muutmiseks.

Nendest muudatustest lähtuvalt 
oli detailplaneering üldplaneerin-
gut muutev. 

12. juunil 2017 esitasid Andres 
Jaanus, Märt Puust ja Raivo Kaare 
vaide detailplaneeringu algatamise 
otsusele, leides, et KSH-st loobumi-
ne ei ole põhjendatud ning see tu-
leb lõpule viia. Vallavolikogu arutas 
vaiet 29. augustil 2017 ja jättis esita-
tud vaide rahuldamata. 

26. juunil 2018 toimus Tam-
melaane detailplaneeringu eskii-
si avalik arutelu, milles esitatud 
ettepanekutele tuginedes otsusta-
ti planeeringu lahendust täpsusta-
da. Tammelaane detailplaneeringu 
eskiis oli avalikul väljapanekul 23. 
juulist kuni 10. septembrini 2018. 

Elanike esindajad viitasid 
detailplaneeringus neljale 
probleemile
21. augustil 2018 saatsid elani-
ke esindajad vallavalitsusele kirja 
seoses avaliku väljapanekuga, mil-
les toodi välja neli probleemkohta:

• planeeringuprotsessil puudub 
ülekaalukas avalik huvi;

• loodusliku ala pindala väheneb 
oluliselt;

• planeeritava elamumaa kogu-
pindala on võrreldes 2017. aasta es-
kiisiga suurenenud ligi kaks korda;

• planeeringu edasine menetle-
mine pole õiguspärane.

11. septembril 2018 võttis Viim-
si vallavolikogu vastu otsuse nr 67, 
millega pikendati Tammelaane de-

DETAILPLANEERING 15. detsembri riigikohtu 
otsusega tühistati Viimsi vallavolikogu 28. aprilli 
2020 otsus nr 26, millega kehtestati Randvere külas 
Tammelaane kinnistu detailplaneering. Kahes 
varasemas kohtuastmes on kohus leidnud, et voli-
kogu otsus on olnud õiguspärane.

Riigikohus tühistas volikogu otsuse 
Tammelaane detailplaneeringu osas

Riigikohus on 15. detsembri 2022 
otsuses leidnud, et vaie tagastati 
õiguspäraselt.

10. juulil 2020 esitasid Andres 
Jaanus ja Märt Puust Tallinna hal-
duskohtule kaebuse Tammelaane 
detailplaneeringu kehtestamise 
otsuse tühistamiseks koos esialg-
se õiguskaitse taotlusega nõude-
ga peatada detailplaneeringu keh-
testamise otsuse kehtivus ja keelata 
ehituslubade, projekteerimistingi-
muste või muude nimetatud otsu-
sel põhinevate lubade väljastamine 
kuni haldusasjas lõpliku kohtula-
hendi jõustumiseni. Halduskoh-
tu määrusega jäeti esialgse õigus-
kaitse taotlus rahuldamata. Kohus 
viitas sealjuures, et kohtul tuleb ar-
vestada ka kolmanda isiku õiguste-
ga ning esmase õiguskaitse raken-
damisel lükkuks kolmanda isiku 
majandusliku kasu saamine üks-
nes edasi. 

19. veebruaril 2021 andis valla-
valitsus ehitusloa tee ehitamiseks 
Tammeõie teele. Lubade väljasta-
misel lähtusidki ametnikud kohtu 
põhjendustest esialgse õiguskait-
se taotluse rahuldamata jätmisel. 
Ehitusseadustiku alusel polnud 
võimalik ehitusloa väljastamisest 
keelduda, lisaks olid kõik projektis 
toodud märkused lahendatud ja 
valla ning arendaja vahel sõlmitud 

detailplaneeringukohase avalikult 
kasutatava taristu väljaehitamise 
leping, millest tulenevalt oli valla-
valitsusel kohustus ehituslubade 
väljastamiseks. Sama aasta aprillis 
anti ehitusload vee-, kanalisatsioo-
ni- ja drenaažitorustiku ning välis-
valgustuse rajamiseks. 

Tallinna halduskohus jättis ra-
huldamata ka kaebuse detailpla-
neeringu kehtestamise otsuse tü-
histamiseks ja võttis vastavasisulise 
otsuse vastu 14. juunil 2021. Õigus-
like piirangute puudumisel väljas-
tas vallavalitsus arendaja taotluse 
alusel juunis ehitusloa madalpinge 
maakaabli paigalduseks. Kaebajad 
esitasid 9. juulil apellatsioonikae-
buse Tallinna ringkonnakohtusse. 
28. veebruaril 2022 otsustas ring-
konnakohus jätta jõusse haldus-
kohtu otsuse. 

30. märtsil 2022 esitasid kae-
bajad riigikohtule kassatsiooni-
kaebuse, mille riigikohus rahul-
das 15. detsembril 2022. Sellega 
tühistati Viimsi vallavolikogu 28. 
aprilli 2020 otsus, millega kehtes-
tati Tammelaane detailplaneering. 
Järgnevalt tuleb kujunenud olukor-
ras leida lahendus, mille osas val-
lavalitsus teeb tööd. Uue aasta al-
guses on vallavalitsuse esindajatel 
plaanis kohtumised kõikide asjas-
se puutuvate osapooltega.

Heiko Leesment
avalike suhete
osakonna juhataja

Leppneeme küla üldkoosolek
  Leppneeme küla üldkoosolek toimub 2.02.2023 algusega 

kell 18 Viimsi raamatukogu suures saalis (Randvere tee 9). Päeva-
korras on Leppneeme küla külavanema valimine.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada rahvastikuregistris oma 
elukoha Leppneeme külas registreerinud vähemalt 16-aastane isik.

Külavanema kandidaadiks võib olla Leppneeme küla täisealine 
elanik, kes vastab Viimsi valla põhimääruses toodud tingimustele ja 
on lisaks rahvastikuregistris oma elukoha Leppneeme külas regist-
reerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerimist.

Külavanemaks kandideerija peab andma enne valimistel kandi-
deerimist vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks. 
Nõusolek tuleb edastada aadressil info@viimsivv.ee või tuua Viimsi 
vallavalitsusse (Nelgi tee 1). 

Kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses ning registreerimine 
lõpeb 25.01.2023.

Leevi Laever  
vallasekretär

Vaade 
planeeringu-
alale. Foto: 
Maa-amet
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Lisainfot töödega seotud küsimuste 
korral annab haljastus- ja 
heakorrateenistuse juhataja Allar 
Lehtsalu allar.lehtsalu@viimsivv.ee

OTSIME 
 JÄRELEVALVEINSPEKTORIT 

Ootame sind kandideerima kui sul on kõrgharidus tööd toetaval erialal või valdkondlik
töökogemus vähemalt 3 aastat, väärteomenetluse läbiviimise oskus, keeruliste
olukordade lahendamise kogemus, hea pingetaluvus, arvuti kasutamise oskus (MS
Office), B-kategooria juhiluba, valdad kõrgtasemel eesti keelt ja inglise keelt
suhtlustasemel ning oled uudishimulik ja õpihimuline. Kandideerimisel tuleb kasuks
ehitisregistri kasutamise kogemus ja vene keele oskus suhtlustasemel. 

Pakume võimalust panustada Viimsi valla turvalise elukeskkonna loomisesse. 
 Mitmekesist ja vastutustrikast tööd ning toetame sinu erialaseid arenguvõimalusi. Meie
juures saad puhata 35 päeva aastas ning kasutada kolm tervisepäeva oma vaimse ja
füüsilise heaolu hoidmiseks. 

Pakutav töökoht asub Viimsis.

kelle ülesanneteks on valla territooriumil riikliku ehitusjärelevalve teostamine, ohtlike
ehitiste väljaselgitamine, vajadusel ekspertiiside tellimine ning ettekirjutuste andmine.
Kasutuslubade ja kasutusteatiste menetlemine ning väärtegude kohtueelne menetlus.
Ehitustegevuse kohta kaebuste ja vaidluste lahendamine ning järelevalvealane
nõustamine.

 Saada CV ja kandideerimisavaldus koos
palgasooviga konkurss@viimsivv.ee hiljemalt 
19. jaanuariks märgusõnaga "järelevalveinspektor" 

Lisainfo karin.magi@viimsivv.ee

Alanud on rahvakohtunikuks 
saamise konkurss

R A H VA KO H T U N I K

Viimsi vallavolikogu palub anda endast 
teada Viimsi valla elanikel, kes soovivad 
kandideerida rahvakohtunikuks järgmiseks 
neljaks aastaks. Rahvakohtunik on kaasatud 
ainult maakohtutes esimese astme kuri-
tegude kriminaalasjade arutamisse. Kohtu 
koosseisu kuulub lisaks eesistujast kohtuni-
kule kaks rahvakohtunikku.   

Rahvakohtuniku kandidaadiks võib nimeta-
da 25–70-aastase teovõimelise Eesti kodani-
ku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel ning on 
rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbelis-
te omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, 
kes on:
• süüdi mõistetud kuriteo eest;
• pankrotivõlgnik;
• tervise tõttu sobimatu;
• rahvastikuregistri andmetel elanud Viimsi 
vallas alla ühe aasta;
• kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
• kaitseväeteenistuses;
• advokaat, notar või kohtutäitur;
• vabariigi valitsuse liige;
• valla- või linnavalitsuse liige;
• vabariigi president;
• riigikogu liige.
Isikutel, kes soovivad kandideerida rahva-

kohtunikuks ja vastavad eelpool nimetatud tin-
gimustele, palume hiljemalt 16. jaanuariks 2023 
saata digitaalselt allkirjastatud ankeet (mille leiab 
valla kodulehelt) e-posti aadressile volikogu@
viimsivv.ee või tulla volikogu kantseleisse (Viim-
si vallavalitsus, Nelgi tee 1, kabinet 206) ja täita 
ankeet kohapeal või saata väljatrükitud ja täide-
tud ankeet postiga aadressile Viimsi Vallavalitsus, 
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001, Viimsi vald.

Rahvakohtuniku kandidaadid valib vallavoli-
kogu oma istungil salajase hääletamise teel. Vo-
likogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab 
rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv ko-
misjon.

Rahvakohtunike nimetades arvestab koh-
tu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, 
kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vas-
tuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas 
oleks eri soost ja vanusest, erinevatest soorüh-
madest ning eri tegevusvaldkondades tegutse-
vaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad ar-
vestama, et osaleda tuleb kogu protsessis, alates 
esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse 
kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi 
käigust võib see tähendada osalemist asja aruta-
misel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Kohtute seaduse § 112 lg 3 kohaselt peab töö-
andja rahvakohtuniku õigusemõistmisel osale-
mise ajaks tööst vabastama, mistõttu peaks kan-
dideerijal olema tööandja eelnev nõusolek.

Rahvakohtunike tasustamist ja kulude hüvi-
tamist reguleerib kohtute seaduse § 112 lg 1 alu-
sel kehtestatud justiitsministri 1.06.2018 määrus 
nr 37 “Rahvakohtuniku tasu ja maksmise kord”.

Täpsem info on kodulehel kohus.ee.

Astrid Asi   
Harju maakohtu Tallinna kohtumaja esimees

Avaldusi oodatakse 16. jaanuarini. Foto: Canva

DP ESKIISLAHENDUSE AVALIK VÄLJAPANEK JA 
AVALIK ARUTELU

  Viimsi Vallavalitsus korraldab Viimsi aleviku, kinnistute 
Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja 
Kannikese tee detailplaneeringu (edaspidi DP) eskiislahen-
duse avaliku väljapaneku. 

DP algatati Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 korraldusega 
nr 437. DP eesmärk on planeerida hoonestusala spordihoonele 
ning spordihoonega seotud rajatistele. Planeeringuala suurus 
on u 4 ha ja hõlmab Viimsi alevikus toomismaa sihtotstarbega 
kinnistuid Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 
ja transpordimaa sihtotstarbega kinnistut Kannikese tee.

Teatame, et kinnistute Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, 
Kannikese tee 19 ja Kannikese tee DP eskiislahenduse avalik 
väljapanek toimub ajavahemikul 23.01–05.02.2023 Viimsi 
Raamatukogus (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) ning sel-
lele järgneb DP avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu 
9.02.2023 kell 16.00 Viimsi Raamatukogu 2. korruse saalis.

Lisainfo DP kohta, sh avaliku väljapaneku materjalid, on 
kättesaadavad ka Viimsi valla kodulehelt alates 23.01.2023: 
https://www.viimsivald.ee/teenused/planeeringud/detailpla-
neeringud.  

Arvamused DP eskiislahenduse 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; tel 5688 2673) on avatud esmaspäevast reedeni kell 
10–20, nädalavahetustel kell 10–16. Iga kuu viimasel reedel on 
raamatukogu suletud.

KEHTESTATUD DETAILPLANEERING
  Viimsi Vallavalitsus võttis 14.12.2022 vastu korralduse 

nr 561 “Naissaar, Tagaküla/Bakbyni küla, kinnistute Piiri, 
Piirimetsa ja Naissaare raudtee R7 detailplaneeringu kehtes-
tamine”.

Planeeritava ala suurus on ca 9 ha ja see asub Naissaare Taga-
küla/Bakbyni küla põhjarannikul, hõlmates kinnistud Piiri 
(alates 16.12.2021 Haldja tee 21//Piiri, 89001:001:0305, riigi-
kaitsemaa, pindala 2,59 ha), Piirimetsa (alates 6.11.2021 Hald-
ja tee 23//Piirimetsa, 89001:001:0307, riigikaitsemaa, pindala 
5,99 ha) ja nende vahele jäävat kinnistut Naissaare raudtee R7 
(89001:001:0306, transpordimaa, pindala 3958 m²).

Detailplaneeringu (DP) lahendus (AB Artes Terrae OÜ, töö 

Detailplaneeringud
nr 1963DP1) näeb ette Piiri kinnistu jagamise viieks krundiks: 
neljaks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja üheks transpordi-
maa krundiks. Elamumaa kruntidele (suurused 3753 m², 3728 m²,
6901 m² ja 10803 m²) planeeritakse ehitusõigus üksikelamute ja 
abihoonete ehitamiseks: kõigile 1 põhihoone ja kuni 2 abihoo-
net suurima ehitisealuse pindalaga 250 m² krundi kohta, välja 
arvatud kõige põhjapoolsem POS 1, kuhu võib ehitada kuni 2 
põhihoonet ja kuni 2 abihoonet suurima ehitisealuse pindalaga 
350 m² krundi kohta. Planeeritav transpordimaa on juurdepää-
suks Piirimetsa kinnistule. Läbi Piirimetsa kinnistu pääseb riigi 
omandis olevale Radari kinnistule, millele on planeeringuga 
ette nähtud läbipääsuservituudi seadmise vajadus.

Piirimetsa kinnistule (5,99 ha) planeeritakse ärimaa ja maa-
tulundusmaa sihtotstarbed, täpsemalt turismi- ja väljasõidu-
koha ja/või majutushoone ning loodusliku haljasmaa sihtots-
tarbed. Valdavas ulatuses jääb krunt looduslikuks. Kompaktne 
hoonestusala on planeeritud krundi põhjaossa, olemasoleva 
tee äärde, rannapatarei nr 9 lähedale. Piirimetsa kinnistule on 
lubatud ehitada kuni 7 hoonet, sh võib säilinud nõukogudeaeg-
seid hooneid ümber ehitada või lammutada ja asendada. Hoo-
nete ehitisealune pindala kokku võib olla kuni 1095 m², korru-
selisus 2 ning hoonete põhimahud tuleb ehitada kahepoolse 
kaldkatusega (viil- või kelpkatus).

DP elluviimisel tekib lisavõimalus majutusteenuse saami-
seks, mille järele on saarel vajadus. Planeeringu elluviimisel 
tihendatakse piirkonda, kus on hoonestus juba olemas – seega 
ei muudeta olemasolevat looduslikku keskkonda oluliselt häiri-
val määral. DP lähtub valla arengu eesmärkidest ja DP realisee-
rimisega viiakse ellu üldplaneeringuga kavandatut. DP-s kavan-
datu väljaehitamisel soodustatakse turismi arengut saarel ning 
luuakse saarele uus tõmbekeskus.

DP KESKKONNAMÕJU STRATEEGILISE HINDAMISE 
(KSH) ALGATAMATA JÄTMINE

  Viimsi Vallavolikogu võttis 13.12.2022 vastu otsuse nr 44 
“Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Kallaku ja Serva detail-
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algata-
mata jätmine”.

Viimsi Vallavolikogu algatas 10.10.2006 otsusega nr 92 Kallaku, 
Serva ja Pärtlepõllu detailplaneeringu (DP). DP algatati ees-
märgiga üldplaneeringujärgse maakasutuse sihtotstarbe muut-
miseks maatulundusmaast ja osaliselt tootmismaast väikeela-
mute maaks ja kaitsealuseks maaks. DP algatati 2006. aastal 
ulatuslikumale maa-alale, sealhulgas Pärtlepõllu kinnistule, kus 

uus DP on praeguseks kehtestatud. Kinnistute Kallaku ja Serva 
DP eesmärgiks on Viimsi valla Lubja küla Kallaku ja Serva kin-
nistutel ehitusõiguse andmine nelja ühepereelamu ja kahe väike-
ettevõtlusele suunatud ärihoone püstitamiseks.

DP-ga kavandatakse kehtiva üldplaneeringu kohase siht-
otstarbe muutmist maatulundusmaast enamasti väikeelamute 
maaks ja osaliselt ärimaaks ning seetõttu tuleb DP koostamisel 
anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) koostamise vajalikkust.

KSH kaalumisel on lähtutud keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõigetes 
3-5 sätestatust ning asjaomaste asutuste seisukohtadest. DP-le 
koostati KSH eelhinnang (Estonian, Latvian & Lithuanian 
Environment OÜ 12.2021 töö nr 21KT88) ja küsiti sellele seisu-
kohta Keskkonnaametilt. KSH eelhinnangu kohaselt ei ole KSH 
läbiviimine vajalik alljärgnevatel põhjustel:

1) DP-ga ei kavandata olulise keskkonnamõjuga tegevust, 
sh näiteks tootmist, ulatusliku elamurajooni rajamist ega muud 
tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või loodusli-
ke alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist 
jäätmetekke või mürataseme suurenemist. 2) Tegemist on ta-
vapäraste ehitustöödega ja nende käigus tekkivate mõjude lee-
vendamiseks on standardsed meetmed. Avariiolukordade esi-
nemise tõenäosus on väike, kui DP elluviimisel arvestatakse 
DP tingimusi ning õigusaktide nõudeid. 3) Hinnatav DP ei mõ-
juta teiste strateegiliste planeerimisdokumentide sisu ja koos-
tamist. Tegemist ei ole strateegilise planeerimisdokumendiga, 
mis oleks seotud keskkonnakaalutluste integreerimisega teis-
tesse valdkondadesse, samuti puudub seos Euroopa Liidu kesk-
konnaalaste õigusaktide nõuete ülevõtmisega. 4) Planeeringus 
kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanu-
võime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, lähtuvalt 
tegevuse iseloomust. Piirkonnas puuduvad kaitstavad loodus-
objektid ja Natura 2000 alad, samuti kultuurilise väärtusega vm 
tundlikud objektid ja alad. 5) DP-ga kavandatav tegevus ei põh-
justa erinevate mõjutegurite lõikes olulist keskkonnamõju, 
samuti puudub erinevate tegurite oluline kumulatiivne mõju 
nii looduskeskkonnale, inimese tervisele kui ka varale. Kavan-
datava tegevusega ei kaasne piiriülest mõju.

Keskkonnaamet asus 10.05.2022 kirjaga talle esitatud mater-
jalidest ja teadaolevast informatsioonist lähtudes seisukohale, 
et planeeritava tegevusega ei kaasne eeldatavalt KeHJS § 2² mõis-
tes olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole eeldata-
valt vajalik.
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rendanud ka huviringidest osavõt-
vate eakate arvu.

Lisaks on minu ülesanneteks 
kõikide keskuses toimuvate kul-
tuuriürituste ja väljasõitude kor-
raldamine. Nimelt käime eakatega 
tutvumas Eestimaa vaatamisväär-
sustega ja kohtumas teiste päeva-
keskustega, viies sinna laulu-, sõna- 
ja tantsukunsti.

Mis Sind motiveerib?
Ikka kogukond ja inimesed, kes 
meil siin käivad. Inimesed on ak-
tiivsed ja üritustel on saal täis – ko-
hale tuleb 50–80 inimest nii Rand-
verest kui ka Viimsi teistest küladest 
ja alevikest. Motiveerib ka see, et 
siin saan ma kõik oma mõtted rea-
liseerida ja ma tunnen, et olen meie 
inimestele oluline.

Kust Sul tulevad kõik need ideed?
See on minu sisemine vajadus 
neid üritusi korraldada. Ma hoian 
ennast kursis ja vaatan, mis mujal 
Eestis toimub. Siis tekibki mõte, et 
ka me ise võime sarnaseid üritusi 
ja väljasõite korraldada. Ühest üri-
tusest koorub teine ja nii neid mõt-
teid tulebki. Jagan oma ideid ka ini-
mestele, kes siin käivad, ja arutame 
kõik koos läbi. Minu mõte võib ju 
olla üks, kuid kogukond peab sel-
lega kaasa tulema.

Koos paneme paika, kes katab 
ürituseks laua, kes aitab mõnel tei-
sel viisil ja nii saabki kõik planeeri-
tu teoks. Naised ikka ütlevad, et nii 
tore on ennast korra või paar kor-
da kuus ilusasti riidesse panna ning 
siis päevakeskuse üritusele tulla, 
kus saab omavahel jutustada, va-
hel ka tantsu lüüa, kuulata ja nau-
tida kutsutud külalisi, nende esine-
misi ja ettekandeid.

Kes veel ei ole Randvere päe-
vakeskusesse jõudnud, siis kutsun 
kõiki meile külla üritustest osa saa-
ma ja kaasa lööma!

Millised plaanid on käesolevaks 
aastaks?

Oled sündinud ja kasvanud Avi-
nurmes. Milline on Sinu seos 
Viimsiga?
Seda ei olegi olnud aastani 2006, 
kui minu vanem tütar Kristi Viim-
sisse kolis. Samal aastal avati Viim-
si kooli uus maja, kuhu üks minu 
lapselaps õppima asus ja minust 
sai täiskohaga vanaema. Kuna 
olin varasemalt laulnud Avinurme 
naiskooris, siis üsna pea liitusin ka 
Viimsi segakooriga, kus laulsin al-
di häälerühmas.

Augustis 2007 valiti mind kon-
kursi korras MTÜ Randvere Päe-
vakeskuse tegevjuhi ametikoha-
le, kus töötan tänaseni. Aastal 
2021 loodi Viimsi hoolekandekes-
kus, kuhu alla kuuluvad nii Haab-
neeme kui ka Randvere päevakes-
kus.

Millised on Sinu tööülesanded?
Mäletan, et esimene tegevus, mil-
le korraldasin, oli kepikõnd. Ku-
na toona oli päevakeskuses meie 
ruumi suuruseks üksnes 35 m2, 
sai siseruumides põhiliselt vest-
lusringe korraldada. Minu esime-
ne siseruumis korraldatud tegevus 
oli hingedepäeva üritus. Edasi tu-
lid jututoad, kus muuhulgas käisid 
erinevad inimesed meile oma rei-
simuljeid jagamas. Koostöös reisi-
büroodega hakkasin päevakesku-
se külastajatele ka reise korraldama 
nii Eestis kui ka Euroopas.

Aastal 2008 saime keskusele 
ruume juurde. See võimaldas alus-
tada uute huviringidega ja nii hak-
kasid toimuma tervisevõimlemi-
ne, seeniortants, jooga, lauluring, 
lauluklubi, kutsusime külla küla-
lisi, teiste hulgas käis esinemas ka 
kooliõpilasi. See kõik muutis eaka-
te seltsielu mitmekesisemaks.

Meiega samas hoones asus alg-
selt ka perearstikeskus, mis ko-
lis aastal 2021 Karulaugu tervise-
keskusesse. See tähendas, et meie 
ruumid laienesid veelgi ning seni 
Randvere koolis toimunud Rand-
vere eakate keraamikaring hakkas 
nüüd toimuma meie juures. Tänu 
KOPi projektis saadud rahastuse-
le on meil ka keraamikaahi ja po-
tikeder.

Kui varem oli meil pisike köögi-
nurk, siis nüüd on keskusel korra-
lik köök, kus tegutseb kodundus- ja 
kokandusring, köögis valmistatak-
se ürituste tarbeks dekoratsioone 
ning seal valmivad ka suupisted 
kohvi- ja teelauale. Uued ruumid 
ja väga head tingimused on suu-

seitsmeliikmelisse juhatusse, kuhu 
kuulun tänaseni. VPÜ saab käes-
oleval aastal 30-aastaseks.

Minu ülesandeks on vaba aja, 
kultuuri- ja seltsielu korraldami-
ne. Aastal 2022 korraldasin mit-
meid teatrikülastusi ja väljasõite – 
käisime Palmses, Leigo järve ääres, 
Lahemaal, Järvamaal ja Narvas.

Väga huvitavad on olnud meie 
kahepäevased reisid. Aastal 2021 
külastasime Võrumaad, aastal 
2022 käisime Lääne- ja Hiiumaal, 
kus tutvusime väiketalude tegemis-
tega, sealse kohaliku toodanguga 
ning läbisime koos giidiga hariva 
linnatuuri Haapsalus.

Kas Sa unistad ka millestki?
Unistan, et Randvere päevakesku-
sesse leiaks tee veelgi enam külas-
tajaid, sest ma usun, et külas elab 
eakaid rohkem kui üksnes need, 
kes on juba tee meie juurde leid-
nud. Ka huviringidega saab jooks-
valt liituda. Kellel on huvi mõne 
ürituse või huviringi vastu, võib 
alati otse mulle helistada.

Kui ma Randvere päevakesku-
sesse tulin, soovisin maja ette hal-
jastust rajada. Tänaseks on see 
koostöös päevakeskuse külastaja-

RANDVERE PÄEVAKESKUS 16. aastat Randvere 
päevakeskuse koordinaatorina töötav Aime 
Salmistu on hariduselt küll agronoom, kuid sellel 
alal on ta töötanud üksnes seitse aastat. Siis mää-
rati ta Avinurme külanõukogu esimeheks ja edasi 
Avinurme esimeseks vallavanemaks. Enne Viim-
sisse kolimist töötas naine seitse aastat koduvalla 
kultuurijuhina.

Aktiivse eluviisiga ja traditsioone 
hoidev Aime Salmistu

Kindlasti plaanime korraldada mõ-
ned kultuurireisid, nende kohta tu-
leb info jooksvalt. 

Aga 12. jaanuaril tuleb meie 
juurde Jõelähtme vallast Neeme 
külast Wäike TantsuTeater MERI 
lavastusega “Bremeni moosekan-
did”. See on tasuta ja ootame kõiki 
etendust vaatama.

Traditsiooniliselt on meil väl-
ja kujunenud, et iga kuu ühel üri-
tusel õnnitleme ka selle kuu sün-
nipäevalapsi. Selle traditsiooniga 
jätkame jaanuarikuust.

Kuidas Sa Viimsi Pensionäride 
Ühendusse (VPÜ) sattusid?
Kui ma Viimsisse kolisin, liitusin 
üsna pea ka Viimsi segakooriga, 
sealt see info minuni jõudis. Aas-
tal 2008 toimusid juhatuse valmi-
mised, mind esitati VPÜ üldkogu-
le ning üldkoosolekul valitigi mind 

tega teoks saanud, olemas on ka 
mugavad siseruumid ning korra-
lik köök koos kõige vajamineva-
ga. Soovi korral saab päevakesku-
se ruume kasutada nii koosolekute 
pidamiseks kui ka tähtpäevade tä-
histamiseks. Kellel on huvi, võib 
julgelt minuga ühendust võtta.

Soovin, et minu töö oleks väär-
tustatud ning päevakeskust külas-
tavad inimesed sellega rahul. Rõõ-
mus meel tagab edu eluteel – see 
on minu moto. Uueks aastaks soo-
vin kõigile head tervist ja palju rõõ-
mu!

KO M M E N TA A R

 Lemme Palmet, Viimsi hoolekandekeskuse juha-
taja: Aime on pikaajalise kultuuritöö kogemusega 
ning pikalt Randvere päevakeskust juhtinud tradit-
sioone hoidev kultuuritöötaja.

Kogemusega kultuuritöötaja

Randvere 
päevakeskus

 Aadress: Kibuvitsa tee 1, 
Randvere

 Avatud: E–N kell 10–15, 
R kell 10–14

 Randvere päevakeskuse 
huviringid:

 esmaspäeval
kell 10–11.30 arvuti- ja digi-
seadmete õpe
kell 10–11 tervisevõimlemine
kell 11–12.30 käsitööring

 teisipäeval
kell 11–12.30 lauluansambel
kell 13–14.30 seeniortants
kell 14.30–15 vestlusring
kell 15–17.15 keraamika

 kolmapäeval
kell 11–12 toolivõimlemine
kell 12–12.30 vestlusring
kell 12.30–15 lauamängud, 
ajalehtede lugemine

 neljapäeval
kell 11–13.15 aiandus-kokan-
dusring
kell 12–13.30 sõnakunst
kell 15 sõbrad koos (ühisüri-
tus üks kord kuus)

 reedel
kell 11.30–13 seeniortants
13.15–14.45 jooga

24. jaanuaril 
tähistab 
Aime oma 
sünnipäeva. 
Fotod: era-
kogu

Randvere 
majaesise 
korrastamine 
kivihaljastus-
taimedega. 

Aime Avi-
nurme valla-
vanema 
ametis.

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja
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V
iimase kolme aasta jook-
sul väldanud kriisid on 
rängalt mõjutanud nii 
kultuuri-, haridus- kui 

spordivaldkonda. Seda olulisem on 
välja tuua need, kes sellel ajal eriti 
palju on vaeva näinud. Oleme tänu-
likud kõigile kogukonna liikmetele, 
kes märkasid tublisid enda ümber 
ning vallale neist teada andsid. 

“Viimsi valla tunnustusavaldus-
te andmise komisjon otsustas, kes 
paljudest esitatud kandidaatidest 
said sel aastal esile tõstetud. Enne 
seda olid oma arvamuse andnud 
mitmed vallavolikogu komisjonid. 
Suur aitäh kõigile nominentidele ja 
auhinnatutele. Teie poolt tehtu ku-
jundab meie kogukonda ja annab 
põhjuse selle üle uhkust tunda,” üt-
les vallavanem Illar Lemetti. 

Viimsi 2022 tunnustuse saajad
Aasta ettevõtlusteo auhinna sai 
Toomas Luhaäär, kes aitas kaasa 
Naissaare tankla rajamisele. Suur 
samm, mis tähistas saare elanike-
le rohkemat kui ainult paatidele ja 
autodele kütuse hankimise kohta.

Aasta haridusvaldkonna toeta-
ja tiitliga pärjati Marge Kaskpeiti, 
kes on oma suure südamega and-
nud panuse Viimsi muusikakooli 
arendamisse.

Aasta keskkonnategu on kau-
nis haljastus Viimsis. Selle eest päl-
vis tiitli valla haljastus- ja  heakorra-
teenistuse juhataja Allar Lehtsalu.

Aasta teo sotsiaalvaldkonnas 
tegi Ants Erm, kelle puhul toodi 
välja tema eeskuju näitavat vaba-
tahtlikku panust nõrgemate mär-
kamisel ja aitamisel.

Aasta noorsootöö preemia päl-
vis Karolina Lõhmus, keda tänati 
pühendunud töö eest Viimsi noor-
te heaks.

Aasta spordisündmuse kor-
raldajad on Külli Talmar-Kuiv ja 
Marika Seppor, kes korraldasid au-
gustis Prangli saarel kogukonda 
liitva pikkade traditsioonidega spor-
dipäeva.

Aasta treeneri tiitli pälvis Raivo 
Randmäe pika panuse eest purje-
sportlaste treenimisel. Tema ju-
hendatavad Rasmus Randmäe ja 
Elisabet Ristmets saavutasid sel 
aastal suurepäraseid tulemusi nii 
maailmameistrivõistlustel kui ka 
Euroopa meistrivõistlustel.

Aasta võistkond on VIIMSI/
SPORTLAND korvpallimeeskond, 
kes saavutas Eesti korvpalli meist-
riliigas suurepäraseid tulemusi 
ning pälvis Eesti-Läti korvpallilii-
gas II koha.

Aasta seeniorsportlane on Ju-
han Mettis, kes on sel aastal silma 
paistnud heade tulemuste poolest 
judos nii võistleja kui ka treenerina.

Aasta meessportlase tunnus-
tusi anti sel aastal välja lausa kaks. 
Tunnustatud sai Armin Evert Lelle, 
kellel on sel aastal ette näidata uju-
mises eriti häid tulemusi. Samuti 
kannab aasta meessportlase tiitlit 
Henar Ruudna, keda tänati suure-
päraste tulemuste eest kettagolfis.

Aasta naissportlase preemia 
laureaat on Lilija Utenko, kes te-
geleb fitnessi ja kulturismiga. Sel 
aastal  tunnistati ta naiste fitnessi 
maailmameistrivõistlustel kolme-
kordseks maailmameistriks.

Aasta meesnoorsportlaseks 
valiti veemotosportlane Joonas 
Lember, kes võitis ajaloo noorima 
piloodina paadiklassis F-125 maa-
ilmameistritiitli. Joonas on selle 
tiitli omanik juba mitmendat aas-
tat järjest.

TUNNUSTAMINE 20. detsembril tähistas Viimsi 
vald taasasutamise 32. aastapäeva. Selle sündmuse 
raames tunnustati 2022. aastal kogukonnas eriliselt 
silma paistnud inimesi ja organisatsioone.

Viimsi Tunnustab 2022 galaõhtul tänati silmapaistvaid viimsilasi

AJALUGU 20. detsembril 
möödus 32 aastat Viimsi valla 
taasasutamisest. Siinkohal 
on paslik meenutada, milline 
on Viimsi valla kujunemise ja 
taasasutamise lugu. 

Viimsi vallavanema Illar Lemetti 
sõnul on 32 aasta jooksul Viimsist 
kujunenud tugev ja hästi toimiv 
omavalitsus. “Nii nagu riigis tervi-
kuna olid 1990. aastad väga suurte 
muutuste periood ja meie viimane 
kümnend on olnud pigem ühis-
kondliku stabiliseerumise aeg, on 
see nii ka Viimsis. Siinne piirkond 
on kahtlemata 32 aasta jooksul olu-
liselt muutunud. Oleme täna kogu-
konnana selles kohas, kus peame 
mõtlema tehtule ja seadma targad 
plaanid tulevikuks – selleks loome 
praegu strateegilist vaadet sellest, 

Viimsi valla taasasutamisest möödus 32 aastat
milline on Viimsi aastal 2045. Tun-
nustan Viimsi kogukonda. Viim-
silased on haritud, ettevõtlikud ja 
töökad ning on just seeläbi saavu-
tanud edu. Nagu näitas viimane 
rahvaloendus, elab omavalitsus-
te lõikes vanusegrupis 25–64 kõi-
ge rohkem kõrgharidusega inime-
si just meie vallas. Neid on koguni 
62,5%. Viimsi vallas on ka kõige 
suurem magistrikraadiga inimeste 
osakaal – 38%. Ka võõrkeele rääki-
jate osakaal on kõige suurem Viim-
sis – 87%. Hoiame Viimsi inimesi, 
valla kõiki alevikke, külasid ja saa-
ri! Palju õnne kõigile omavalitsuse 
taasasutamise aastapäeva puhul,” 
ütles vallavanem Illar Lemetti.

Viimsi valla mitu taassündi
Viimsi valla sünniaastaks võib pi-
dada aastat 1866, kui Aegna, Haab-
neeme ja Viimsi mõisavaldustest 
moodustati Viimsi vald. See eksis-
teeris kuni 1891. aastani, mil see 
liideti koos Maardu, Nehatu ja Sa-
ha vallaga ühiseks Nehatu vallaks. 

Taoline korraldus kestis pea kolm-
kümmend aastat. Viimsi valla uus 
sünd toimus 1917. aastal, kui too-
nases Nehatu vallas elavad Viimsi 
poolsaare elanikud esitasid palve-
kirja Ajutisele Maanõukogule, sest 
olid rahulolematud. Viimsi valla 
taasloomise protsess kestis kokku 
paar aastat. Korraldati rahvakoos-
olekuid, moodustati komisjone ja 
lahendati erinevaid probleeme. 11. 
mail 1919 andis Harju Maakonna 
Nõukogu kinnituse Harju Maakon-
na Valitsuse otsusele, millega moo-
dustati uuesti Viimsi vald.

19. oktoobril 1919 valiti Viimsis 
esimene vallavalitsus, mille juhiks 
sai Martin Kurg. 1920. aasta alguses 
oli vallas 226 talu ja saunakohta. 
1930ndate lõpus otsustas vabarii-
gi valitsus aga reformida valdasid, 
et muuta neid kompaktsemaks ja 
elujõulisemaks. 1. aprillil 1939 lii-
deti Viimsi ja Nehatu vallad ning 
uus vald hakkas kandma Iru valla 
nime. Natuke rohkem kui aasta hil-
jem, 25. juulil 1940 võttis okupat-

Grupipilt tunnustuse saajatest. Foto: Linda Saarmets

Heiko Leesment
avalike suhete
osakonna juhataja

Sildi eemaldamine esimeselt vallamajalt. Foto: Viimsi Teataja arhiiv

Linda Saarmets
kommunikatsiooni 
peaspetsialist
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Viimsi Tunnustab 2022 galaõhtul tänati silmapaistvaid viimsilasi
Aasta naisnoorsportlane on 

Maribel Rannala, kes tegeleb jalg-
rattaspordiga. Muude saavutus-
te hulgas näitas ta häid tulemusi 
noorte maastikuratturite Euroopa 
meistrivõistlustel.

Viimsi aasta kultuuritegu on 
Viimsi Artiumi avakuu, mis pak-
kus kogukonnale mitmekesiseid 
maailmaklassi kultuurielamusi.

Aasta tegijaid on seekord lausa 
viis ning nad kõik kuuluvad pere-
konda Trochynskyi. Neid tunnus-
tati väsimatute kultuurisaadikute-
na Ukraina eest võitlemisel.

Aasta nooreks tegijaks valiti 
kunstnik Emily Freya Lõhmus. 
Teda tänati suurepäraste tulemus-
te eest traditsiooniliste ja moodsa-
te tehnikate ühendamisel oma loo-
mingulises tegevuses.

Aasta kultuurisündmuse kor-
raldaja on seekord Randvere Tant-
supere. Nende juhtimisel ja korral-
damisel sündis varasuvel kogukon-
da ühendav Viimsi ühistantsimine  
“Las käia see tants”.

Aasta kultuurikollektiivi tiitli-
ga pärjati noortest koosnevat näite-
truppi Eksperiment, mida juhen-
dab Külli Täht.

Aasta juhendaja tiitli sai Eve 
Jänes, kes on pühendunud tant-
suõpetaja ning tantsulooja.

Aasta noor juhendaja on Ann 
Kuut, kes on Viimsi muusikakooli 
vilistlane ning praegune pühendu-
nud tšelloõpetaja.

Konkursil Viimsi Kaunis Kodu 
2022 sai ära märgitud perekond 
Lindemanni kodu Kelvingis Koidu 
teel. III koha kauni kodu konkursil 
pälvis perekond Meltsase kodu, 
mis asub Kelvingi külas Eha teel. 
II koha vääriliseks tunnistati kauni 
kodu konkursil perekond Simsoni 
kodu, mis on Haabneeme alevikus 
Lepa teel. I koha pälvis kauni kodu 
konkursil perekond Roolaht. Nen-
de kodu asub Kelvingi külas Mere-
sihi tänaval.

Palju õnne kõikidele tunnustuse 
saajatele! Suur aitäh kõigile, kes võt-
sid vaevaks meile väärt kogukonna-
liikmete kohta teada anda! 

Tunnustati silmapaistvaid noori
T U N N U S T U S

Möödunud aasta lõpus eraldati erine-
vaid toetusi ja jagatud tunnustusi tubli-
dele Viimsi noortele.   

Detsembri keskel kogunes uus noorte tun-
nustamise ja toetamise komisjon ning tegi 
noorte tunnustamiseks oma ettepanekud. 
Haridusosakonna esindajate kõrval kuu-
lusid komisjoni ka esindajad noortekes-
kusest, Viimsi gümnaasiumi õpilasoma-
valitsusest ja Viimsi noortevolikogust.

Sel korral laekus komisjonile kuus taot-
lust, millest üks (täiendamiseks) tagasi 
saadeti. Taotlus tuleb arutlusele järgmi-
sel komisjoni koosolekul.

Komisjoni ettepanekud kinnitati Viim-
si vallavalitsuse 21. detsembri korralduse-
ga ja tunnustatud said järgmised noored:

  Robert Kovalkov maad-
leb Kreeka-Rooma stiilis ja 
on hetkel aasta 2021 ede-
tabeli järgi Eesti maad-
lusliidu kadettide seas 9. 
positsioonil.  Robert esindas Eestit Eu-
roopa meistrivõistlustel sumos, kus saa-
vutas aastal 2021 2. koha (U15). Aastal 
2022 saavutas Robert Tapa Kreeka-Roo-
ma maadluspäeval (U17) 1. koha, Soomes 
Turus Kreeka-Rooma maadluspäeval 1. 
koha (U13), Tallinn Open Kreeka-Rooma 
maadlusel 2. koha (U13).

  Lili Liisa Saks saavutas Riias toimunud 
kõrgetasemelisel iluuisutamisevõistlusel 
Volvo Open Cup 1. koha, olles sealjuures 
üks nooremaid osalejaid.

  Enri Lustus saavutas 
käesoleval aastal moto-
krossi Eesti meistrivõist-
lustel 2. koha, Eesti noorte 
karikasarja 2. koha, kestus-
krossi Eesti karikasarja 2. koha ning jää-

raja Eesti karikasarja 1. koha. Enri osales 
aastal 2022 ka maailmakarikavõistlustel 
Soomes, kus võitis mõlema sõidu stardi-
võidud, jäädes sõitude kokkuvõttes 19. ko-
hale. Euroopa meistrivõistlustel saavutas 
ta kirde regiooni võistluste kokkuvõttes 2. 
koha.

  Johann Jürgen Hünerson on 2022. 
aasta jooksul tennises teinud suuri edu-
samme, tõustes tenniseliidu noorte ede-
tabelis 23 kohta ettepoole. Samuti tõusis 
Johann Jürgen Eesti noorte GP-turniiri-
de tasemele, tagades pääsu 32 sekka Eesti 
meistrivõistlustel ja Tallinna meistrivõist-
lustel. Johann osales ka Tennis Europe tur-
niiridel Lätis.

Kadi Bruus   
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist

Millega on tegu?
 Viimsi vallavolikogu 19. mai 2020 

aasta määruse nr 19 “Tunnustamise 
kord Viimsi vallas” punkt nr 12 näeb 
ette noorte toetamise ja tunnusta-
mise. Eesmärk on tunnustada ja 
innustada Viimsi noori vanuses 7–
26, keda võib pidada noorte ees-
kujuks erinevates valdkondades 
ning kes on viimase jooksva aasta 
jooksul panustanud ühiskonna aren-
gusse või saavutanud oma tegevu-
ses kõrge taseme. Komisjon teeb 
ettepanekud 7–26-aastaste noorte 
tunnustamiseks, kes on eriliselt sil-
ma paistnud viimase aasta jooksul 
ning saavutanud märkimisväärse 
tulemuse ja on eeskujuks.

Taotlusi silmapaistvate Viimsi 
noorte tunnustamiseks saab esitada 
jooksvalt valla kodulehe kaudu.

Viimsi valla taasasutamisest möödus 32 aastat
sioonivõim vastu seaduse, millega 
lõpetati kohalike omavalitsuste töö.

Okupatsioonivõimu perioodil 
jäi Viimsi kohaliku arengu ja elu-
olu suurimaks kujundajaks siia ra-
jatud Kirovi kalurikolhoos koos siin 
tegutsenud külanõukoguga. Kokku 
kestis periood, mil ei eksisteerinud 
ei valda ega vallavalitsemist, pool 
sajandit. Muutuste aeg algas 10. 
jaanuaril 1990, kui toimusid Viim-
si külanõukogu 20. koosseisu vali-
mised, mille järel algas tõsine töö 
valla õiguste taastamise nimel. Pä-
rast pikka bürokraatlikku protsessi 
omistati Viimsi vallavalitsusele 20. 
detsembril 1990 esimese omavalit-
susüksusena Harjumaal vallaõigu-
sed. Viimsi esimeseks vallavolikogu 
esimeheks ja vallavanemaks valiti 
Ants-Hembo Lindemann.

Taasiseseisvumise algusaja 
keerukused
Algusaja suurimaks keerukuseks 
kujunes vallavalitsuse identiteet. 
Nimelt ei mõistnud suurte ette-

võtete juhid, et äsja asutatud val-
lavalitsusel on erinevalt külanõu-
kogust ka võim ja õigus kohalikul 
tasandil asju otsustada. See kõik oli 
uus ja võõras. Esimene vallavalitsu-
se koosseis alustas tööd Rohunee-
me teel ühes eramus, kus vallava-
litsuse isikkoosseisuga jagati nelja 
tuba. Valla 30. aastapäeval mee-
nutas toonane vallavanem Linde-
mann, et alguses määras palju see, 
et kokku sai hea meeskond. Mõne 
aja pärast koliti aga juba tänasesse 
Viimsi vallavalitsuse asukohta Nel-
gi teel, kus seni oli asunud Pirita lil-
lekasvatuse näidissovhoos.

Kohalikel omavalitsejatel tu-
li kohe asuda tegelema tõsiste ja 
oluliste probleemidega. Näiteks 
kiirabibrigaadi toomine Viimsisse, 
Viimsi haigla sulgemisest päästmi-
ne ja muidugi siin paiknevate oku-
patsioonivõimu sõjaväeosade loo-
vutamise küsimus. Kokku oli siin 
19 erineva suurusega väeosa, mil-
le puhul toonased asjaosalised too-
vad välja, et läbirääkimised aitasid 

ära hoida suuremad rüüstamised.
1991. aastal hakkas ilmuma ko-

halik infoleht Viimsi Teataja, mille 
esimeseks peatoimetajaks oli Hillar 
Pappel. Avati Viimsi muuseum ja 
1992. aastal alustas tööd ka Viimsi 
raadio. Vallavalitsust aga ootas ees 
suurema tööna maade erastamise 
ja tagastamisega seonduvate prob-
leemide lahendamine. Hakati ra-
jama Püünsi koolimaja. Keerukusi 
oli ka sotsiaalteenustega, mille ta-
gamiseks tuli toona palju pinguta-
da. Näiteks aitas vallavalitsus kee-
rulistes oludes eakatele pakkuda 
sooja toitu.

Keerukusi ja väljakutseid jagus. 
Töö, mis tehtud, on kahtlemata ol-
nud suure mõjuga. 32 aasta jooksul 
on Viimsi muutunud väga palju ja 
nagu viimatine rahuolu-uuring ka 
näitas, et on neid, kellele see muu-
tus teeb rõõmu, ja neid, kelle jaoks 
on see olnud liiga suur. Ent see töö, 
mis ühe tugeva ja hästi toimiva val-
la loomisel on tehtud, on märki-
misväärne.

  Risten Reintam on kahekordne Eesti meister avamerepurjetamises ning samal ajal 
väga aktiivne liige ja president Viimsi gümnaasiumi õpilasesinduses.
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gide sh vaimsele tervisele suunatud 
tegevuste võimaldamine;

• Viimsi kunstikooli ja Viim-
si muusikakooli uute õppekavade 
toetamine;

• Prangli põhikoolis fotoringi ja 
kunstiringi toetamine;

• Viimsi koolis ja Randvere koolis 
tegutsevate noorkotkaste ja kodu-
tütarde tegevuse toetamine.

Huvihariduse ja huvitegevuse 
projektitoetus eraldati uute huvi-
ringide loomiseks või olemasole-
vate ringide tegevuse laiendami-
seks ning loodus- ja täppisteaduste 
ning tehnoloogia (lühend LTT) rin-
gide jätkusuutlikkuse tagamiseks. 
Projektitoetust sai kokku 13 erine-
vat huviringi, millest seitse oli LTT, 
kaks muusikavaldkonna ning üks 
iluvõimlemist toetav projekt. Toe-
tust said MTÜ Teadmiskeskus Col-
legium Eruditionis (8 huviringi töö-
jõukulude toetuseks ja vahendite 
ostuks), MTÜ Virbel (vahendite 
ostu toetus), OÜ Viimsi Teraapia-
keskus (tööjõukulu toetuseks), Mi-
nimuusika MTÜ (tööjõukulu toetu-
seks ja vahendite ostuks).

Huviharidus ja -tegevus arvudes
Viimsi vallas on rahvastikuregistri 
andmete alusel 7–19-aastaseid lap-
si ja noori kokku 4392, kellest pois-
se 2285 ja tüdrukuid 2107. Peami-
selt tegutsevad Viimsi valla lapsed 
ja noored spordi valdkonnas (PAI 
2.12.2022 andmete alusel) – 1823 
noort tegeleb kokku 30 erineva 
spordialaga. Huvipõhiselt moodus-
tub järgmine spordialade pingeri-
da: 1) jalgpall, 2) tennis, 3) korvpall, 
4) ujumine, 5) kergejõustik, 6) käsi-
pall, 7) võrkpall, 8) võimlemine, 9) 
purjetamine ja 10) murdmaasuu-
satamine. Trennis käiakse peami-
selt Viimsis ja Tallinnas.

Üldhariduskoolide huviringides 
käib kokku 972 õpilast, peamiselt 
rahvatantsus ja koorilaulus. Kokku 
on 48 kooli eelarvetest tasustatavat 
huviringi. 

Viimsi vallavalitsuse hallatavates 
huvikoolides õpib kokku 505 õpi-
last, kellest enim õpib Viimsi kuns-
tikoolis. Viimsi noortekeskuses osa-
leb huviringides kokku 45 noort.

Tagasivaade üldharidusele 
2022. aastal
Vaadates tagasi 2022. aastale, või-
me koolides tunda rahulolu, et 
peale pikale veninud viirusepu-
hangut oleme saanud jätkata tava-
pärast koolielu kohapeal ja koos. 

Mõni õpilane vajab veel toeta-
mist, kui iseseivalt midagi oman-
damata jäi, ning me kõik vajame 
taas koosolemist ja nii vaimset kui 
ka füüsilist turgutust. Küll aga saa-
me kaasa võtta oskuse iseseisvalt 
õppida, samuti oleme rikkamad 
suurenenud digioskuste poolest – 
need omadused on alati vajalikud.

Uue väljakutse haridusvaldkon-
nas tõi kaasa Ukrainas alanud sõda. 
Juba märtsis jõudsid esimesed Uk-
raina lapsed ka Viimsi koolidesse. 
Aastalõpu seisuga õpib Viimsi koo-
lis 21, Haabneeme koolis 10 ning 
Randvere ja Püünsi koolides kok-
ku 5 Ukrainast saabunud õpilast. 
Nii Viimsi kui ka Haabneeme koo-
lis on neile toeks rahvuskaaslasest 
õpetaja ning aasta lõpus asus val-
lavalitsuse haridusosakonda töö-
le sõjapõgenike koordinaator, kes 
on toeks haridusasutuste ja pere-
de vahelises suhtluses ning hoiab 
silma peal perede käekäigul. Suvel 
oli põgenikest lastel võimalik osa-
leda tasuta suvelaagris, kus kolmes 
vahetuses tutvuti Eesti kultuuri ja 
kommetega, veedeti mõnusalt koos 
aega ja õpiti eesti keelt.

Kuid lõppenud aastast on kaasa 
võtta ka häid ja oodatuid uudiseid:

• 2022. aasta sügisest tegutseb 
Randvere kool 9-klassilise põhi-
koolina. Seni jätkasid õpilased pä-
rast 6. klassi lõpetamist valdavalt 
Viimsi koolis, mis tähendas igal 
aastal Viimsi koolile täiendavate 
seitsmendate klasside avamist. 
Nüüdsest saavad Randvere piir-
konna lapsed õppida koduläheda-
ses põhikoolis;

• uue aasta alguses on valmi-
mas Randvere kooli juurdeehitus 
ja ujula, mis on oodatud võimalus 
tervele kogukonnale;

• äsjavalminud Viimsi Artium on 
üheks õppekeskuseks ka meie üld-
hariduskoolidele. Tihedas kasutu-
ses on teaduskooli laborid ning 
muusika- ja kunstikooli ruumid, 
mis annavad võimaluse avardada 
ja illustreerida koolitunnis õpitut;

• Prangli põhikoolis alustas koo-
liteed kolm uut 1. klassi õpilast. See 
annab kinnitust kooli vajalikkusest 
ja järjepidevusest.

2022. aastal jätkasime regu-
laarseid kohtumisi haridusjuh-
tidega koostöökodades. Käsitle-
sime uuendusi õpetajate töö- ja 
palgakorralduses, Ukraina laste 
toetamist Eesti koolisüsteemis, 
mitteformaalse õppe lõimimise 
võimalusi formaalhariduses, aga 
ka muid koolijuhi töös vajalikke 
teemasid.

Aet Tampuu   
üldhariduse vanemspetsialist

ris avatakse täiendavad õppekavad, 
mistõttu kasvab õpilaste arv veelgi.

Haridusosakonna põhirõhk 
sellel aastal oli Viimsi kunstikooli, 
teaduskooli ja muusikakooli uute 
direktorite toetamine ning omava-
helise koostöö julgustamine. Rõõm 
on tõdeda, et huvikoolide ühistesse 
koostööprojektidesse on aktiivselt 
kaasatud ka noortekeskus. Ühiselt 
ja koostöös üldhariduskoolide-
ga on lähiaastate eesmärgiks võe-
tud omavaheliste lõimingukoh-
tade leidmine, taristu ristkasutus, 
ühisüritused, õppekavaliste tege-
vuste vastastikune toetamine ning 
mitteformaalse õppe arvestamine 
formaalõppes. 

Antud lõimingu protsessi toe-
tuseks osaleb Viimsi vallavalitsus 
koos oma hallatavate asutustega 
projektis “Noorte edu toetuseks: 
võimekus lõimida mitteformaalses 
õppes omandatut formaalharidus-
se”, mida rahastab EL-i struktuuri-
reformi tugiprogramm. Projekti vii-
vad ellu ICF, Praxis, Tallinna ülikool 
ja Civitta Eesti koostöös haridus- ja 
teadusministeeriumi ning Euroopa 
Komisjoniga.

Vallavalitsus kinnitas aasta algu-
ses Viimsi valla huvihariduse ja hu-
vitegevuse kava, mille alusel seati 
aasta eesmärgid:

• toimetulekuraskustes perede, 
paljulapseliste perede ja keskmi-
se, raske või sügava puudeastme-
ga laste ja noorte toetamine;

• Randvere kooli huviringide va-
liku laiendamine eeskätt HEV-las-
tele suunatud tegevustega;

• Viimsi noortekeskuses huvirin-

Alusharidusest 2022. aastal
Möödunud aasta lõpus oli munitsi-
paallasteasutustes, eralapsehoidu-
des ja eralasteaedades kokku 1610 
Viimsi last. 

MLA Viimsi Lasteaedades  oli 
814 last, Püünsi kooli lasteaias 35 
last. Erinevates eralasteaedades 
nii Viimsis kui ka mujal Harjumaal 
käis 611 last, eralastehoidudes lei-
dis endale koha 150 Viimsi last. Ko-
duse lapse toetuse võimalust, mis 
on mõeldud abiks peredele, kel-
le soov on jääda lapse 3. eluaasta-
ni koju, kasutavad keskmiselt aasta 
jooksul 150 lapse vanemad.

Head uudised
Oktoobris iga-aastase haridustöö-
tajate tänuürituse raames sai MLA 
Viimsi Lasteaiad Uus-Pärtle maja 
haridusteo laureaadiks. Uus-Pärt-
le maja on eelmise aasta jooksul al-
gatanud mitu uut traditsiooni, kuid 
aasta haridusteo preemia läks sot-
siaalse ja haridusliku mõõtmega 
toidupanga projekti “Tee üks heate-
gu” läbiviimise eest, mille eesmärk 
oli luua uus traditsioon ning õpeta-
da lastele märkamist ja hoolimist, 
südamlikkust, headust ja soojust.

Toetuse suurendamine alates 
1. septembrist 2022
Tänaseks on Viimsi vallal üle 40 
partneri – eralasteaedu ja -lapse-
hoide –, kes pakuvad kohti Viimsi 
valla lastele. Vald toetab eralaste-
asutusi vastavalt sõlmitud koostöö-
lepingule. Alates 1.09.2022 tõsteti 
eralasteaedade ja eralastehoidude 
lapsepõhise toetuse määra – valla 
toetuslepinguga eralasteaia teenu-
se toetus lapse kohta on nüüd 420 
eurot kuus ning eralapsehoiu täis-
ajaga teenuse toetus lapse kohta on 
maksimaalselt 375 eurot kuus.

Koostöö erasektoriga 
Eelmise aasta maikuust alguse saa-
nud alusharidusjuhtide koostööko-
da on edukalt toiminud.  Eesmär-
giks oli ühendada Viimsis asuvaid 
munitsipaal- ja eralasteasutusi 
ning tegutseda ühiselt parima alus-
hariduse kvaliteedi nimel. Avali-
ku ja erasektori vahel toimub val-
las tihe koostöö, mis aitab kõikidel 
teenusepakkujatel vahetada oma 
parimaid praktikaid ja kogemusi, 

HARIDUS Möödunud aastal oli meie vallas 
kahtlemata üheks oluliseks märksõnaks kultuuri- 
ja hariduskeskuse Viimsi Artiumi avamine. Ent 
palju toimus ka meie koolides, lasteaedades, 
huvihariduses ja noorsootöös.

2022. aasta alushariduses, koolides, huvihariduses ja noorsootöös

tagada kvaliteetne teenus ning ko-
gukonna sidumiseks osaleda ühis-
üritustel. 

Üheks heaks koostöö näiteks 
on kõikide Viimsi valla lasteaeda-
de ühine laulupäev 2023, mida val-
mistatakse koostöös eralasteaeda-
dega ette juba praegu.

Ukraina pered Viimsi vallas
Alates märtsist 2022 on Viimsi val-
da jõudnud ligikaudu 50 Ukraina 
last, kes on meie haridussüsteemi-
ga liitunud. Nende toetamise, pa-
rima integreerimise ja eesti kee-
le vastu huvi äratamise eesmärgil 
korraldati suvel  Viimsi valla poolt 
päevalaager. Laager toimus nii uk-
raina kui ka eesti keeles, et lapsed 
saaksid tutvuda Eestiga, kohaneda 
kiiremini, kuid samas säilitada oma 
identiteeti.

Polina Kossenkova   
alushariduse vanemspetsialist

Mida uut tõi aasta 2022 
huvihariduses ja -tegevuses?
2022. aastat võib pidada märgili-
seks, sest huvikoolid said uued ruu-
mid, asutati Viimsi teaduskool ning 
Viimsi kunstikool ja muusikakool 
tähistasid oma 45. sünnipäeva.

Aasta 2022 möödus suuresti 
Viimsi Artiumi valmimise ning hu-
vikoolide kolimise tähe all. 2022. 
aasta märtsis asutati Viimsi valla-
valitsuse hallatava asutusena Viim-
si teaduskool, valiti direktor ning 
koostati esimesed õppekavad. Sügi-
sel avas Viimsi teaduskool oma uk-
sed ning täna õpib huvikoolis juba 
74 õppijat. Käesoleva aasta jaanua-

Haridus-
töötajate 
arengupäev 
Viimsi Artiu-
mis. Foto: 
erakogu

Valla teabe-
päev. Foto: 
Tiit Mõtus

Prangli kooli 
1. september 
2022. Foto: 
Jane Saks
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Viimsi valla kõige suuremad 
erahuvikoolid ja spordiklubid, kus 
õpivad rahvastikuregistriandmetel 
Viimsi valla 7–19-aastased lapsed 
ja noored, on: teadmiskeskus Col-
legium Eruditionis (519 õpilast), 
spordiklubi Martin Reimi jalgpal-
likool (315 harrastajat), korvpal-
liklubi Viimsi (294 harrastajat) ja 
spordiklubi Lindon (174 harrasta-
jat). Kokku tegutseb Viimsi vallas 
52 erinevat erahuvikooli või spor-
diklubi, lisaks noorkotkaste ja ko-
dutütarde rühmad.

Sujuv koostöö teiste 
osakondadega
Koostöös Viimsi vallavalitsuse kul-
tuuriosakonnaga toimus üle mit-
me aasta huvitegevuse võimalusi 
tutvustav Viimsi teabepäev. Märt-
si lõpus anti kultuuriosakonna 
korraldatud Lennart Meri piduli-
kul üritusel üle Viimsi valla auko-
daniku president Lennart Meri ha-
riduspreemia humanitaarteaduse 
valdkonnas.

Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja 
tervishoiuosakonnaga seisame hea 
SPIN-programmi jätkusuutlikkuse 
tagamiseks.

Viimsi vallavalitsuse õigusosa-
konnaga on sellel aastal põhjali-
kumalt võetud ette valdkonda re-
guleerivad õigusaktid, mida on 
vajadusel kas täiendatud või loo-
dud uusi.

Kaija Mägi   
huvihariduse vanemspetsialist

Jätkus mitmekülgne 
noorsootöö Viimsi vallas
2021. aastal viidi läbi Viimsi val-
la noorsootöö kvaliteedihindami-
ne ning sõnastati parendusette-
panekud. Aastal 2022 keskenduti 
parendustegevustele, milleks olid 
noorsootöötajate motivatsioon ja 
töötasu, noorte osalus ja parem in-
fovahetus.

Aasta jooksul toimus üheksa 
noorsootöö ümarlaua koosolekut, 
kus osalesid noortekeskuste, huvi-
koolide, õpilasesinduste, noortevo-
likogu ja vallavalitsuse esindajad 
ning noored ja noortevaldkonna 
töötajad. Arutlusel oli koostöö, asu-
tustes toimuvad tegevused, noorte 
osalusvõimalused ja infovahetus. 
Külalised HARNOst ja TalTechist 
andsid ülevaate Euroopa noorte 
aasta tegevustest ning karjääripla-
neerimisest.

Haridusosakonna, noortekes-
kuse ja Randvere kooliga koostöös 
korraldati üleriigilise noorsootöö 
nädala raames töövarjupäev. Ligi 
30 noort oli töövarjuks valla juhti-
dele, ametnikele, noorsootöötaja-
tele ja õpetajatele.

Projektid ja toetused
Noorsoo- ja haridusprojektide 
taotluste arv oli aastal 2022 väik-
sem kui varasematel aastatel. Toe-
tused eraldati kuuele projektile 
kogusummas 11 600 eurot (aasta 
varem oli kogusumma eraldatud 
projektidele 7900 eurot). Toetati 

projekte: “Viimsi kooli õpilasesin-
duse tegevused”; “Montessori ha-
ridust tutvustavad vanemate loen-
gud”, “Karulaugu loovuse ja tervis-
elaager lastele ja noortele”, “Trom-
petikõla” jne. 

Välismaal keskkoolis õppivatele 
vahetusõpilastele eraldati viis sti-
pendiumi kogusummas 3500 eu-
rot (aasta varem eraldati samu-
ti viis stipendiumi kogusummas 
3500 eurot). 

Viimsi valla noorte toetamise ja 
tunnustamise komisjon kogunes 
kolmel korral. Tunnustati 22 noo-
re ja näitegrupi EKSPERIMENT te-
gevust, kokku summas 8300 eurot 
(2021. aastal tunnustati 23 noore 
tegevust kogusummas 6800 eurot).  

Viimsi noortekeskus
Haridusosakonna koostööpartne-
riks on Viimsi noortekeskus, mil-
le tegevuse eesmärgiks on luua 
noortele loovust ja identiteeti toe-
tav turvaline, kaasav arengukesk-
kond ja võimaldada noortel aktiiv-
selt sisustada oma vaba aega ning 
suunata noori olema ühiskondli-
kult aktiivne. 

2022. aastal pakuti noorte huvi-
dest ja vajadustest lähtuvalt noor-
sootöö tegevusi Viimsi ja Püünsi 
keskustes. Aasta jooksul kesken-
duti Teeviida teemakuudel, toimu-
sid erinevad väljasõidud, töötoad, 
viktoriinid jt tegevused, mis tõst-
sid noorte teadlikkust nii rahatar-
kusest, ohutust suvest kui ka noor-
sootöö võimalustest. 

Suvel korraldas noortekeskus 
koostöös vallavalitsuse ja Viimsi et-
tevõtetega kahes vahetuses Viimsi 
õpilasmalevat. Õpilasmalevas töö-
tas 146 noort vanuses 13-19, kes te-
gutsesid nii heakorrarühmades kui 
ka ettevõtetes.

Rahvusvaheline koostöö viis 
noorsootöötajad erinevatesse riiki-
desse koolitustele ja seminaridele. 
Rahvusvahelistel noortevahetus-
tel, koolitustel ja õpirännetel osa-
lemine on andnud Viimsi noorte-
le ja noorsootöötajatele võimaluse 
tutvustada ennast, Viimsit ja Eestit, 
suhelda teiste Euroopa Liidu noor-
tega, vahetada arvamusi, praktisee-
rida võõrkeelt, tutvuda teiste riikide 

noorte ja kultuuridega ning saada 
uusi kogemusi. 

2022. aastal osalesid neli noor-
sootöötajat koolitustel Hispaanias 
Puente Genilis (Walking together 
ja Useful Skills), kolm noorsootöö-
tajat koolitustel Rumeenias Buzaus  
(What are you sinking about, Thea-
tre Tools) ning üks noor ja üks 
noorsootöötaja koolitusel Porti-
maos Portugalis. Samuti osale-
ti rahvusvahelises projektis “Lear-
ning Mobility in Times of Climate 
Change”, mis tõi kokku 27 organi-
satsiooni kuuest eri riigist – Eesti, 
Soome, Saksamaa, Prantsusmaa, 
Türgi ja Inglismaa. Projekti olid 
kaasatud ka Hildesheimi ülikooli 
teadlased. 

2022. aasta lõpuks oli koostatud 
ülevaade erinevate riikide kesk-
konna- ja kliimaprojektidest ning 
valmimas on soovituslik materjal 
Erasmus+ projektide korraldami-
sel keskkonnateemadega arvesta-
miseks. 

Samuti osales haridusosakond 
koos Randvere ja Püünsi kooli ning 
Viimsi noortekeskuse esindajatega 
Erasmus+ ja SANA poolt korralda-
tud “Rahvusvahelise noorsootöö 
inkubaatoril”, kus keskenduti rah-
vusvahelise noorsootöö arenda-
misele Viimsi vallas, kaasates eri-
nevaid noorsootöö osapooli. Lisaks 
omistati Viimsi noortekeskusele 
kvaliteedimärgis, mis võimaldab 
kuni aastani 2027 osaleda õpirän-
netes ja noortevahetustel nii noor-
tel kui ka noorsootöötajatel. 

Koostöös noortekeskuse ja Ees-
ti noorsootöötajate koguga võe-
ti vastu praktikant Saksamaalt, kes 
tegutses kuni detsembri keskpaiga-
ni Püünsi noortekeskuses. 

Alates 2022. aastast on Eras-
mus+ rahastusel käimas 2-aastane 
koostööprojekt Hispaania, Horvaa-
tia ja Bulgaaria koostööparnerite-
ga “Escape for Democracy”, mille 
peamised eesmärgid on algatada 
ja arendada riikidevahelist koos-
tööd, vahetada teadmisi, teavet ja 
ressursse, aidata kaasa noorsootöö 
digitaliseerimisele ja innovatsioo-
nile, soodustamaks demokraat-
likku osalust noorte seas. Kahe-
aastase koostööprojekti käigus 
valmivad hariduslikud online-põ-
genemistoad, mis aitavad eesmär-
ki saavutada. Sel aastal keskenduti 
uuringutele, mis aitavad kaasa põ-
genemistubade valmimisele.

Alates aastast 2021 osaletakse 
neli aastat kestvas rahvusvahelises 
projektis “School Food4Change”, 
mis puudutab koolitoitu, noorte 
tervislikku toitumist, kogu kooli toi-
dukultuuri kava loomist ning koo-
litoitu puudutavate hangete läbi-
viimist. Projekti on kaasatud kõik 
valla koolid.

Aktiivselt tegutsev 
noortevolikogu
Haridusosakonna koostööpart-
ner on ka Viimsis aktiivselt tegut-
sev noortevolikogu, mis on Viim-
si noorte huve esindav ja noortest 
koosnev nõuandva õigusega esin-
duskogu. 

Noortevolikogu tegevuse ees-
märkideks on kaasarääkimine val-
la noorsootöö korralduslikes kü-
simustes; koostöö suurendamine 
volikogu, vallavalitsuse ja noor-
te vahel; noorte omaalgatusliku ja 
vabatahtliku tegevuse ning noorte-
ürituste korraldamise soodustami-
ne ning noorte kaasamine vallaelu 
korraldamist puudutavatesse prot-
sessidesse. 

Oktoobrikuus moodustati noor-
tevolikogu 2022/23 koosseis, mis 
võttis ohjad üle 2021/22 aasta koos-
seisult. Aasta jooksul, mil mõlemad 
koosseisud tegutsesid, toimusid 
VIID ehk Viimsi Innukate Ideede 
Diskussioon, algatati noorsootöö 
konverentsi projekt koostöös hari-
dusosakonna, Viimsi muusikakoo-
li, kunstikooli ning noortekeskuse 
esindajatega, kohtuti vallavalitsu-
se esindajatega ning osaleti valla-
volikogu komisjonides. 

Kahel korral võõrustati koos-
töös MTÜga EstYes Mehhiko dele-
gatsiooni, kes tutvusid valla hari-
duse, noorsootöö ja huvihariduse 
võimalustega, aruteludes kesken-
duti formaal- ja mitteformaalse 
hariduse lõimumist puudutavate-
le teemadele.

2022 aasta oli Euroopa Liidus 
kuulutatud Euroopa noorte aas-
taks, mille keskmes on noorte kaa-
samine Euroopa tuleviku kujun-
damisesse, töötuse vähendami-
ne noorte seas, noorsootöö aren-
damine ja pandeemiast tingitud 
probleemidega tegelemine. Noorte 
aasta teemad olid arutlusel noor-
sootöö ümarlaua kohtumistel 
koostöös HARNO esindajatega.

Kadi Bruus   
noorsootöö peaspetsialist

tasub teada

  Avalduste vastuvõtt Viimsi valla koolide 1. klassidesse 
2023/24. õppeaastaks toimub 1.–31. märtsini.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on 
registreeritud Viimsi valda hiljemalt 1. veebruari 2023 seisuga. Hili-
sema sissekirjutuse puhul või kui taotlus esitatakse pärast 31. märtsi, 
määratakse lapsele 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, Haabneeme, 
Randvere, Püünsi ja Prangli kool. 

Aet Tampuu  
üldhariduse vanemspetsialist

Info 1. klassi astumise kohta

Õpetajate 
tänuüritus 
Viimsi Artiu-
mis. Foto: 
Annika Haas

Mehhiklased 
Viimsi noorte-
keskuses. Foto: 
Jane Saks
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R
uumilise planeerimise 
seisukohalt oli 2022. aas-
ta kõige olulisem tegu 
veebruaris algatatud 

Viimsi valla uue üldplaneeringu 
koostamine. Sellele järgnes lähte-
seisukohtade infokorje veebruarist 
aprillini, millel laekus seitse kirja 
(sh kaks külavanemalt), kolme rii-
giasutuse tagasiside ja 830 inimese 
vastused. Üldplaneeringu lähtesei-
sukohad valmisid oktoobriks, tule-
musi tutvustati avalikul väljapane-
kul 24. oktoobrist 20. novembrini ja 
avalik arutelu toimus 18. novembril 
Viimsi raamatukogus. Väljapanekul 
laekus 17 erinevat kirjalikku ette-
panekut. Nendest kuus olid Viim-
si valla ametiasutused ja 11 väljast-
poolt, kellest omakorda kolm olid 
vallavolikogu liikmed.

Lisaks üldplaneeringute tööle 
tegeleti planeeringute osakonnas 
detailplaneeringutega. 2022. aas-
tal algatati kuus detailplaneeringut, 
võeti vastu seitse detailplaneerin-
gut ja kehtestati 13. Nelja planee-
ringu koostamine lõpetati ja ühek-
sa tunnistati tervikuna või osaliselt 
kehtetuks. Ühel juhul algatati de-
tailplaneeringu uuendamise me-
netlus.

Planeeringute osakond on ka 
Viimsi valla geodeesiakeskus. 2022. 

aastal registreeriti 169 teostusjoo-
nist, 214 ehitusjärgset mõõdistust 
ja 257 topo-geodeetilist tööd.

Maakorraldus ja -toimingud
Viimsi vallas jätkus aadresside kor-
rastamine, mille käigus määrati või 
muudeti 11 liikluspinnal kohanimi 
ning 34 katastriüksusel muudeti 
või viidi kehtivate nõuetega koos-
kõlla koha-aadress.

Maa ostueesõigusega erasta-
mine on lõpule viimata probleem-
sete objektide osas, kus erastami-
se subjektid ei olnud 2022. aasta 
lõpuks esitanud arvestatavaid ehi-
tise omandit ja maakasutust tõen-
davaid dokumente. Osa maakasu-
tusi on kantud maakatastrisse, aga 
erastamise lepingu sõlmimine on 
jäänud tegemata ja seetõttu ei ole 
ka kannet kinnistusraamatus.  

Ostueesõigusega erastamise 
menetluse kohta võttis Viimsi val-
lavalitsus 2022. aastal vastu ühe 
korralduse katastriüksuse Käbi 
osas ja teostas ka erastamise eel-
toimingud. Maa ostueesõigusega 
erastamise võimalikkus on lõpeta-
tud ühe vallavalitsuse korralduse-
ga katastriüksuse Haldja tee 6 osas. 

Viimsi vallas on maa ostueesõi-
gusega erastamise menetlus lõpule 
viimata seitsme objekti osas. Kahe 

Planeeringute osakond 2022. aastal

objekti (Lännekalda tee 7 ja Länne-
kalda tee 10) ostueesõigusega eras-
tamise protsess on peatunud seo-
ses kohtumenetlusega. 

Riigimaale hoonestusõiguse 
seadmise menetlusi on pooleli val-
las veel kaks. 

Seoses masskandega on määrat-
letud kinnisasja juurde erastamise 
(riba erastamise) objektid, mille-
dest 35 objekti osas on vallavalitsu-
ses maa erastamise eeltoimingud 
lõpule viimata. Maareformi läbi-
viimine maal, millel ei ole võima-
lik moodustada iseseisvalt kasuta-
tavat kinnisasja. 

Vallavalitsuses on pooleli 2022. 
aastal alustatud riigivara tasuta ot-
sustuskorras võõrandamise menet-
lusi viie objekti (Rohuneeme tee 
41a, Alajaama tee 8, Pearu, Män-

PLANEERINGUTE OSAKOND Viimsi vallale tõi 
aasta 2022 ruumilise planeerimise seisukohalt 
palju muudatusi – keskkonna- ja planeeringute 
osakonnast sai 1. septembril kaks eraldi osakonda: 
planeeringute osakond ja keskkonnaosakond.

niku tee 2a//Looduse, Rohunee-
me tee 45a) osas. 

Maade munitsipaalomandite 
vormistamiseks on ette valmista-
tud ja vastu võetud kaheksa valla-
valitsuse korraldust 14 objekti koh-
ta. Maa-ametile on 2022. aastal esi-
tatud viis ettepanekut munitsipaal-
omandisse andmise kohta 13 maa-
üksuse kohta, millest 11 on maa-
ameti peadirektori korraldusega 
munitsipaalomandisse antud. Mu-
nitsipaalomandisse taotlemise me-
netlusi on pooleli ligikaudu 23. Ena-
mus pooleliolevad munitsipaal-
omandisse andmise menetlused on 
rannaalad, mis vaadatakse üle maa-
ameti poolt ning täpsustakse, kas 
on tegemist kaldakinnisaja osaga. 

Maa riigi omandisse jätmise koh-
ta võttis 2022. aastal Viimsi vallava-

litsus vastu ühe korralduse ühe ob-
jekti osas. Viimsi vallas on pooleli 
riigi omandisse jätmiseks määrat-
letud kaheksa objekti, millest viie 
objekti osas on maa riigi omandis-
se jätmine teistel alustel. 

Õigusvastaselt võõrandatud va-
ra tagastamisi on vallas kokku 404 
(toimikut), nendest 403 toimiku 
piires võeti vastu kõik vajalikud 
maa tagastamise/kompenseerimi-
se korraldused ja toimikud tagasta-
ti 2018. aasta algul tegevuse lõpeta-
nud Harju maavalitsusele.

Maa-ameti andmetel on hetkel 
Viimsi vallas 93 reformimata maa-
üksust, nendest 15 maaüksuse osas 
on staatus teadmata ning pole veel 
katastripidaja poolt registreeritud 
maakatastris.

Kinnistuportaalis on tehtud 28 
avaldust maade kinnistamiseks, 
nendest 27 katastriüksust on kan-
tud kinnistusregistrisse.

Endiselt on tõsiseks problee-
miks pärast detailplaneeringu-
te kehtestamist maakorraldusli-
ke toimingute tegemata jätmine. 
Palju on selliseid maakasutusi, kus 
hoone asub kahel katastriüksusel 
ja maa sihtotstarve ei vasta keh-
testatud detailplaneeringule ega 
ole kooskõlas kehtiva seadusand-
lusega. Katastriüksuste sihtotstar-
vete muutmisega viidi sihtotstar-
bed kooskõlla kehtiva õigusega 
kuus kinnistu osas, vastu võeti kuus 
Viimsi vallavalitsuse korraldust. 

2022. aastal võeti vastu 11 valla-
valitsuse korraldust kinnistute pii-
ride muutmiseks, 17 korraldust ka-
tastriüksuste jagamiseks ja neli kor-
raldust katastriüksuste liitmiseks. 
Maakorralduslike toimingutega on 
moodustatud 2022. aastal 340 ka-
tastriüksust, mis on pärast valla-
valitsuse korralduse vastuvõtmist 
kantud aadressiandmete süsteemi.

Merje Muiso
planeeringute osakonna juhataja

Eve Leesment
maakorralduse vanemspetsialist

E
smalt – kes on vallasek-
retär? Kas ametnik, kes 
vastab hommikust õhtu-
ni telefonidele, jagab in-

fot, temaga kohtuvad kõik elani-
kud, kes tulevad vallamajja jne? 
Lihtne vastus oleks, et jah, täpselt 
selline ametnik ongi. Tegelikkus on 
aga hoopis midagi muud.

Vallasekretäri amet on ajalooli-
selt vana amet. Nimelt juba 1866. 
aastal välja antud Baltimaade val-
lakogukonna seadus tegi kõikide-
le vallavolikogudele kohuseks ala-
lisi vallakirjutajaid ametisse valida. 
Eesti Vabariigis reguleeris vallasek-
retäri ametit 4. aprillil 1921 vas-
tu võetud vallanõukogu valimise 
seadus. Tänapäeval tuleb vallasek-

retäri seisund ja peamised ülesan-
ded kohaliku omavalitsuse korral-
duse seadusest. 

Tavaliselt on vallasekretäri vas-
tutusalas õigusküsimused, valla-
valitsuse liikmete teenindamine, 
asjaajamine, arhiivindus, rahvasti-
kutoimingud, teabehaldus. Viimsis 
eelmainitud ülesanded minu vas-
tutusalas ongi. Loomulikult on siin 
kohalike omavalitsuste lõikes eri-
nevusi. Vallasekretär võib veel vas-
tutada haldusküsimuste, persona-
livaldkonna, infotehnoloogia eest. 
Vallasekretäri ametikoht on pisut 
eriline, kuna see on üks väheseid 
ametikohti, mille puhul on määrat-
letud kindel haridusnõue. Nimelt 
peab vallasekretär olema omanda-
nud õigusteaduses magistrikraadi 
või enne 1. märtsi 2011 väljasta-
tud valla- ja linnasekretäride kut-
senõuetele vastavuse tunnistuse.

Vallasekretäri üheks oluliseks 
ülesandeks on juhtida valla vali-

Vallakantselei tagasivaade aastale 2022

miskomisjoni ning valla territoo-
riumil tagada riigikogu, kohalike 
omavalitsuste volikogude ning eu-
roparlamendi valimiste läbiviimi-
ne.

Täiesti uue ülesandena toimus 
vallakantselei eestvedamisel valla 
kaasava eelarve menetlusprotsess.

Vallasekretäri ametikoha tut-
vustamise lõpetuseks saab öelda, 
et ta hoolitseb vallavalitsuse tege-

VALLAKANTSELEI Viimsi vallavalitsuses on taas-
moodustatud alates 13. juunist 2022. Vallakantselei 
põhimäärus ütleb, et tegemist on Viimsi vallavalit-
suse struktuuriüksusega, mida juhib vallasekretär. 
Alustuseks teeme selgeks, kes on kes ja mis on mis. 

vuse õiguspärasuse eest ja tagab, 
et vallavalitsuse liikmed ja vallava-
litsus on teenindatud ning vallava-
litsuse istungite toimumine taga-
tud. Loomulikult ei ole mõeldav, 
et  vallasekretär seda kõike üksin-
da teeb. Kogu õigustemaatika eest 
hoolitseb Viimsi vallavalitsuses õi-
gusosakonna juristide meeskond. 
Asjaajamise, teabehalduse, arhiivi-
töö, rahvastikutoimingute ja klien-

diteeninduse eest hoolitseb valla-
kantselei meeskond. 

Koostöö teistega
Kuna vallakantselei on 2022. aasta 
keskel moodustatud, siis peamine 
rõhk on meil läinud teiste osakon-
dadega koostööoskuste lihvimise-
le, uute ja täiendavate ülesannete-
ga toimetulemiseks ja ka omavahel 
ühise meeskonnana väljakutsete 
ületamisele. Nii mõnigi kord ei ole 
vajadust kõiki asju ise nullist ala-
tes teha, vaid kasulik on teiste ko-
gemusi arvesse võtta. 

Vallakantselei on alustanud koh-
tumisi teiste omavalitsuste kantse-
leidega. Väga kasulik oli kohtumi-
ne Rae vallakantseleiga, käesole-
val aastal tahame külastada Sauet, 
Harkut jt. Poole aasta kogemuse 
pinnalt julgen öelda, et oleme üs-
na kenasti hakkama saanud, kuid 
kindlasti on veel arenguruumi ja 
õppimiskohti. 

Lõpetuseks ka veidi numbreid. 
Toimunud on 67 vallavalitsuse is-
tungit, vastu on võetud 588 valla-
valitsuse korraldust ja 17 vallavalit-
suse määrust, vallavolikogusse on 
edastatud 35 vallavolikogu otsuse 
eelnõud ja 23 vallavolikogu määru-
se eelnõud.

Leevi Laever
vallasekretär

Vallakantselei 
juurde kuulub 
ka klienditee-
nindus. Foto: 
Jane Saks

Veebruaris 
algatatud 
valla uus üld-
planeering oli 
möödunud 
aasta üks 
tähtsamaid 
tegusid. Foto: 
erakogu
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S
uve algul lükkasime käi-
ma Viimsi arengustratee-
gia 2045 protsessi. Stratee-
gia loomise eesmärk on ta-

gada Viimsi vallale pikaajaline ta-
sakaalustatud areng selliselt, et ole-
masolevad ressursid saaksid hoitud 
ka tulevaste põlvkondade jaoks. 
Loodav arengustrateegia hõlmab 
endas visiooni, pikaajalisi eesmär-
ke, iga-aastaselt uuendatavat tege-
vuste ajakava ja nende elluviimi-
seks vajaminevate rahaliste vahen-
dite plaani eelarvestrateegia näol. 
Lisaks toetab valmiv arengustratee-
gia ka ootamatute kriisidega hakka-
masaamist ja päevakorraliste küsi-
muste efektiivsemat lahendamist.

Sel aastal sai uuendatud ka 
praegu kehtiv Viimsi valla arengu-
kava ja eelarvestrateegia aastateks 
2022–2027. Arengustrateegia 2045 
valmides koondatakse ühtseks ter-
vikuks kokku nii hetkel kehtiv kui 
ka kõik valdkondlikud arenguka-
vad: haridus ja noorsootöö, hea-

70 elaniku, kes oma igapäevatöös 
just nendes valdkondades tegut-
sevad.

Valla juhtide ja elanike koostöös 
on lõppjärgus konkreetsemate stra-
teegiliste eesmärkide sõnastamine 
järgmisteks aastakümneteks. Prio-
riteetseteks arengusuundadeks 
saavad olema avaliku ruumi läbi-
mõeldud planeerimine, loodus-
keskkonna ja rohealade hoidmine 
ning looduskaitsealade laiendami-
ne, kvaliteetsete kohalike teenuste 
pakkumine kohapeal, kriisivalmi-
dus, energiasüsteemide paindlik-
kus ja ressursside jätkusuutlik kasu-
tamine. Strateegiadokumendi abil 
leiame tasakaalu elanike arvu juur-
dekasvu ja optimaalse keskkonna 
loomes, et säiliks hubane elukesk-
kond, loodus- ja veeressursid ning 
tagatud oleks vajalik infrastruktuur.

Nüüd pole muud kui edasi liiku-
da, et arengustrateegia alanud aas-
ta suveks valmis saaks. 2023. aasta 

kord ja haljastus, tänavavalgustus, 
jäätmekäitlus, transport ja liikuvus-
korraldus, teedevõrk, energia, ühis-
veevärk ja kanalisatsioon, turism 
jne. Nii tagame selle, et iga vald-
kond astub ühte sammu ja töötab 
ühtse suure eesmärgi nimel.

Sügisel toimus esimene suur 
elanike kaasamine – viidi läbi 
Viimsi elanike rahulolu-uuring 
2022. Uuringu raames paluti Viim-
si elanikel hinnata oma kodukoha 
omavalitsuse juhtimist, rahulolu 
teenustega ja üldist valla arengu-
suunda. Saime teadmised, milli-
sed on siin elavate inimeste ootu-
sed Viimsi elukeskkonnale ja valla 
teenustele. Oma panuse andis üle 
1200 elaniku. Kõlama jäi mitu olu-
list sõnumit: vähem juurdeehitust, 
rohkem rohelust ja kvaliteetseid 
kohalikke teenuseid.

2022. aasta lõpus toimusid stra-
teegiaseminarid vallavalitsuse ja 
-volikogu meeskondadega ning 
Viimsi valla elanikest kokku loodud 
sisulised fookusgrupid. Eraldi võeti 
fookusesse hariduse, huvitegevuse, 
kultuuri, sotsiaalhoolekande, ette-
võtluse, turismi, külategevuse, pla-
neeringute ja looduskaitse teemad. 
Fookusgruppides osales kokku üle 

ARENDUSOSAKONNAS möödus aasta 2022 
suuresti strateegialoome tähe all – alustasime 
Viimsi arengustrateegia 2045 loomisega. Kuid 
vähem tähtsad polnud ka jätkuv valla teenuste 
kasutajamugavuse parandamine, IT toe ja -taristu 
arendamine ning valla asutuste küberturvalisuse 
taseme tõstmine. Tähelepanu pöörasime ka 
kohalike ettevõtlike inimeste ja ettevõtjate võr-
gustiku arendamisele.

Oluline aasta arendusosakonnas

kevadel teeme Viimsi elanikele veel 
mitmeid tutvustavad seminare, kus 
ei tule puudu ka kaasamõtlemise ja 
-rääkimise võimalusest.

Loomulikult ei ole tulevikku 
vaatamise kõrval kuhugi kadunud 
jätkuv töö selle nimel, et vallavalit-
suse poolt pakutavad avalikud tee-
nused pidevalt paremuse suunas 
areneks. Lihtsustasime aasta jook-
sul mitmeid protsesse ja aitasime 
uusi teenuseid võimalikult inim-
sõbralikult üles ehitada. Uuenduse 
läbisid mitmed toetuste kasutami-
se protsessid ja lepingute sõlmimi-
sed ning lihtsamaks muutusid aru-
annete esitamised. Uusi toetavaid 
funktsionaalsusi said juurde ka 
meie iseteeninduse keskkonnad.

Aasta jooksul jätkus Viimsi koo-
lide IT-taristu uuendamine ja suur 
panus sai antud Viimsi Artiumi 
tehnilise tippvõimekuse saavuta-
misesse. Artiumisse kolinud Viim-
si kunstikool ja muusikakool ning 

verivärske Viimsi teaduskool lii-
deti ühtse Office 365 platvormiga, 
mis tõi Viimsi digikooli võimekuse 
ka huvikoolideni. Vallavalitsuse IT 
meeskonna juhtimisel pöörasime 
sel aastal ka erilist tähelepanu kü-
berturvalisusele. 

Üks aasta olulisemaid sünd-
musi meie valdkonnas oli kahtle-
mata Viimsi Ettevõtluspäev 2022, 
mis tõi traditsioonilise üle-eestili-
se ettevõtlusnädala esimest korda 
Viimsisse. Kohalikke ettevõtlikke 
inspireerisid nii ettevõtja ning en-
dine väliskaubandus- ja IT-minis-
ter Kaimar Karu kui ka iduettevõtja 
ja Testlio kaasasutaja Kristel Kruus-
tük. Oma väärtuslikke ettevõtlusko-
gemusi jagasid  Viimsi kohalikud 
ettevõtjad. Kohalolijaid said kaasa 
rääkida ettevõtluse arengu teema-
del ning osaleda ettevõtlusnõusta-
misel. Vast kõige enam hinnatuks 
osutus ettevõtluspäeva üritusel või-
malus omavahel võrgustikku luua. 
Selliseid kogukonna ettevõtlikke 
inimesi ühendavaid võrgustumi-
süritusi soovime kindlasti ka tule-
vikus rohkem pakkuda.

Eelmine aasta andis hea baa-
si garanteerimaks, et 2023. aasta 
oleks täis põnevaid väljakutseid nii 
strateegilise arengu, teenuste kui ka 
IT osas. Minule toob see kevad aga 
teise fookusega väljakutseid – kes-
kendun mõneks ajaks perelisale ja 
jälgin koduvalla arenguid huviga 
kaugemalt. See tähendab, et üks 
äärmiselt vahva meeskond ja põ-
nevad teemad ootavad uut eest-
vedajat. Kui see sind kõnetab ja sa 
tahaksid Viimsi arengusse panuse 
anda, uuri lähemalt!

Sandra Metsis
arendusosakonna 
juhataja

OTSIME 
ARENDUSOSAKONNA JUHTI 
kelle roll on juhtida vallavalitsuse üht olulisimat meeskonda. Arendusosakond
vastutab nii strateegilise arengu kui ka vallavalitsuse ning allasutuste IT-teenuste
arengu ning toimimise eest. Meeskonna ülesandeks on valla teenuste jätkuv
digitaliseerimine ning kohandamine elanike vajadustele.

 
Ootame sind kandideerima kui sul on magistrikraad ja vähemalt 3-aastane
meeskonnajuhtimise kogemus. Oled tegelenud strateegialoome ja arengukavade
koostamisega, sul on  teadmised IT-valdkonna arengutest ning digiriigi toimimisest,
kogemus teenuste, protsesside ja nende kvaliteedi juhtimisest. Eesti keele oskus C1
ja inglise keele oskus B2 tasemel.  

Pakume väljakutset ja suure mõjuga kogemust Viimsi valla arenguloos. Sa saad
puhata 35 päeva aastas ning sul on kasutada kolm tervisepäeva oma vaimse ja
füüsilise heaolu hoidmiseks.

Tegemist on asenduskohaga. Saada CV ja kandideerimisavaldus koos
palgasooviga  konkurss@viimsisvv.ee
hiljemalt 8. jaanuariks märgusõnaga
"arendusosakonna juhataja". 

Lisainfo sandra.metsis@viimsivv.ee

Viimsi ette-
võtluspäeval. 
Foto: Tiit Mõtus

Arengustrateegia avaseminar. Foto: erakogu

Arendusosa-
konna tiim. 
Foto: Jane Saks
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dena elementide paigaldus. Pai-
galdati agility elemendid – poom, 
hüpperõngad – ning rajati künkad, 
millest läheb toru läbi. Teise etapi 
tööde kogumaksumus oli 5426 eu-
rot (elemendid + paigaldus). Kol-
manda etapiga on 2023 plaanis pai-
galdada veel koertele treenimiseks 
mõeldud inventari. 

Lemmikloomade püüdmise, 
hoidmise ja ravi teenust pakub nii 
koerte kui ka kasside osas MTÜ 
Loomade Hoiupaik. Valdkonna põ-
hirõhk on hulkuvate lemmikloo-
made püüdmise, ravi, hoiu jm tee-
nuste pakkumisel. Ühtekokku ku-
lus 2022. aastal eelnimetatud vald-
konnale ca 22 500 eurot (2021. aas-
tal 21500 eurot). Aasta jooksul viidi 
hoiupaika 34 kassi (2021. aastal 46 
kassi) ja 8 koera (2021. aastal 11 
koera), kes veetsid hoiupaigas üh-
tekokku 479 tasulist päeva. Neist 
uue omaniku said varjupaigast 6 
kassi. Jätkus ka iga-aastane küla-
des ja alevikes toimuv lemmikloo-
made vaktsineerimise kampaania, 
maksumus 1400 eurot.

Haljastus
2022. aastal kulus Viimsi vallas 
haljastustöödele ca 110 000 eurot. 
Põhirõhk oli lilleseadetel ja avali-
ku ruumi haljastamisel/kaunista-
misel. Amplite koguarv oli kokku 
362. Juurde soetati veel 8 betoo-
nist lilleanumat. Kastmisteenuse 
maksumus 2022. aastal oli 48 797 
eurot.

Lillede ja puittaimede soetami-
sele ja istutamisele kulus ligi 25 500 
eurot. Ühtekokku istutati 2021. aas-
tal ca 6300 suvelille, ca 4300 püsi-
lille, ca 200 põõsast ja ca 75 puud. 
Aiandi tee – Rohuneeme tee ring-
tee kujundati ümber täisistutus-
alaks. Peenarde hoolduseks-rohi-
miseks kulus ca 10 700 eurot. Oht-
like puude mahavõtmisele ja lõika-
misele kulus 2022. aastal ca 18 500 
eurot. Vallaruumist likvideeriti ligi 
140 ohtlikku puud. 

2022. aastal lõpetati Põldheina 
parkla ja Randvere tee haljastus-
tööd, mis muutsid Haabneeme 
keskuse veel kaunimaks ning seda 
on märgatud Viimsi elanike poolt. 
Viimsi valla kaunis haljastus päl-
vis 2022 lõpus aasta keskkonnateo 
tunnustuse.

Saared, sadamad ja 
merendus
Oktoobris sai Prangli saar SA Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla kiirabi-
keskuse poolt uue kiirabisõiduki. 
Tegemist on Volkswagen Transpor-
teriga, mis on varustatud kaasaegse 
meditsiinitehnikaga, ning selle soe-
tamine koos ümberehitusega mak-
sis 106 000 eurot. Prangli esmaabi- 
brigaad teenindab aastas ligikaudu 
60 väljakutset. 

Augustis teatas Omniva, et sul-
geb sügisest üle 70 postiasutuse. 

Haabneeme rand
Soojadel suvekuudel külastab Haab-
neeme randa ca 4000–6000 inimest 
päevas. Rannas korrastati võrkpal-
liväljakuid ja rajati juurde uusi plat-
se – kokku saab nüüd viiel väljakul 
võrkpalli ja rannatennist mängida. 
Lisaks saab teha jõuharjutusi, män-
gida lauatennist või rannajalgpalli.

Eelmisel aastal osutas ajavahe-
mikul 15. juuni kuni 14. september 
rannavalveteenust lepingupart-
ner Forus Security AS. Igal päeval 
hoidis rannal silma peal kaks kuni 
kolm väljaõppe saanud vetelpääst-
jat. Eelmisest aastast oli rannaval-
ve kasutuses ka mootoriga pääste-
paat. Rannavalveteenusele kulus 
suplushooajal  37 975 eurot.

Ranna hooldusteenuste osas 
sõeluti liiva ja koristati adru (mak-
sumus 9960 eurot), lisaks hoolda-
ti tualette, koristati prahti ja tormi-
kahjusid, hooldati kabiine ja vär-
viti kiigeraamid. Täiendust sai ka 
rannakohviku kõrval olevat ratta-
parkla uute rattahoidjatega. Aasta-
tel 2022–2023 rendib Haabneeme 
rannakohvikut Tänavagurmee OÜ, 
viimsilastele tuttav kui käsitööbu-
gerite resto Burgen Kitchen. 

Rannahooajal võeti järjepidevalt 
suplusvee proove, mis näitasid, et 
suplusvee kvaliteet oli kogu hooaja 
vältel hea. Ühtekokku moodustasid 
ranna jooksvad hooldekulud ligi 
60 000 eurot. 

Valmis Haabneeme rannaala 
eskiisprojekt, millega on võimalik 
tutvuda Viimsi vallamajas. Rand-
vere rand sai riietuskabiini, samuti
jätkati ala hooldamisega. Suplus-
vee seirega alustatakse 2023. aastal.

Mänguväljakud
Viimsi vallas on 2023. aasta alguse 
seisuga 27 valla avalikku mängu-
väljakut. 2022. aastal rajati kaasava 
eelarve raames kaks madalseiklus-
parki: Haabneeme ranna sanglepi-
kusse ja Viimsi kooli hoovi. Mõle-

Kalmistud
Viimsi vallas on viis kalmistut: 
Randvere, Rohuneeme, Prangli, 
Naissaare ning auriku Eestirand 
hukkunute kalmistu. Rohuneeme 
kalmistule vormistati 2022. aastal 
19 matust, Randvere kalmistule 7 
matust, Prangli ja Naissaare kal-
mistutel matuseid ei olnud.

Eelmisel aastal sai Rohuneeme 
kalmistu kabel uue kuue. Tööde 
käigus puhastati kabeli sindelka-
tus samblast ja õlitati männitõrva 
ning linaõli seguga. Nii kabeli puit-
fassaad, aknapaled kui kabeli kella-
torn said uue värvikihi. Töid teostas 
Reka Grupp OÜ ning need läksid 
maksma 9547 eurot. Rohuneeme 
kabeli ülalpidamiskulud moodus-
tasid ligi 2200 eurot.

Kalmistute heakorratöödele ai-
tasid suvekuudel kaasa ka tublid 
õpilasmalevlased.

Lemmikloomad
2022. aastal jätkus Metsakasti külas 
Ristiku koerteplatsi teise etapi töö-

mad mänguväljakud projekteeris 
ja ehitas 3 park Eesti OÜ ning tege-
vused läksid kokku maksma 45 960 
eurot.

Viimsi valla avalike mänguvälja-
kute tehnilist hooldust ja remont-
töid teostab Atix OÜ, kes korraldab 
väljakutel igakuist seiret. Hooldus-
tööde käigus sõeluti kevadel läbi 
kõik liivast turvaalused, pesti sur-
vepesuriga mänguelemendid, lisati 
liivakastidesse liiva ning kontrolli-
ti linnakutes elementide turvalisust 
ja korrasolekut. Paigaldati uusi ele-
mente ja likvideeriti vandaalide 
poolt tekitatud kahjusid. Ühtekok-
ku kulus 2022. aastal mänguvälja-
kute hooldus- ja remonttöödele
25 500 eurot. Sügisel viidi läbi han-
ge ja alustati Kuldkinga haljakule 
mänguväljaku projekteerimisega, 
mis valmib 2023. aastal.

Valla heakord
Viimsi valla heakorra eest hoolit-
seb jätkuvalt neljaliikmeline mees-
kond, kes tühjendab ca 350 prügi-
kasti vähemalt kolm korda nädalas 
(keskuses igapäevaselt), koristab 
haljasaladelt prahti, korrastab ja 
hooldab rajatisi. Samuti hoolitse-
takse pakendipunktide eest, nii-
detakse muru valla haljakutel, rii-
sutakse puulehti, lõigatakse võsa, 
hooldatakse avaliku ruumi mööb-
lit ja seadmeid ning lahendatakse 
jooksvaid heakorra probleeme. Töö 
käib aastaringi ja vajadusel ka riigi-
pühadel. Lisaks on heakorratööli-
sed veel Naissaarel ja Pranglil. 

Heakorratöölised niitsid 2022 
niiduperioodil kogumahuga ca 75 
hektarit üle valla paiknevaid haljas-
alasid ja mänguväljakuid (95 eri-
nevat haljakut). Erinevate haljaku-
te niidukordi tuli kokku 265, kesk-
miselt niideti igat haljakut hooajal 
ca 3 korda (mõned alad sagedami-
ni ja osasid alasid harvemini).

2022. aasta suuremate alade 
(Tammede park, Haabneeme ran-

EHITUS- JA KOMMUNAALOSAKOND Märksõna-
dena jäävad aastat 2022 meenutama energiakriis ja 
Ukrainas toimuv sõda, mis puudutasid ka ehitus- ja 
kommunaalvaldkonda. Positiivselt saab meenutada 
Randvere peatänava valmimist, infosüsteemi VAAL 
kasutuselevõttu, mitmeid vabaajaalade rajamisi ja 
kloriidivaba lõigu katsetamist. Peatänava targad 
lahendused ja kloriidivaba teehoole on pälvinud ka 
meedia tähelepanu. Rõõm on panustada kogukonna 
heaks ja seeläbi luua uusi lahendusi või teha asju 
teisiti, paremini. 

Viimsi valla ehitus- ja kommunaalvaldkonna tööd ja tegemised 2022. aastal

na sanglepik, Schüdlöffeli haljak 
jm) niitmistööde jaoks telliti tööd 
lepingupartnerilt, maksumusega 
11 934 eurot.

Aasta jooksul pandi avalikku 
ruumi juurde 10 uut seljatoega 
pinki koos aluste ehitusega, kokku 
on avalike pinkide arv vallas 220. 
Jätkame pinkide paigaldust ka 2023. 
aastal ning püüame arvestada ka 
inimeste poolt tulnud ettepaneku-
tega.

Kogu vallas on 23 pakendipunk-
ti, kus saab tasuta ära anda paken-
deid, paberit ja klaasi.

Aasta jooksul veeti valla avali-
kust ruumist ja prügikastidest ära 
kokku 79,3 tonni jäätmeid. Võrrel-
des eelmise aastaga on jäätmete 
maht vähenenud, aga jätkuvalt pa-
neme inimestele südamele, et prü-
gi/jäätmete koht ei ole metsas, tei-
se inimese kinnistul ega avalikus 
kraavis või pakendipunktide ümb-
ruses. Ühtekokku kulus valla hea-
korratöö alasteks tegevusteks ligi 
200 000 eurot.

Koerteväljak Randveres. Foto: Allar 
Lehtsalu

Haabneeme 
ranna liiva 
sõelumine. 
Foto: Kristjan 
Järv

Rohuneeme 
kalmistu kabel 
sai uue kuue. 
Foto: Kristjan 
Järv

Haabneeme 
ranna madal-
seikluspark. 
Foto: Kristjan 
Järv
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Viimsi valla ehitus- ja kommunaalvaldkonna tööd ja tegemised 2022. aastal

Nende hulgas oli ka Prangli saare 
postkontor, mis nüüd jätkab tööd 
postipunktina kolmel päeval nä-
dalas. Koostöös Omnivaga paigal-
dati novembris Prangli saare pos-
titeenuse toetamiseks Leppneeme 
sadamasse pakiautomaat. Pakiau-
tomaat vähendab ka ümbritsevate 
külade elanike nii pakkide saatmi-
seks kui ka saamiseks kuluvat aega 
ja ressurssi.

Naissaare kogukonna aasta 
teoks võib nimetada kohalike ela-
nike initsiatiivil Naissaare sada-
masse kütusetankla rajamist, mis 
avati saarel pidulikult 30. septemb-
ril. Tegemist on esimese tankla-
ga saare ajaloos. Tanklat operee-
rib Alexela AS. Tankla osaks on 
kaks mahutit, kuhu mahub vasta-
valt seitse tonni bensiini ja kaheksa 
tonni diislikütust. Tankla rajamise 
kogumaksumuseks oli 94 103 eu-
rot, mida Väikesaarte programmist 
toetas Riigi Tugiteenuste Keskus 
79 987,55 euroga, Viimsi vallavalit-
sus toetas projekti taotleja omaosa-
lust 14 116 euroga.  

Kütuse tarneid hakkab Viimsi 
vallavalitsus tellima transpordi-
ametilt, kes korraldab selle oma lae-
vadega. Sarnaselt Prangli saare kü-
tuse varustamisega tasub Naissaare 
tankla kütusevarustamise transpor-
dikulud tulevikus Viimsi vald.

Septembris andis Transpordi-
amet Viimsi vallavalitsusele üle ta-
suta riigivara võõrandamise korras 
tööpaadi, millega on võimalik valla 
teenistujatel täita senisest paremi-
ni saartega seotud tööülesandeid. 
Tegemist on kuuemeetrise alumii-
niumist lahtise tööpaadiga, mis on 
kavas viia järgnevaks navigatsioo-
nihooajaks ekspluatatsiooniseisu-
korda. 

2023. aastal panustab vald se-
nisest fokuseeritumalt turvalisuse 
parendamisse. Valla eelarvest toe-
tatakse merepääste- ja päästetööga 
tegelevate mittetulundusühingute 
tegevust ja uute ühingute pääste-
võimekuse arengut. Turvalisuse 

parendamiseks kehtestas Viimsi 
vallavolikogu 19. detsembril mää-
ruse “Viimsi vallas merepääste- 
ja päästetööde korraldamise ning 
turvalisusega seotud tegevuste ra-
hastamise kord”, milles on toodud 
merepäästetöö, päästetöö ja tur-
valisusega seotud tegevuste toe-
tuse taotlemine, kasutamine, aru-
andlus ja järelevalve.

Suurematest sadamatest on 
Viimsi valla hallata Leppneeme 
sadam ja Kelnase sadam. Koostöö 
mõlema sadama üle- või opereeri-
da andmiseks AS-ile Saarte Liinid 
jätkub. 

Naissaare sadamat haldab AS 
Saarte Liinid.

Prangli laevaliini teenindab 
Tuule Liinid OÜ reisiparvlaevaga 
Wrangö. 2022 aastal teostati 1530 
reisi. Võrdluseks 2021. aastal vas-
tavalt 1514 reisi ja 2020. aastal 1496 
reisi. Veeti üle 29 000 reisija ning 
1730 sõiduki. Kokku olid liinilaeva 
kulud ligi 600 000 eurot (2021. aas-
tal 515 000 eurot).

Võrreldes möödunud aastaga on 
kütusehindade tõusu tõttu kasva-
nud Prangli liini kulud. Käesoleval 
aastal tõsteti Tuule Liinid OÜ taot-
luste alusel mitmel korral vedaja 
reisitasu. Kokku on reistasu viima-
se kahe aastaga kahekordistunud – 
66-lt eurolt 133-le eurole.

Sadamate tegevuse paremaks 
korraldamiseks koostati töörühm, 
kes kaardistas murekohad, nende 
lahendamiseks koostati tegevus-
kava.  

Töörühma olid kaasatud trans-
pordiamet, Prangli saare elanikud, 
Tuule Liinid OÜ ning Viimsi valla-
valitsuse ja vallavolikogu esinda-
jad. Töörühma ettepankutega jät-
kab vallavalitsus tööd 2023. aastal. 

Naissaare liini teenindas eel-
nevad kaks aastat OÜ Naissaare 
Kohvik laevaga KALK ning 7. det-
sembril Viimsi vallavalitsuse poolt 
avaldatud hanke põhjal jätkab 
KALK kuni 2023. aasta lõpuni Nais-
saare liini teenindamist. KALK võ-
tab pardale kuni 32 ja talvekuudel 
kuni 22 reisijat ning  sellega on või-
malik transportida kaupasid kogu-
kaaluga kuni kolm tonni.

Muutus väikesaare püsielanike 
kalastuskaartide taotlemine. 2022. 
aasta alguses jõudis vald väljas-
tada 16 kalastuskaarti väikesaare 
püsielanikele ning alates 10. maist 
2022 said väikesaarte püsielanikud 
võimaluse soetada endale kalastus-
kaarte läbi iseteeninduse veebile-

hel kalaluba.ee. Võimalus avanes 
tänu keskkonnaameti poolt läbi vii-
dud infosüsteemi uuendusele. Väi-
kesaare elanike algne hirm ja tõrk-
sus uuenduse osas asendus kiirelt 
rahuloleva tagasisidega, sest süs-
teem toimib tänapäevaselt harju-
muspärase e-poe põhimõttel ja 
tulenevalt andmete kontrollpärin-
gute automatiseerimisest ei tule 
oodata kohaliku omavalitsuse va-
hendust kalastuskaardi soetamisel.

Välireklaam
2022. aastal väljastati 103 reklaami-
luba (2021. aastal 120). Reklaami-
maksu deklareeriti 49 816 eurot. 
Võrrelduna 2021. aastaga laekus 
tulu rohkem. Peamiselt paigaldati 
kinnisvarareklaami.

Teehoole
2022. aastal täitus valla avalike tee-
de hooldajal TREV-2 Grupp AS-il 
teine aasta seitsme aasta pikkusest 
lepinguperioodist. Käimasoleva 
hooldehankega on Viimsi vald ja-
gatud talveperioodil 16 hooldepiir-
konnaks, mille lume- ja libeduse-
tõrjeks on pidevas valmisolekus 24 
erineva suuruse ja võimekusega 
masinat, millele lisandub 8 reserv-
masinat ja 6 käsibrigaadi. Talipe-
rioodidel pannakse suurt rõhku nii 
libedusetõrjele kui ka lumelükka-
misele. Talihoolde kulud olid kok-
ku 2022. aastal ligi 550 000 eurot. 

Suviste teehooldetööde raames 
puhastati regulaarselt teid ja park-
laid, taastati üle 10 km teepeenraid, 
remonditi blow-patch meetodiga 
teekattes olevaid pragusid üle 250 
töötunni, teostati ribapindamist 
mahus 20 000 m2, hööveldati kruu-
sa- ja freeskattega teid, teostati tol-
mutõrjet, valmistati pindamiseks li-
gi 6000 m2 ulatuses ette freespurust 
kattega teid. Lisaks hooldati veevii-
mareid, puhastati üle 5 km ulatuses 
teekraave, remonditi ja paigaldati 
liikluskorraldusvahendeid, eemal-
dati teemaadel nähtavust piiravaid 
puid, oksi, kive ja piirdeaedu, pa-
randati haljastuse kahjustusi ja nii-
deti teemaa-aladel olevaid haljas-
alasid kogumahuga üle 5 000 000 m2. 
Lisatöödena rajati freespurukattega 
ühendustee Ojamäe tee ja Allikmäe 
tee vahele ning jalgteeühendus Vi-
kerkaare tee ja Vehema tee vahele. 
Suvised teehoolde kulud olid kok-
ku ligi 590 000 eurot.

2022. aasta jooksul väljastati 
kokku teede ajutise sulgemise lu-
basid 55. Teede ajutine sulgemine 

on loa taotlejale tasuline (v.a juhul, 
kui tegu pole vallavalituse tellitava 
tööga) ja aasta jooksul laekus selle 
eest vallale kokku 2840 eurot mak-
sutulu (2021. aastal laekus 8538 eu-
rot maksutulu). 

Teede ehitus
Valla teede iga-aastast asfaltbe-
toonkatete lappimist teostati ma-
hus 14 325 m2 ja alukonstruktsioo-
ne remonti mahus 500 m2 – tööd 
teostas AS TREF Nord, tööde mak-
sumus oli ligi 290 576 eurot (2021. 
aastal oli tööde maksumuseks ligi 
231 460 eurot). Võrrelduna 2021. 
aastaga vähenes maht 4000 m2 
võrra.

Teid pindas Tallinna Teede AS. 
Kahekordse pindamise maht oli 
5749 m2 (2021. aastal 15 445 m2), 
pooleteisekordse meetodiga pinda-
mise maht oli 11 199 m2 (2021. aas-
tal 3135 m2) ja ühekordse pindami-
se maht oli 9146 m2 (2021. aastal 
3135 m2). Tööde kogumaksumu-
seks ligi 94 549 eurot (2021. aas-
tal 119 412 eurot). 2022. aasta ühe 
ruutmeetri pindamise maksu-
museks oli keskmiselt 3,7 eurot ja 
uue, tolmuvaba katte said 14 teed 
või teelõiku. Pindamistööde oma-
nikujärelevalvet teostas Esprii OÜ.

2022. aasta suvel rekonstruee-
riti Transpordiameti tellimusel 
Viimsi Selveri juures asuv Rohu-
neeme-Randvere riigimaanteede 
ringristmik. Teedeprojekt OÜ poolt 
koostatud ja Viaston OÜ poolt ehi-
tatud turboringristmiku eesmärk 
oli senise liiklusohtliku ringristmi-
ku ohutumaks ümberehitamine, 
mis hõlmas endas ka tee katendi ja 
muldkeha remonti. Liiklusohutuse 
tõstmiseks korrigeeriti ringristmiku 
geomeetriat ja rajati eraldatud sõi-
duradadega ringristmik. Ringrist-
miku ümberehitamisega parandati 
liiklusohutust ja tõsteti ristmiku lä-
bilaskevõimet. Viimsi vald remon-
tis teekatte ringristmikust kuni Tal-
linn Viimsi SPA hotellini.

Eelmise aasta juunis lõppesid 
Viimsi peatänava projekti esimese 
etapi ehitustööd Randvere ja Põld-
heina teel. Ehitustööde käigus ra-
jati Heki tee ja Tammepõllu tee va-
helisele lõigule kõrghaljastusega 
eraldussaar, mis eraldab sõidura-
dasid, Tammepõllu tee ja Randve-
re tee muudeti foorisüsteemidega 
reguleeritud ristmikuks, sõidutee 
kate vahetati välja tugevamat tüüpi 
asfaltkattega, kergliiklusteed piken-
dati kultuuri- ja hariduskeskuseni 
Viimsi Artium, ülekäiguradadele 
lisati täisnutikad ülekäigurajasüs-
teemid, Haabneeme kooli parkla 

muudeti ühesuunaliseks, teeval-
gustus asendati LED-valgustusega, 
olemasolev Karulaugu bussioote-
paviljon vahetati välja uuemat tüü-
pi kompleksootekojaga ning Põld-
heina parkla kõrvale rajati uus 
Karulaugu bussipeatus. Peatäna-
vale istutati hulganisti kõrghaljas-
tust, põõsaid ja lilli. Olemasolevad 
Põldheina tee ja Tammepõllu tee 
ühendati omavahel ning Randve-
re tee ja Põldheina tee vahele raja-
ti Artiumit, koole ja tulevast spor-
dihalli teenindav roheparkla. Uus 
parkla mahutab 70 sõiduautot ja 6 
bussi. Parkla ümbrusesse rajati is-
tumisalasid, tasakaalurajad, õitse-
vad kraavid ja tiik ning hulganisti 
istumisalasid ja lilleilu. Peatänava 
ja Põldheina tee parkla ehitustöid 
teostas TREV-2 Grupp AS ning jä-
relevalvet Esprii OÜ, töid korral-
das OÜ Viimsi Haldus. Peatänava ja 
parkla ehitustööde maksumuseks 
kujunes ligi 2,35 miljonit eurot.

Eelmise suvel lõpetati Metsa-
kasti külas Hansunõmme ringi-
ga piirneval lõigul kergliiklustee ja 
teeületuskohtade ehitustööd. Kerg-
liiklustee ehitus viidi läbi Viimsi 
valla ja Transpordiameti koostöös, 
tööd teostas Nordpont OÜ. Ehitus-
tööde hulka kuulus uue kergliik-
lustee rajamine Randvere tee ser-
va lõigus Muuga tee ringristmikust 
kuni Uuesauna teeni, olemasoleva 
kergliiklustee rekonstrueerimine 
Randvere tee servas lõigus Muuga 
tee ringristmikust kuni Hoburaua 
teeni, uue kergliiklustee rajami-
ne Metsarahva teel lõigus Randve-
re teest kuni Marjamaa teeni ning 
valgustatud ülekäiguradade ehi-
tus Randvere teele Karukämbla tee 
ja Uuesauna tee ristmike juures. 
Kergliiklustee ja teeületuskohta-
de ehitustööde maksumuseks ku-
junes ligikaudu 227 000 eurot, 
millest Transpordiamet tasus ligi-
kaudu 182 000 eurot ja Viimsi vald 
ligikaudu 45 000 eurot. 

Teede projektid ja uued teed
Teede projektidest valmis Tamm-
neeme jalgratta- ja jalgtee ehitus-
projekt (lõigus Sambla tee kuni Me-
reääre tee) ning aasta lõpus sõlmiti 
ehitustööde leping lõigus Sambla 
teelt kuni Haugi teeni.

Arendajate poolt valmisid Oru 
tee, Mäekaare tee koos kergliiklus-
teega, Vikerkaare tee koos kergliik-
lusteedega, Allikmäe tee koos kerg-
liiklusteega, Tammeõie tee koos 
kergliiklustee ja terviserajaga, Ur-
va tee, Pähkli tee ja Punga tee koos 
kergliiklusteedega. 2022. aasta 
jooksul anti välja 41 tee-ehitusluba 

Lillekompositsioon Haabneeme 
alevikus. Foto: Allar Lehtsalu

Naissaare 
sadama uus 
tankla. Foto: 
Raul Ilisson

Droonifoto 
Põldheina tee 
parklast. Foto: 
Siim Jürima JÄ
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(kokku 42 tee ehitamiseks) ning 16 
kasutusluba (kokku 27 teele). 2021. 
aastal väljastati 21 tee-ehitusluba ja 
10 kasutusluba.

Tänavavalgustus
2022. aastal oli tänavavalgustu-
sega seonduvalt kõige olulisem 
sündmus Viimsi valla tänavaval-
gustuse renoveerimise kolmanda 
etapi – LED III projekti tööde lõpe-
tamine. Tegemist oli SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskus kaasra-
hastusel realiseeritud projektiga, 
mille käigus paigaldati uusi val-
gusteid Viimsi ja Haabneeme ale-
vikus, Pringi, Püünsi, Metsakasti ja 
Randvere külas. Kokku renoveeriti 
ligi 500 valgustuspunkti. Kõik uued 
valgustid liideti nutika juhtimissüs-
teemiga, mis juurutati esimese tä-
navavalgustuse renoveerimise eta-
pi raames. Töid teostas OÜ Corle. 
LED III projekti kaasrahastati “Üh-
tekuuluvuspoliitika fondide raken-
duskava 2014–2020” prioriteetse 
suuna “Energiatõhusus” meetme 
“Energiasäästu ja taastuvenergia 
osakaalu suurendamine” tegevuse 
“Tänavavalgustuse taristu renovee-
rimine” vahenditest.

Tänavavalgustuse hooldami-
sel ja remondil on valla lepingu-
partneriks jätkuvalt AS KH Ener-
gia – Konsult, kellega on sõlmitud 
käidutööde leping perioodiks 
2022–2028. Käidutööde lepingu 
raames vahetati 2022. aastal üle-
vallaliselt välja täiendavalt 500 va-
na naatriumvalgustit juhtimisüs-
teemiga LED-valgustite vastu, mis 
ühilduvad Philips CityTouch süs-
teemiga. Valgustite vahetused teh-
ti: Aiandi teel, Lubja teel, Pärna-
mäe teel, Rohuneeme teel (alates 
LED III objekti lõpust Rohunee-
me tee ja Pääsukese tee ristmikust 
kuni Kalmistu teeni), Pargi teel (li-
saks puuduoleva osa rajamine me-
tallmastide ja maakaabliga, need 
tööd on pooleli), Randvere teel 
(lõigul Lubja-Randvere ringristmik 
– Leppneeme-Randvere ristmik ja 
Randvere-Põldpüü ristmiku kuni 
Randvere tee raudteeülesõit Liilia 
teeni Tallinna linnas).

Lisaks on käidutööde lepingu 
raames 2022. aastal tellitud tänava-
valgustuse projekteerimis- ja ehi-
tustööd järgnevates asukohtades: 
Kurvi tee (4 valgustuspunkti), Met-
sasihi tee (5 punkti), Randoja tee (5 
punkti), Lepakännu tee (2 punkti), 
Ehala tee (5 punkti), Metsa tee (3 
punkti), Sepamäe tee (10 punkti), 
Tammeranna tee (10 punkti), Prang-
li saar (7 punkti) ning Rohuneeme 
tee (lõigul Randvere tee kuni Sõp-
ruse tee kokku 8 valgustuspunkti). 

Tööd lõpetatakse 2023. aasta ke-
vadel. Randoja ja Kurvi teel tuleb 
lahendada tehnilised takistused, 
mis on tingitud teiste tehnovõrku-
de kaitsevöönditest.

Viimsi vallas on 31.12.2022 sei-
suga 6583 tänavavalgustuspunk-
ti, nendest LED-valgusteid 4145 
(ehk 63% kogu valgustite arvust), 
naatrium- ja metallhaliidvalgus-
teid 2346 ja elavhõbevalgusteid 92 
tükki. Jätkub järkjärguline ülemi-
nek Na-valgustitelt oluliselt ener-
giasäästlikematele LED-valgus-
titele, arvestades elektrihindade 
jätkuvat tõusu on LED-valgustitele 
üleminek muutumas üha aktuaal-
semaks, tasuvamaks. Lisaks alusta-
ti teevalgustuse arengukava uuen-
damisega.

Liiklus ja transport
Möödunud aastal alustati viisaka 
viimsilase kampaaniaga, millega 
jätkatakse sel aastal suunamaks tä-
helepanu eeskujulikule liiklemisele 
ja viisakale liikluskultuurile. Rand-
vere tee äärde Artiumi lähedusse 
paigaldati Viimsi esimesed elekt-
roonilised parkla täituvust näita-
vad liiklusmärgid (eelteavitussüs-
teem), liiklusmärgid annavad juhile 
infot Põldheina parklas olevata va-
bade parkimiskohtade kohta. Ta-
gamaks andmetele ja analüüsidele 
tuginevate otsuste tegemine liiklu-
se ja teede valdkonnas toimus val-
la erinevatel teelõikudel liiklussa-
geduse regulaarne mõõtmine (üle- 
loendused toimuvad iga nelja aas-
ta järel). Loenduse andmete põh-
jal valmib selle  aasta alguseks ana-
lüüs, mida kasutatakse edaspidiste 
tegevuste planeerimiseks liikluse ja 
teede valdkonnas. Tulemused saa-
vad avalikuks VAAL infosüsteemis. 
Alates möödunud aasta novembrist 
katsetab Viimsi vallavalitsus Haab-
neeme alevikus kloriidivabasid kat-
selõike, sealjuures tee seisunditase-
meid alandamata. Teelõigud, kus ei 
kasutata teehoolduses kloriide, on 
tähistatud spetsiaalsete liiklusmär-
kidega. Esmane tagasiside elanikelt 
ja liiklejatelt on olnud positiivne.

Erinevaid liikluskorraldusva-
hendeid sh liiklusmärke, viitasid, 
liikluspeegleid jmt telliti ligikau-
du 22 000 euro eest. Teekatete joo-
nimis- ja märgistustöid teostas le-
pingupartner OÜ Naami-V mahus 
ligi 2240 m2, maksumusega 15 527 
eurot. 

Aasta jooksul väljastati 102 veo-
auto keelualasse sisenemise või 
erivedude teostamise luba. Tak-
sondusega seotud lubade menet-
lusi oli 40 sh väljastati 28 teeninda-
jakaarti ja 11 sõidukikaarti.

Ühistransport 
Ühistranspordi osas toimus möö-
dunud aastal suur arenguhüpe, 
kui 5. jaanuaril sõlmisid MTÜ Põh-
ja-Eesti Ühistranspordikeskus ja AS 
Hansabuss uue Viimsi valla siselii-
nide avaliku teenindamise lepingu. 
Augustis saabusid vallasiseseid 
bussiliine teenindama 15 uut Iveco 
Crossway madalapõhjalist gaa-
sibussi. Novembris loodi koostöös 
AS-iga Ridango valla siseliinide 
bussides kontaktivabade panga-
kaartidega maksmise võimalus, 
mis lihtsustab oluliselt ühistrans-
pordi eest tasumist.

Vallaliinid sõitsid lõppenud aas-
tal kokku ca 710 000 kilomeetrit. 
Kokku tehti valla siseliinide aasta 
jooksul ligikaudu 203 350 sõitu, mi-
da on 22% rohkem võrreldes 2021. 
aastaga.

Enim kasutajaid oli liinil V5, mi-
da kasutati ligikaudu 55 000 korda. 
Liiniga V2 sõideti 45 000 korda. Val-
la liinivõrgu kulu oli lõppenud aas-
tal ligikaudu 1,4 miljonit eurot.

Lisaks vallasisestele bussiliinide 
toimivad Viimsis ka Harju maakon-
na avalikud bussiliinid nr 114, 115 
ja 174. Neid riigi poolt rahastatud 
liine korraldab MTÜ Põhja-Ees-
ti Ühistranspordikeskus ja teenin-
dab AS SEBE. Eelpoolnimetatud 
maakonnaliinid sõitsid eelmisel 
aastal kokku üle 630 000 liinikilo-
meetri. Maakonnaliinide kasutus 
näitab tugevat kasvu, kui möödu-
nud aastal tõusis sisenemiste arv 
pea veerandi võrra, 443 tuhan-
de sõiduni. Liiniga 114 sõideti üle 
256 000 korra, liiniga 174 tehti üle 
125 000 sõidu ja liiniga 115 ligikau-
du 62 000 sõitu.

Tallinna koolides käivatele 
Viimsi ja Pirita õpilastele mugava-
ma ühistransporditeenuse pakku-
miseks toimivad juba 2007. aastast 
kaks koolibussiliini. Lõppenud aas-
ta oktoobri alguses toimunud nä-
dalase loenduse jooksul kasutas 
Viimsi keskus – Balti jaam kooli-
bussi päevas keskmiselt 25 sõitjat 
ja Tammneeme – Balti jaam koo-
libussi keskmiselt 22 õpilast. Koo-
libusside kulud olid 2022. aastal 
17 500 eurot.

Tallinna ühtse piletisüsteemi 
piiriüleste bussiliinide nr 1, 38 ja 49 
eest tasus Viimsi vald Tallinna lin-
nale dotatsiooni kokku ca 85 000 
eurot.

Järjest ehitatakse ohutumaks nn 
postipeatusi. Lõppenud aastal raja-
ti teelaienduste, bussitasku ja oote-
kojaga peatused Kivimäe, Väljaotsa 
ja Pällu. Uued bussiootepaviljonid 
paigaldati kümnesse postipeatu-
sesse. Tänu Randvere tee ja Ro-

huneeme tee ringristmiku ümbe-
rehitusele oli võimalik möödunud 
aastal rajada ka Rohuneeme suu-
naline Poepeatus, mida elanikud 
olid juba aastaid oodanud ja soo-
vinud.  

Turvalisus
Turvalisuse valdkond koosneb po-
litsei, valve ja pääste tegevustest. 
Politsei tegevusalast toetati piir-
konnapolitsei ruumide majandus-
kulusid, abipolitseinike koolituste-
gevust ja ennetustööd. 2022. aastal 
teostati piirkonnapolitsei ruumide 
kapitaalremont, kuna ruumidesse 
lisandus kolmanda piirkonnapolit-
seiniku töökoht.

Turvalisuse valdkonnas jätkus 
koostöö senise lepingupartneri-
ga G4S Eesti AS, ettevõte hooldas 
Viimsi valla valvekaameraid ja au-
tomaatse numbrituvastussüsteemi 
kaameraid, samuti osutas üleval-
laliselt patrullteenust. Täiendavalt 
paigaldati juurde valveseadmeid ja 
kaameraid, töö jätkub ka 2023. aas-
tal. 2022. aastal kulus automaatse 
numbrituvastussüsteemi ning val-
vekaamerate hooldus ja haldusku-
ludeks ligi 24 000 eurot (2021. aastal 
20 000 eurot) ja G4S patrullteenuse 
kulusid ligi 7800 eurot. 

Viimsi valla kaamerate teema-
lehel kaamerad.viimsivald.ee on 
avalikult vaatamiseks 21 kaamerat. 
Antud kaamerad annavad väga hea 
ülevaate Viimsi valla avalikus ruu-
mis toimuvast ning samuti ülevaa-
te teede seisust üle valla. Lisaks val-
la kaameratele on 26 kaamerat, mis 
edastavad pilti politsei- ja piirival-
veameti süsteemi, et tagada Viimsi 
vallas ohutum ja turvalisem kesk-
kond.

Kaevetööd
2022. aastal väljastati 71 kaeveluba 
ja neist pikendati 5 (2021. aastal 103 
kaeveluba ja neist pikendati 18). 
Avariikaevetöid registreeriti 34 kor-
ral (2021. aastal 35 korral), avarii-
kaevetööd on tööd, mille tegemise 
vajadus tekib ootamatult ja mis on 
kiirelt vaja teostada teenuse taasta-
miseks.

Enim kaevetööde lubasid on 
aasta jooksul väljastatud elektri-
töid teostavale ettevõttele AS Elekt-
ritsentrum (11 luba), teiste loataot-
lejate aastane lubade maht oli alla 
viie loa.

Enim avariikaevetöid on aas-
ta jooksul teostanud valla vee-et-
tevõte AS Viimsi Vesi (20 taotlust), 
järgnevad elektrivarustuse tõrgete-
ta toimimise tagamiseks vajalikke 
hooldustöid tegev AS Elektritsent-
rum (7 taotlust) ning tänavavalgus-
tustööde valdkonna eest vastutav 
AS KH Energia-Konsult (3 taotlust) 
ja kaugkütteteenust korraldav Ad-
ven Eesti AS (samuti 3 taotlust), 

teiste taotlejate avariikaevetööde 
arv piirdub üksikute töödega.

Ulatuslikumad kaevetööd olid 
seotud LED-tänavavalgustustööde-
ga, kuid tegevust jagus ka seondu-
valt vee- ja kanalisatsioonitrasside 
rajamisega, sademeveesüsteemide 
ja -äravoolude täiendamise, uuen-
damise ja rajamisega ning mitme-
suguste muude taristuküsimuste 
lahendamisega seonduvas.

Kogu kaevetööde menetlus toi-
mub läbi infosüsteemi OPIS. Doku-
mentide kontroll ja loa andmine, 
paikvaatlus, järelevalve ja taasta-
miste kontroll tõid ühtekokku üle 
poole tuhande kaevetööalase toi-
mingu.

Sademevesi
2022. aastal oli sademevee vald-
konnas rõhk taristu objektide ra-
jamisel ja käimasolevate Euroo-
pa Liidu projektide lõpetamisel 
ning uute alustamisel ja kirjutami-
sel. Eelmisel aastal rekonstrueeri-
ti Püünsis Järve tee piirkonna sa-
demevee eesvool Viikjärve. Antud 
tööde tulemusel ei tohiks enam 
Järve tee sademeveesüsteemis esi-
neda üleujutusi ning töö raames 
likvideeriti ka ajalooline valeühen-
dus, kus sademevesi oli üleujutus-
te vältimiseks juhitud reoveeka-
nalisatsiooni. 2022. aastal alustati 
ka Rummu tee sademeveekana-
lisatsiooni rekonstrueerimisega, 
eelmisel aastal teostati torutöö-
de ehitustööd ning taastamistööd 
teostatakse käesoleval aastal. Rum-
mu tee sademeveekanalisatsiooni 
toru rekonstrueerimise tulemu-
sel laheneb piirkonna sademe-
veeprobleem, mis tulenes sellest, 
et sademevee valgala suurenemi-
sel muutus vee vooluhulk intensiiv-
sete vihmade perioodil suuremaks 
kui oli amortiseerunud toru läbi-
laskevõime. Uue Rummu tee sa-
demeveekanalisatsiooni toru läbi-
laskevõime on mitu korda suurem 
ning rekonstrueeritud toru loob 
eelduse Rummu teega külgneva-
tele kinnistutele paremaks sade-
mevee ärajuhtimiseks. Möödunud 
aastal projekteeriti ka Püünsi staa-
dioni sademevee eesvool ning loo-
detavasti saavad kõnealused tööd 
2023. aasta esimeses kvartalis val-
mis. Lisaks projekteeriti ka sade-
mevee eesvool Lubja külas Ringi ja 
Kangru tee piirkonnale, mis raha-
liste vahendite korral ehitatakse tu-
levikus välja.

Välisprojektid
2022. aastal rajati Interreg Clean-
StormWater projekti raames Haab-
neeme alevikku sademevee puhas-
tus- ning vee kvaliteedi reaalajas 
seire süsteem. Kuivõrd sademe-
vee puhastussüsteemi efektiivsuse 
kohta on vara kirjutada, on reaal-

Kaevetööd 
Rummu teel. 
Foto: Margus 
Sööt

Uued bussid 
on populaar-
sed. Foto: Imre 
Saar
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ajas sademevee kvaliteedi seiresüs-
teem juba näidanud, et kahjuks ju-
hitakse Haabneemes sademevette 
reovett. LIFE UrbanStorm projek-
ti tegevusi asuti lõpetama, alustati 
LATEST adapt projekti tegevustega.

2022. aasta sügisel esitas ehitus- 
ja kommunaalosakond erinevates-
se Euroopa Liidu struktuurfondide 
meetmetesse kolm projektitaotlust 
(Aurora, NBS-Europe), mille kom-
bineeritud Viimsi valla eelarve üle-
tas napilt kolme miljonit eurot. 
Tähelepanuväärne on esitatud taot-
luste puhul ka asjaolu, et kaks taot-
lust esitati Horizoni meetmesse, kus 
puudub taotleja omafinantseeringu 
kohustus. Valdav enamik sademe-
vee alastest projektidest keskendub 
Haabneeme alevikus asuva Rand-
vere tee piirkonda, kus rakendatak-
se erinevaid looduspõhiseid ja tar-
ku lahendusi. Juba käimasolevate ja 
taotluses olevate projektidega plaa-
nib Viimsi vallavalitsus tulevikus ai-
na suuremas koguses sademevett 
koguda kokku ja kasutada ära lin-
nalises keskkonnas – seeläbi hoia-
me kokku ja säästame Viimsi pool-
saare piiratud veeressursi.

Soojamajandus ja gaas
Seoses suurenenud gaasihinda-
dega ja tarnekindluse tagamisega 
gaasi katkemisel on Adven Eesti 
AS paigaldanud ajutised kütteõli 
mahutid Haabneeme ja Viimsi kat-
lamajade juurde. Suuremaid trassi-
töid 2022. aastal ei teostatud. Ette-
valmistamisel on Sõpruse tee katla-
majast uue magistraalsoojustrassi 
projekteerimine Viimsi spaa ja lä-
hipiirkonna tarbijateni. Samuti on 
ettevalmistamisel Viimsi aleviku 
gaasikatlamaja ümberprojekteeri-
mine hakkepuidukatlamaja jaoks, 
luues läbi alternatiivide täiendavat 
teenuskindlust.

Alates 1. oktoobrist 2022 on 
Viimsis kaugkütteteenuse piirhind 
122,86 eurot/MWh (käibemaksu-
ta 102,38 €/MWh), mis on oluliselt 
odavam kui paljudes Eesti piir-
kondades. Haabneeme ja Viimsi 
kaugküttevõrgus toodetakse 110 
hoonele keskmiselt 33 000 mega-
vatt-tundi soojusenergiat aastas.  

Elektri- ja gaasihinna olulise 
tõusu tõttu on uute elamute raja-

misel elanike huvi kasutada küt-
teks maagaasi 2022. aastal sisu-
liselt täielikult puudunud. Uusi 
gaasitrasse ja majaühendusi ehita-
ti 2022. aastal vaid kolmele objek-
tile pikkuses vaid 0,3 km. 

Haabneeme alevikus sai Alexela 
Oil AS kasutusloa ja käivitati CNG 
(surumaagaasi) tankla, et võimal-
dada Viimsi vallas tankida maagaa-
siga töötavaid sõidukeid.

Vesi ja kanalisatsioon
Antud aasta suurimaks tööks oli 
AS Viimsi Vesi reovepuhastusjaa-
ma vastuvõtu- ja jaotuskambri re-
konstrueerimistööd. Töö tegi kee-
ruliseks asjaolu, et samal ajal pidi 
puhasti ka kogu aeg katkematult 
töös olema. Töid teostati neljas 
etapis: esimeses etapis paigalda-
ti reoveepuhastusjaama sissetule-
vatele survetorudele möödaviigu 
jaoks siibrid. Teises etapis paigal-
dati möödaviigu torustik. Kolman-
das etapis rekonstrueeriti betoonist 
mahutid ja viimases etapis taastati 
rekonstrueerimistööde eelne seis.

Allikmäe tee ehitusega rajati ca 
1,2 km uut veetorustikku, mis ta-
gab suurema varustuskindluse ko-
gu valla veesüsteemile kuid esma-
järjekorras Äigrumäe ja Laiaküla 
küladele.

Alustati ka teise Tallinna vee-
ühenduse ehitustöödega, Pärna-
mäe teed pidi kuni Viimsi raud-
tee ülesõiduni. Tööd peaks kestma 
2023. aasta kevadeni ja antud ehi-
tustööde käigus rajatakse ca 3 km 
veetorustikku koos veemõõdu-
sõlmedega. Käimas on ka uue 
ÜVK arengukava koostamine, mis 
peaks vastu võetama suve alguseks. 
Pranglil puuriti kaks uut puurauku, 
eesmärgiga parandada vee kvalitee-
ti ja kättesaadavust. Vaatamata esi-
algsetele tagasilöökidele (vee kva-
liteet, vee kogused) otsib AS Viimsi 
Vesi uusi lahendusi. Seoses elekt-
rienergia olulise kallinemisega tu-
li vee-ettevõttel üle vaadata veetee-
nuste hinnad. Konkurentsiametiga 
kooskõlastatud uued teenusehin-
nad hakkasid kehtima 1. jaanua-
ril 2023.

Tehnovõrkude ehitus
2022. aastal ehitati ja on ehitami-

sel (saanud ehitusloa) Viimsi valla 
üldkasutatavatel teedel  kokku 26 
km tehnovõrke, sh veetorustikke 
4,9 km, kanalisatsioonitorustikke 
4,7 km, sademevee- ja drenaaži-
torustikke 5,1 km, tänavavalgustuse 
elektriliine 4,3 km, elektriliine 
4,4 km, sideliine 2,6 km ja gaasi-
trasse 0,2 km.

Lisaks eeltoodule on menetle-
tud ehitus- ja kasutuslubasid era-
kinnistutele ehitatavate elamute 
jm vee- ja kanalisatsioonitorusti-
ke, sademevee- ja drenaažitorus-
tike, elektri- ja sidevarustuse ning 
gaasivarustuse rajatiste ehitami-
seks kokku umbes 282 objektil.

Ehituslubade menetlus
2022. aastal esitasid riiklik ehitis-
register ja selle uuendamisest tin-
gitud tõrked ligi pool aastat suuri 
väljakutseid nii ametnikele kui ka 
taotlejatele. Võrreldes 2021. aasta-
ga on 2022. aastal vallavalitsuse-
le esitatud esmaste taotluste – nii 
ehitusloa kui ka ehitusteatiste – arv 
kasvanud. 2022. aastal esitati kok-
ku 747 (2021. aastal 706) uut taot-
lust, millest 561 (2021. aastal 399) 
taotluse menetlust alustati ja 186 
(2021. aastal 307) taotlust tagas-
tati menetlusse võtmata. Paraku 
ei ole vähenenud korduvläbivaa-
tuste, st menetluses olevate taot-
luste korduvläbivaatuste arv. Kok-
ku tegeleti 1763 (2021. aastal 1747) 
menetlusega (sisaldab korduvaid 
menetlusi, st tagastamist paran-
damiseks ja parandatud taotluste 
uuesti esitamist).

Kuigi üldine taotluste üldarv on 
kasvanud, siis sellel aastal on väl-
jastatud ehituslubade ja vormista-
tud ehitusteatiste arv vähenenud. 
Kokku väljastati 2022. aastal ehi-
tuslubasid 211 (2021. aastal 342) ja 
vormistati ehitusteatisi 636 (2021. 
aastal 842) objektile.

Muuhulgas tehti erinevatel põh-
justel ehituslubade kehtetuks tun-
nistamise otsuseid 22 objekti pu-
hul.

Ehitisregistrisse on kantud 7 
kinnistule seatud sundvalduse ot-
sused. Üheks töövaldkonnaks on 
ka korteriomandite seadmiseks 
hoonejaotusplaanide kinnitami-
ne – 2022. aastal kinnitati 9 hoone 

plaanid. 2022. aastal kaasati me-
netlustesse kokku 3073 füüsilist ja 
juriidilist isikut (2021 aastal 1 865). 
Saartele (Naissaar ja Prangli) raja-
ti mitmeid uusi tarbevee puurkae-
ve. Uusi menetlusi puurkaevude-
le oli 4.

Energeetika
Seoses üldise gaasi ja elektriener-
gia kallinemisega aktiveerus 2022. 
aastal taastuvallikatest elektri ja 
soojuse tootmise lahenduste pro-
jekteerimine. Nii  menetleti soo-
juspuurauke 41 objektile, kokku 
203 puurauku (sügavusega 90 kuni 
120 m), kokku installeeritava võim-
susega – 0,6 mW. Õhk-vesi soojus-
pumpade objekte oli eraldi menet-
lustena 36 (võimsus ligikaudselt 10 
kuni 15 kW/seade), koguvõimsu-
sega 0,5 mW. Lisaks enamuse uu-
te elamute ehitusprojektide koos-
seisus küttelahendustena õhk-vesi 
soojuspumbad või maakütte soo-
juspumbad. 

2022. aastal on massiliselt alus-
tatud väikeste (ühe elamuüksu-
se tarbeks) päikeseelektrijaamade 
projekteerimisega. Neist enamus 
on päikesepaneelide paigaldamine 
elamute katustele ja mõned omal 
kinnistul maapinnal. Senini on 
neid taotlusi olnud 181 objektile, 
installeeritava võimsusega 2,3 mW. 

Naissaarele on antud mõned 
ehitusload väikeste (ühe majapida-
mise tarbeks) elektritootmise tuu-
likute rajamiseks. Töös on projek-
teerimistingimused ühe suurema 
elektritootmise tuuliku (0,9 mW) 
projekteerimiseks Kräsuli saare-
le. Ettevalmistamisel on ka mõne 
suurema päikesepargi rajamine 
eramaadele. Kokku on 2022. aastal 

hea teada
  22% kasvas viimsilaste siseliinidega sõit 

võrrelduna 2021. aastaga 
  63% valla valgustitest on LED-valgustid
  75% bussipeatustest on ootekodadega
  3 miljoni euro kogumahuga esitasime välis-

projektide taotlusi
  90% valla teedest on valgustatud
  11 000 või enam taime sai istutatud
  98% valla mandriosa kohalikest teedest on 

tänaseks kattega

väljastatud lubasid taastuvenergia 
lahendustele 3,4 mW.

Projekteerimistingimused
2022. aastal suurenes oluliselt sel-
liste projekteerimistingimuste taot-
luste arv, kus sooviti detailplanee-
ringu olemasolul planeeringuga 
määratud hoonestustingimusi 
muuta. Tihti kaasneb sellega de-
tailplaneeringu osaline või täielik 
kehtetuks tunnistamine, mida me-
netleb planeerimisosakond. Samu-
ti on olnud menetluses mitmeid 
objekte, kus soovitakse detailpla-
neeringut algatamata projekteeri-
mistingimustega ehitusõigust sea-
da. Seadused annavad selleks aga 
väga piiratud võimalused ja nii on 
tulnud mõnel juhul pärast pikka ja 
vaevalist PT menetlust ikkagi de-
tailplaneeringuga alustada. 

Projekteerimistingimuste taot-
lusi on 2022. aastal laekunud 113. 
Nendest tehnovõrkude ja rajatiste 
puhul 21. Erinevatel põhjustel on 
tehnovõrkude osas taotlusi tagas-
tatud (PT väljastamisest keeldutud) 
4 juhul, seni on veel töös 2 objekti. 
Mahuliste objektide puhul on taot-
lusi 90, millest tagastatud (PT väl-
jastamisest keeldutud) 17 juhul, se-
ni on veel menetluses 29 taotlust.

Riigilõivude laekumine
Ehitusvaldkonna tegevustest lae-
kus seisuga 31.12.2022 

- ehituslubade menetlemise eest 
51 545 eurot (2021. a 75 005 eurot); 

- projekteerimistingimuste me-
netlemise eest 2775 eurot (2021. 
aastal 2600 eurot).

Infosüsteem VAAL
Aastatepikkuse meeskonnatöö tu-
lemusena võeti sügisel kasutusele 
infosüsteem VAAL. Algselt KOV-GIS 
projektina alguse saanud arendus-
töö päädis 151 erinevat andmekih-
ti ja 21 erinevat aruannet-päringut 
pakkuva süsteemiga. 2022. aastal 
tasuti VAAL arendustööde põhiosa 
ja tehti täiendavaid arendustöid, 
maksumusega ligikaudu 365 000 
eurot. Infosüsteemi arendamist ra-
hastati Euroopa Regionaalarengu 
Fondi meetmest. 

ehitus- ja kommunaal-
osakonna meeskond   
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A
valike suhete osakonna 
roll on endiselt seotud 
ennekõike avalikkuse 
teavitamisega teema-

dest, mis on kogukonnale oluli-
sed. Sisemiselt jaotub üksuse töö 
kahele suuremale väljale. Esmalt 
vallavalitsuse sise- ja väliskom-
munikatsioon. Tutvustan siis veidi 
täpsemalt meie väikese meeskonna 
inimesi ja tööülesandeid.

Jane Saks on Viimsi Teataja 
toimetaja, kes seisab igapäevaselt 
hea selle eest, et leht saaks sisukas 
ja valmiks õigeaegselt. Oktoobris 
meie meeskonnaga liitunud Linda 
Saarmetsa peamised tööülesan-
ded on seotud valla erinevate vee-
bide ja sotsiaalmeediaga. Osa-
konnajuhatajana on siinkirjutaja 
peamine ülesanne seista hea kogu 
kommunikatsiooniprotsessi stra-
teegilise toimimise ja sisustamise 
eest. 

Meie osakonna teenindada on 
lisaks vallavalitsusele ja volikogu-
le ka erinevad allasutused, kellele 
me kommunikatsioonialast tuge ja 
nõu anname. Muidugi on väikeses 
meeskonnas vaja kõigil teha kõike 
ja osata ka vajadusel täita töölt ee-
mal oleva kolleegi ülesandeid. Tee-
masid on palju ja nende mitmeke-
sisus suur.

Vallaelanikele on 
kommunikatsioon oluline
2022. aasta vallaelanike rahul-
olu-uuring näitas selgelt, et vallava-
litsuse infokanalid on kogukonnale 
väga olulised. Meie poolt hallata-
vad infokanalid (Viimsi Teataja, 
valla koduleht, Facebook ja Ins-
tagram) moodustavad kokku 45% 
viimsilaste inforuumist vallas toi-
muva kohta, mis on päris suur osa 
ja ühtlasi indikeerib ka suurt vastu-
tust nende kanalite informatiivsu-

se ning ajakohasuse tagamisel. Tä-
name siinkohal kõiki selle usalduse 
eest mis annab meile väärt kindlu-
se, et Viimsi Teataja, valla koduleht 
ja ka valla sotsiaalmeedia lehekül-
jed jagavad viimsilastele olulist ja 
asjakohast informatsiooni. Seda 
kvaliteeti tuleb hoida.

On tähelepanuväärne, et Viim-
si Teataja on jätkuvalt elanike seas 
kõige enam kasutatav kanal vallas 
toimuva kohta info hankimiseks. 
Jätkame kindlasti tööd selle nimel, 
et Viimsi Teatajas avaldatu oleks 
aja- ja asjakohane. Jätkame ka se-
da suunda, et kogukonna infoleht 
ei muutuks poliitilise võitluse tal-
lermaaks. Eesolevate riigikogu va-
limiste kontekstis pöörame sellele 
teravdatud tähelepanu.

Viimsi valla Facebooki lehel 
avaldatud informatsioon on jõud-
nud aasta jooksul 270 000 inime-
seni. Tasuliste reklaamidega valla-
elanikele olulistel teemadel oleme 
jõudnud kogunisti pea 500 000 ini-
meseni. Sotsiaalmeedia puhul on 
selgelt näha, et inimestele lähevad 
korda sisulised teated, mis puudu-
tavad kohalikku eluolu ja inime-
si. Suurimat tähelepanu pälvivad 
teemad, mis panevad inimesi kaa-
sa mõtlema ja arutama. Märkimis-
väärne on ka see, et valla koduleh-
te külastab 30 000 inimest kuus ja 
aasta kõige populaarsemaks uudi-
seks jäi see, et vallavalitsus on ela-
nikega koostöös kaardistanud var-
jumiskohad.

Meie eesmärk avalike suhete 
osakonnas on jätkuvalt valla ela-
nike teavitamine kõikidest olulis-
test teemadest erinevates kanali-

AVALIKE SUHETE OSAKONNA möödunud aasta 
märksõnaks oli “muutus” ja seda nii mitmeski 
mõttes. 2022. aasta kevadel sai pikalt juhatajata 
olnud osakond endale uue juhi. 2022. aasta suvest 
vahetus Viimsi Teataja peatoimetaja ja sügisest 
liitus uus peaspetsialist. 

Avalike suhete osakond 2022. aastal

tes. Proovime selles olla kiired ja 
hoida joont, et valla infokanalid 
oleksid värske infoga varustatud ja 
olulised kogukonda puudutavad 
teemad inimestele õigeaegselt kät-
tesaadavad. Oleme avatud tagasisi-
dele ja küsimustele, mida võib jul-
gelt saata e-posti aadressile aso@
viimsivv.ee.

2022. aasta olulisemad 
märksõnad
Teemasid, millesse aasta jooksul 
on panustatud, on kahtlemata pal-
ju, sest Viimsi vallas toimub palju 
ja kogukonnal on ka selge ootus, et 
infovahetus oleks kiire ning sisuli-
ne. Proovin siiski markeerida mõ-
ned suuremad ja olulisemad tee-
mad.

Viimsi Teataja riigihange – vii-
sime läbi riigihanke järgmiseks kol-
meks aastaks lehele tootja ja koju-
kande leidmiseks. Paberihinna 
jätkuv tõus kergitas ka oluliselt lehe 
hinda, mistõttu otsisime oma osa-
konna eelarvest kärpekohad ja kor-
rigeerisime reklaamihindasid, mi-
da pole tehtud 2018. aastast. Selle 
valguses on hea meel, et kogukond 
saab ka järgmised kolm aastat neile 
olulist infokandjat sama kvaliteet-
sel kujul ja tuttaval moel. Mõttes 
seame juba plaane järgmiseks han-
keperioodiks. Viimsi Teataja põhili-
semad uudised on leitavad ka valla 
kodulehelt viimsivald.ee.

Kriisideks valmisolek – Ukraina 
sõja valguses pöörasime ka vallas 
suuremat tähelepanu kriisivalmis-
oleku teemadele ja varjumiskoh-
tadele. Kodulehele sai spetsiaalne 
kriisirubriik, lisaks aitasime läbi viia 
kriisideks valmisoleku küsitluse ja 
muidugi saime Viimsit näidata ees-
rindliku piirkonnana selles teemas. 
Seda, et teeme õigeid asju ja pingu-
tame, pandi ka tähele ning vallava-
nem sai kaitseministeeriumilt sel-
lealase tegevuse eest tunnustuse. 
Kindlasti asi, mille üle kogukonna-
na võime rõõmustada. Selles val-
las muidugi jätkuvad tegevused ka 
edaspidi ja see teema kindlasti ei 
tohi jääda tähelepanuta.

Kogukonna kaasamise kam-
paaniad – lõppenud aastal oli ini-
mestel võimalust kaasa rääkida ja 
olla kaasatud mitmetes olulistes 
teemades. Juba mainitud kriisi-
deks valmisolek, aga ka kaasav eel-
arve, üldplaneeringu protsess, ko-
gu valda hõlmav rahuolu-uuring 
jne. Need kõik on olulised teemad, 
kus kogukond peab olema kaasas 
ja saama kaasa rääkida.

Viimsi Artiumi avamine – see 
on kahtlemata olnud aasta 2022 
parim kommunikatsioon Viimsi 
vallale tervikuna. Saime väga palju 
positiivset tähelepanu ja see jätkub 
siiani. Kogukonnal on eriline hoo-
ne, mis kõnetab kogu Eestit nii oma 
arhitektuuri kui ka sisuga. On, mil-
le üle rõõmu tunda ja olla õnnelik 
viimsilane.

Mis saab edasi?
Aastaks 2023 oleme võtnud üsna mi-
tu suuremat eesmärki. Nimelt alus-
tasime juba eelmisel aastal valla vi-
suaalse identiteedi uuendamisega 
ja esimesi uuendusi on ehk tähele-
panelikumad ka märganud. Valla 
stiiliraamatus ei tee me suuri muu-
datusi, kuid muudame seda veidi 
tänapäevasemaks ja selgemaks. 

Teine suur osa puudutab val-
la kodulehte, mille osas alustame 
2023. aastal kontseptsiooni kokku-
panemist, sest üks kohaliku oma-
valitsuse koduleht peab päriselt 
olema inimestele lihtne ning mu-
gav kasutada. Seega oleme astumas 
olulist sammu selles suunas, et te-
ha väga hea lehekülg, mis aitab ini-
mestel kiirelt ja mugavalt neile olu-
lise info kätte saada.

Sissekirjutuse uuendamise osas 
oleme plaaninud traditsioonilise 
aastalõpu teavitamise asemel te-
ha laiemat kampaaniat kogu aasta 
vältel. See on väga oluline, sest ini-
meste maksulaekumisest sõltub ot-
seselt Viimsi areng ja olemasolevate 
teenuste toimimise kvaliteet. Palun 
kõigil sügavalt mõelda, et see on vä-
him, mis me kogukonnaliikmetena 
teha saame, et inimesed hoiaksid 
oma sissekirjutuse Viimsis.

Lõpetuseks tahan aga öelda, 
et võiksime kõik mõelda, et Viim-
si on päriselt hea koht, kus ela-
da. Tunneme rõõmu selle üle, mis 
meil on, ja proovime ise väärtusta-
da Viimsit oma erilisuses. Näitas ju 
ka rahulolu-uuring, et põhjuseid 
rahuloluks on ning hoiame siis ta-
sakaaluks puudustele ja kriitikale 
fookuses ka seda, mis meil on hästi. 
See ei tähenda, et probleemidest ei 
peaks rääkima, aga ainult negatiiv-
sele keskendudes võib tähelepanu-
ta jääda see, mis päriselt on hästi. 

Aitäh kõigile viimsilastele selle 
usalduse eest ja lubame ka edaspi-
di anda endast parima, et elanikel 
oleks värske ning oluline info alati 
kättesaadav!

V I I M S I  T E A D U S K O O L I S
A S U K O H A G A  V I I M S I  A R T I U M I S

 

K O O L I T U S
 

L I S A I N F O  J A  R E G I S T R E E R I M I N E :  W W W . V I I M S I T E A D U S . E E
 

A R U T E L U  V O R M I S  K O O L I T U S  K Õ R G T E H N O L O O G I A S T  I N I M E S E  E E S M Ä R K I D E  T E E N I S T U S E S .
T E A D V U S T A M E ,  E T  S E L L I N E  T E H N O L O O G I A  E I  O L E  I S E  Ü M B R U S K O N N A G A  K O H A N D U V .  M I L L I S E D  O N

T I P P T E H N O L O O G I A L E ,  N A G U  R O B O T ,  V A J A L I K U D  T I N G I M U S E D ?  M I L L I S E D  O N  S A M M U D  V A J A L I K E
O L U D E  S A A V U T A M I S E K S ?  K O O L I T U S E L  E S I T A T A K S E  N Ä I T E I D  P R A K T I K A S T  N I N G  N I P P E  J A

T E H N I K A I D  T I P P T E H N O L O O G I A  E D U K A K S  R A K E N D A M I S E K S .

K O O L I T A J A  :  K A D R I  K R I S T J U H A N - L I N G
J A A N U A R I K U U  2 0 2 3  T E E M A D :

1 9 . J A A N .  " T Ö Ö K O H T .  H E A P E R E M E H E L I K  S U H T U M I N E  T Ö Ö K O H T A "
2 6 . J A A N .  " E E S M Ä R K I D E  M Õ T E S T A M I N E  J A  T Ö Ö T A J A T E  K A A S A M I N E "

K O O L I T U S  T O I M U B  N E L J A P Ä E V I T I  K E L L  1 7 : 3 0 - 1 9 : 0 0 .

HEATEGEVUSLIK TAASKASUTUSKAUPLUS
Müügitulu läheb läbi Eesti Punase Risti toimetulekuraskustes olevatele inimestele. 

Aita koos meiega ning too kauplusesse puhtaid ja korralikke annetusi.

Sisustuskaup ning rõivad ja 
jalatsid naistele, meestele, 
lastele. Hinnad on soodsad  
ja uut kaupa saabub iga päev!

Taaskasutuskauplus Punane Ristik
punaneristiktaaskasutusP
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Kadaka tee 54a, Tallinn
E–R 10–18
L 10–16
    5770 5640

Heiko Leesment
avalike suhete 
osakonna juhataja

Viimsi Teataja 
tegi aastal 
2022 läbi 
mitmeid uuen-
dusi. Foto: 
Jane Saks

2023. aastal 
jätkub üles-
kutse end 
Viimsisse sisse 
kirjutada.

Viisime läbi kaasava eelarve 
kampaania.
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E
nergiatoetuste menetle-
mine oli sotsiaal- ja tervis-
hoiuosakonnale koormav 
– aasta alguses menetles 

saabunud taotlusi iga meie osakon-
na ametnik, seda oma igapäevatöö 
kõrvalt, ka õhtutundidel ja nädala-
vahetustel, et toetus kiiresti Viimsi 
inimesteni jõuaks. Õnneks oli või-
malik mõne nädala möödudes lei-
da kaks energiatoetuste spetsialisti, 
kes tööjärje üle võtsid, ja osakonna 
ametnikud said uuesti oma tavapä-
rasesse töörütmi.

Kokku laekus perioodil 11. jaa-
nuarist kuni 31. maini 3039 ener-
giatoetuse taotlust, meist rohkem 
oli taotlusi 79-st omavalitsusest 
vaid Tallinnas, Tartus, Pärnus ja 
Narvas. Toetuste väljamaksete ko-
gusumma oli 580 000 eurot. Ilmes-
tava näitena menetlusprotsessist 
võib tuua, et ühe taotluse menet-
lemiseks kulus keskmisel 20 minu-
tit (taotluse registreerimisest kuni 
väljamaksefaili koostamiseni) ehk 
kokku kulus 3039 taotluse menetle-
miseks 60 780 minutit, mis on 1013 
töötundi.

Toetasime Ukraine 
põgenikke
Vabariigi aastapäeva paiku olime 
me silmitsi murega, milleks ei ol-
nud keegi valmis. Võõra riigi ag-
ressiooni tõttu pidid oma kodudest 
lahkuma paljud ukrainlased. Esi-
mesed inimesed jõudsid Viimsis-
se 2. märtsil, kelle majutasime valla 
munitsipaalkorteritesse. Riiklikku 
toetussüsteemi polnud veel väl-
ja töötatud ning põgenike esmane 
vastuvõtt ja nõustamine jäi kohali-
ke omavalitsuste korraldada. 

Kiiresti leidsime meie piirkon-
nast majutusasutuse, kes oli val-

viimsilaste heaolu ja omavalitsuse 
atraktiivsust. “Ühele pildile” tuuak-
se tavapäraselt eraldiseisvalt juhi-
tavad valdkonnad, mis aga inimes-
te heaolu mõjutavad üheskoos. 
Profiilist kerkivad esile ka ennetus-
tegevuste võimalused lisaks taga-
järgede leevendamise vajadustele. 

Ükskõik millisest teenusest, elu-
keskkonnast või vajadusest me rää-
gime, siis kõige aluseks on tervis. 
Terve olla on privileeg, mida en-
ne probleemide tekkimist sageli ei 
teadvustata. See on midagi palju 
enamat kui elamine ilma haiguse 
või puudeta. Heaolu ja tervise lühi- 
ja pikaajaline mõju on tajutav kõi-
kides valdkondades: majanduses, 
kultuuris, hariduses, turismis, pla-
neeringutes, sotsiaalvaldkonnas. 
Tervise heaks tehtu või tegemata 
jätmise mõju kajastub peale ter-
visenäitajate ka teistes valdkonda-
des ja vastupidi – teistes valdkon-
dades tehtu või tegematajätmise 
mõju ilmneb varem või hiljem ter-
visenäitajates. 

Roheline ja turvaline elukesk-
kond, eneseteostusvõimalused, 
ühtehoidev kogukond, vajaduspõ-
hised ja kättesaadavad teenused on 
märksõnad, miks me tahame elada 
just siin, Viimsis. Käitumise ja ter-
visenäitajate muutus võtab aega 
kauem, kui üks kitsalt valdkondlik 
arengukava seda tavapäraselt pla-

SOTSIAAL- JA TERVISHOIUOSAKOND 2022. aasta 
algas sotsiaalvaldkonna jaoks järjekordse töö-
tormiga. Energiakulude kallinemise tõttu olid nagu 
ka mujalgi Eestis sattunud väga paljud Viimsi pered 
majanduslikult keerulisse olukorda. Riigi poolt 
välja pakutud toetav lahendus energiatoetuse näol 
andis sotsiaalvaldkonnale võimaluse ka meie vallas 
inimeste muret kallinenud elektri või gaasi osas 
leevendada. 

Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 2022. aastal

liku sektori organisatsioon, et aus-
tab inimeste mitmekesisust ning 
väärtustab võrdse kohtlemise põhi-
mõtet nii oma töötajate, partnerite 
kui ka klientide seas. Kokkuleppe-
ga liitunud organisatsioonid moo-
dustavad kogukonna, et ühiselt ja-
gada kogemusi ja edendada võrdse 
kohtlemise teemat enda organisat-
sioonis ja ühiskonnas laiemalt. Mit-
mekesisuse kokkuleppe sõlmis 24 
uut organisatsiooni kõigist kolmest 
sektorist. Tegu on kokkuleppe ligi 
kümneaastase ajaloo suurima all-
kirjastanute arvuga ühe liitumis-
ürituse raames.

Heaoluprofiil ja heaolu 
nõukogu
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
eestvedamisel on valminud Viim-
si valla heaoluprofiil, mis on sisen-
diks valla pikaajalise arengustra-
teegia koostamisel. Heaoluprofiil 
on ülevaade ja analüüs viimsilas-
te tervisest ja heaolust ning nen-
de mõjuteguritest. Profiil sisaldab 
statistikat, trende ja hinnanguid 
Viimsi tugevuste-nõrkuste kohta 
tööturust ja infrastruktuurist sot-
siaalteenuste ning tervishoiuni. 
Riiklikult koordineerib heaolupro-
fiilide koostamist Tervise Arengu 
Instituut. 

Heaoluprofiil annab sisendi ot-
susteks, et mõjutada strateegiliselt 

mis pakkuma nii peavarju kui ka 
toitlustust. Osakonna spetsialistid 
käisid koos vabatahtlikega igapäe-
vaselt inimesi vastu võtmas ja es-
mast nõu pakkumas. Vabatahtlik-
ke leidus Viimsis väga palju ja see 
tegi südame soojaks. Koostöös va-
batahtlikega sai avatud ka riiete ja 
esmatarbekaupade kogumispunkt, 
kuhu saime Viimsisse saabunud 
inimesed suunata. Pakkusime kok-
ku majutust 40-le perekonnale. 

Umbes kuu möödudes maju-
tas ka sotsiaalkindlustusamet ca 
50 põgenikku Viimsis, keda aita-
sime samuti esmatarbekaupade-
ga. Koostöös töötukassa ja teiste 
partneritega korraldasime Viim-
sis väikese “töömessi”, kus viisime 
kokku tööandjad ja tööotsijad. Tä-
na on sotsiaalhoolekande vaateväl-
jas veel umbes 40 perekonda, kelle 
tõhusamaks toetamiseks kirjutasi-
me Euroopa Sotsiaalfondi projekti 
ja kaasasime 106 000 eurot järgmi-
se aasta täiendava tööjõukulu vär-
bamiseks.

Projekt pakub võimalust võtta 
tööle koordinaatorid, kes aitavad 
kaardistada Viimsisse saabunud 
perekondade abivajadust ja toeta-
da perekondi avalike teenuste tar-
bimisel (ka haridus- ja tervishoiu-
teenused) ja tööotsingutel. Samuti 
on võimalik palgata tugiisikuid nii 
täisealistele kui ka erivajadusega 
lastele. 

Vallavalitsus sõlmis 
mitmekesisuse kokkulepe
Kevadel sõlmis Viimsi vallavalitsus 
koos hallatavate asutustega mitme-
kesisuse kokkuleppe. Mitmekesisus 
on inimeste elu osa nii Eestis kui 
ka mujal maailmas. Erineme üks-
teisest nii väljanägemise, päritolu, 
huvide ja tegevuste, valikute kui ka 
võimete poolest, aga meil kõigil on 
ühesugune inimväärikus. Mitme-
kesisuse kokkulepe on vabatahtlik 
kokkulepe, millega liitudes kinni-
tab ettevõte, vabaühendus või ava-

neerib. Seetõttu on valminud hea-
oluprofiil heaks sisendiks vallas 
pikaajaliste strateegiate planeeri-
misel.  

Heaoluprofiili lahutamatuks 
osaks on tegevuskava, mille koos-
tamisel, elluviimisel ja hindamisel 
on oluline kaasata erinevaid osa-
pooli, et saada võimalikult lai toe-
tuspind ning kasutada parimate ja 
sidusamate lahenduste väljatööta-
misel juba olemasolevat ekspert-
teadmist ja kogemust. Tuleb kes-
kenduda süsteemi loomisele ja 
arendamisele ning vajaduspõhis-
tele ja tulemuslikele elanike tervist 
ning heaolu parandavatele sekku-
mistele. Viimsi vallas on ellu kut-
sutud erinevate sektorite ja elu-
valdkonna ekspertidest koosnev 
heaolu nõukogu, kelle üheks üles-
andeks on koostöös koostada hea-
oluprofiili tegevuskava, mis saab 
olema üheks sisendiks valla pika-
ajalise strateegia planeerimisel ja 
tegevuste eelarvestamisel eelar-
vestrateegias.

Viimsi hoolekandekeskus
Käesoleval aastal on tegeletud hoo-
lekandekeskuse sisulise käivitami-
sega. Loodud on keskuse sisuliseks 
toimimiseks vajalik dokumentat-
sioon, logo, koduleht, mehitatud 
tugiisikute (33 tugiisikut) positsioo-
nid, muudetud struktuuri, võetud 
kasutusele Persona, kaasajastatud 
vajalikke ruume jne. Tutvutud on 
erinevate praktikatega Eestis ja ka 
Soomes nii uue, erivajadustega ini-
meste keskuse ülesehitamiseks kui 
ka Viimsi eakatele pakutava eda-
siarendamiseks.

Hoolekandekeskuses on käivi-
tatud vaimse tervise loengute sa-
ri, alustatud on kõnnijalgpalli tree-
ningutega, käivitatud rahatarkuse 
klubi. Läbiräägitud on valla halla-
tavate huvikoolidega, et laiendada 
ja mitmekesistada eakate huvitege-
vust, näiteks on alustatud koostööd 
ka teaduskooliga.

Tõnu Troon
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna 
juhataja

Täname kõiki vabatahtlikke, kes olid ukrainlaste tulekul abiks nii nõu kui ka jõuga! Foto: Jane Saks

Septembris 
tunnustas Eesti 
Inimõiguste 
Keskus Viimsi 
vallavalitsust 
kvaliteedimär-
giga “Austame 
erinevusi”. 
Foto: erakogu

Seeniorite 
kõnnijalgpall 
alustab taas 
kevadel. 
Foto: Ruslan 
Dontsov
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E
ndisest keskkonna- ja 
planeerimisosakonnast 
sai ümberkorralduste tu-
lemusena kaks eraldi ük-

sust: keskkonnaosakond ja pla-
neeringute osakond. Muudatuste 
eesmärk oli fookusesse tõsta kesk-
konnaküsimused, mis varasemalt 
võisid jääda planeeringute varju. 
Lisaks on täienenud osakonna isik-
koosseis, mis võimaldab keskkon-
naküsimusi kiiremini ja asjatundli-
kumalt lahendada.

Tööalaselt möödus keskkonna-
osakonna aasta suuresti jäätmema-
janduse edendamise ja arendamise 
võtmes. Septembris võttis vallavo-
likogu vastu uue jäätmehooldus-
eeskirja, mis jõustus alanud aasta 
1. jaanuaril. Uue eeskirja eesmärk 
on suurendada muuhulgas jäät-
mete ringlussevõttu ning seeläbi 
vähendada loodusressursside ka-
sutamist ja ladestatavate jäätme-
te hulka. Aasta algusest muutusid 
reeglid nii biolagunevate jäätmete, 
pakendijäätmete kui ka paberi ja 
kartongi liigiti kogumise ning ma-
hutite kohustuse osas. 2023. aastal 
jätkub uute nõuete elanikele tut-
vustamine ja selgitustöö.

Veel aasta viimasel, detsembri-
kuu vallavolikogu istungil kinnita-
ti ka Viimsi valla jäätmehoolduse 
arengukava aastateks 2022–2032. 
Jäätmehoolduse arengukava sä-
testab valdkondlikud strateegilised 
eesmärgid, käsitleb nende saavuta-
miseks vajalikke meetmeid, mak-
sumust ja ajakava. Jäätmehoolduse 
arengukava astub jäätmehooldus-

eeskirjaga ühte sammu ning aren-
gukava tegevused on suunatud 
jäätmetekke vähendamisele, nen-
de korduvkasutamisele ning üm-
bertöötlemisele.

Uued maastikukaitsealad 
(MKA)
Lisaks jäätmemajandusele liigu-
ti edasi kahe uue maastikukaitse-
ala loomisega. Esmalt valmis Lau-
ri Kleini teostatud ekspertiis kahe 
uue kohaliku maastikukaitseala 
loomiseks. Kelvingi küla kõrvale, 
Leppneeme küla territooriumile 
jääva uue maastikukaitseala (Kel-
vingi MKA) puhul tõi ekspertiis 
väärtustena välja suhteliselt vähe 
raiutud elurikka põlise metsa, mil-
lel on mitmevanuseline, liigirikas ja 
tihe alusmets. Kuigi loodusdirektii-
vi elupaigatüüpe Eesti looduse in-
fosüsteemi andmetel Kelvingi MKA 
piiresse ei jää, leidub eksperdi hin-
nangul alal loodusdirektiivi ilmelisi 
elupaigatüüpe nagu vanad loodus-
metsad ning soostuvad ja soo-leht-
metsad.

Kavandatavale Viimsi maastiku-
kaitsealale (mis asub Lubja külas 
Krillimäe ja Leppneeme-Tamm-
neeme maastikukaitsealade vahe-
lisel alal) ei jää samuti ametlikult 
loodusdirektiivi elupaigatüüpe, 
kuid ekspert hindas, et loodusdi-
rektiivi ilmelisi elupaigatüüpe lei-
dub ka siin, näiteks vanasid loodus-
metsi, soostuvaid ja soo-lehtmetsi 
ning rohunditerikkaid kuusikuid. 

Kahe uue kaitseala loomise me-
netluse algatas Viimsi vallavoliko-
gu oktoobrikuu istungil. Järgmis-
teks etappideks on mõlema loo-
dava kaitseala kaitse-eeskirjade 
eelnõude koostamine, avalik väl-
japanek ja arutelu. Kui kõik läheb 
plaanikohaselt, jõutakse uute kait-

KESKKONNAOSAKOND Majasiseselt möödus 
2022. aasta Viimsi vallavalitsuses keskkonnaga 
tegelevate ametnike jaoks muutuste tuules.  

Keskkonnaosakond 2022. aastal

sealade kehtestamiseni 2023. aas-
ta I pooles.

Jooksev töö
2022. aastal jätkus loomulikult 
ka osakonna jooksev töö. 14. det-
sembri seisuga oli 2022. aasta jook-
sul väljastatud 206 raieluba ning 
kooskõlastatud 67 raieteatist. 83 
kinnistule on antud ajutine vabas-
tus korraldatud jäätmeveoga liitu-
misest ning detailplaneeringute 
keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) algatamise vajadust 
on eraldi hinnatud kolmel korral. 
Kõigil juhtudel leiti, et keskkonna-
teemadega arvestamine on võima-
lik detailplaneeringu koostamise 
käigus ning eraldi KSH koostami-
ne pole vajalik. 

Aasta lõpuosas viidi koostöös 
planeeringute osakonnaga läbi 
hange Viimsi mõisa pargi rekonst-
rueerimisprojekti koostamiseks. 
Selle projekti eesmärk on koosta-
da looduskaitsealusele ja ehitismä-
lestisena kaitsealusele Viimsi mõi-
sa pargile rekonstrueerimisprojekt, 
mis tagab pargi loodusväärtus-
te säilimise ning maastikuarhitek-
tuurse väärtuse säilitamise ja taas-
tamise. Lisaks tuleb välja töötada 
pargi hoolduskava kuni pargi re-
konstrueerimisprojekti realisee-
rimiseni ning arvestades ka pargi 
edasist hooldust. 

  Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond korraldab kolmes 
ajutises kogumiskohas jõulukuuskede kogumist. Kuuski kogu-
takse kogumisplatsidel 1.–17. jaanuarini.

Kuused ei tohi olla pakitud kilesse, küljes ei tohi olla ehteid, plas-
tikut, riiet või muid purustamiseks mittesobivaid materjale.

  Kogumiskohad asuvad järgmistes kohtades:

Aiandi tee 6, Viimsi alevik;

Tammede pargi ala Viimsi gümnaasiumi kõrval;

G. H. Schüdlöffeli tee 4, Randvere kooli staadioni parkla.
Kristjan Järv  

heakorra vanemspetsialist

tasub teada
Jõulukuuskede kokkukogumise aeg

Viimsi mõisa
pargis toimu-
nud laser-
show. Foto: 
Tiit Mõtus

Lumememm 
Viimsi mõisa 
pargis. Foto: 
erakogu

Varakevadine 
mõisapark. 
Foto: erakogu

Loodav 
Kelvingi 
maastiku-
kaitseala 
talvel. Foto: 
Jane Saks

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna 
juhataja
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NÄITUS Jätkub Viimsi kunsti-
kooli näitustesari, millest on 
osa võtnud nii õpetajad, õpi-
lased kui ka vilistlased. Nüüd 
on kunstikooli galeriis Eda 
Kommitza isikunäitus “Eesti 
seeria”, kus on eksponeeritud 
kunstniku uuemad teosed. 

Kommitz on lõpetanud Eesti Kuns-
tiakadeemias stsenograafia eriala 
ja tema armastuseks on maali-
kunst. Ta on olnud Viimsi kunsti-
koolis aastate jooksul õpetajaks sa-
dadele lastele. 

Eda Kommitza isikunäitus Viimsi kunstikooli galeriis

Näitusel eksponeerib Kommitz 
teoseid, millel on kujutatud kodu-
seid esemeid, loomi ja tegelaskuju-
sid Eesti looduse taustal. Kunstnik 
armastab värve ja lihvib sürrealist-
likud vaikelud tehniliselt viima-
se piirini. Iga tema töö jutustab 
oma loo. “Mulle meeldib mõelda, 
et need vaikelud ei olegi nii vaik-
sed, kui esmapilgul tundub. Õhtu 
jätkudes, kui hämarus laskub üle 

E
nne jõule, 20. detsembri 
Viimsi valla 32. taasasu-
tamise aastapäeva sünd-
musel “Viimsi Tunnustab”, 

kuulutas vallavanem Illar Lemetti 
välja uue teema-aasta, milleks on 
mitte ainult Viimsis, vaid üle-eesti-
liselt – liikumisaasta. Teatepulk on 
kultuurirahvalt liikumisharrastaja-
tele ja sportlastele nüüd üle antud, 
aga kultuuriosakond meenutab 
veel korra eelmisel aastal toimu-
nut. 

Kui vaatame möödunud aasta 
kultuurikalendrit ja lisame sinna 
mõttes sündmuseid, mida kalend-
risse üles täheldatud polnud, siis 
saame kokku üle 400 kultuurisünd-
muse. Sellele saab omakorda lisa-
da paljud liikumis- ja spordisünd-
mused ning seega saame kokku ligi 
600 sündmust aasta jooksul. Viim-
si on vägev kultuuri- ja spordipiir-
kond ning viimsilased on aktiivsed 
oma vaba aega sisustama erineva-
te tegevuste ja üritustega. Kultuu-
riosakond tänab kõiki korraldajaid 
ja Viimsi kogukonda – teiega on 
vahva koostööd teha!

Et maailm on pidevas muutuste 
keerises, siis on tähtis, et nii Viim-
si kogukond kui ka tegelikult kõik 

dulikud tseremooniad, kaitsejõu-
dude paraad, kultuuriprogramm 
ning Eesti Vabariigi presidendi 
poolt süüdatud võidutule pidulik 
vastuvõtmine ja lähetamine Harju-
maa vallajuhtidele ja linnapeadele 
oma koduvaldades jaanitulede süü-
tamiseks.

Kuigi sadadest edukatest sünd-
mustest ja tegudest on keeruline ai-
nult üksikuid esile tõsta, siis kõiki-
de Viimsist pärit möödunud aasta 
maailmameistrite, Euroopa meist-
rite, Eesti meistrite kõrval nime-
tame ära hoopis ühe pisikese, aga 
olulise spordisündmuse. Nimelt 
toimus juba 61. korda Pranglis ko-
gukondlik spordipäev, mille kor-
raldajad kutsuvad kõiki ka tuleval 
suvel, augusti teisel nädalavahetu-
sel, juba 62. aastat järjest sportima 
ja lõbutsema. 

Kultuuriaastale andsid pidulik-

KULTUUR Möödunud aastat ehk Viimsi kultuuri-
aastat tähistati igati väärikalt. Aitäh kõigile, kes 
kultuuriaasta toimumisele kaasa aitasid või üritustel 
osalesid!

Kultuuriosakond 2022. aastal

Viimsi vabaõhumuuseumis toimu-
nud suure ühistantsimise “Las käia 
see tants” osalejaid ja korraldajaid. 
See kogukondlik rahvapidu pani 
kõigil jala tatsuma veel enne sim-
mani algust. 

4. juunil toimusid esmakordselt 
Viimsi hoovimängud “100 aastat 
hoovimänge”. Meeleolukal hoovi-
mängude päeval oli tegemisi ja 
võistlusmomenti kogu perele.

23. juunil tähistati Viimsis Har-
ju XXVII Maakaitsepäeva ning Har-
jumaa Omavalitsuste Liidu 30. te-
gevusaastat. Aastate jooksul on see 
saanud traditsiooniliseks üleriigili-
seks võidupüha tähistavaks sünd-
museks. Viimsi vald võõrustas vii-
mati Harju maakaitsepäeva aastal 
1998 ehk 24 aastat tagasi. Viimsi va-
baõhumuuseumis, Viimsi staadio-
nil ning Viimsi mõisa pargis toimus 
terve rida sündmusi, sealhulgas pi-

eestlased hoiaksid kokku. Seda, et 
inimesi ühendavaid teemasid on 
rohkem kui lõhestavaid, näitas ka 
möödunud kultuuri täis aasta, mil 
paljud Viimsis toimunud sündmu-
sed andsid kogukonnale koosole-
mise rõõmu.

Läbilõige aastat 2022
Kevadest toome esile 24. aprillil 
toimunud suurt heategevuspäeva 
“Aeg olla koos”, mille raames kutsus 
Viimsi vallavalitsus kõiki viimsilasi 
kokku eesmärgiga aidata Viimsis-
se jõudnud sõjapõgenikke. Toimus 
ka 34. Viimsi Jooks ja kultuuriosa-
konnal on hea meel öelda, et ala-
nud liikumisaastal on plaanis kolm 
suurt rahvaspordisündmust, mille 
seas üheks etapiks on ka 35. Viim-
si Jooks. Ühe vägevaima spordihet-
ke pakkus viimsilastele möödunud 
kevadel Viimsi/Sportland korvpal-
limeeskond, kes saavutas oma de-
büüthooajal Eesti-Läti korvpallilii-
gas teise koha. 

Lõppenud aasta mai lõpus ja 
juunis toimus järjest mitmeid suu-
ri kultuuriaasta sündmusi. Viimsi 
Artium tegi esimesi kordi oma uk-
si publikule lahti. 31. mail toimus 
Viimsi Artiumi suures saalis valla 
tänuõhtu “Viimsi tänab sind”. Sel-
le raames anti muude tunnustuste 
kõrval üle ka Viimsi valla aukoda-
niku tiitel, mille pälvis Trivimi Vel-
liste. 

Kindlasti tuleb tänada ka 3. juunil 

kust juurde mitmed juubelid, mis 
tähendasid ka palju toredaid juu-
belitähistamise pidusid. Viimsi hu-
vikeskus sai 25, segakoor Viimsi tä-
histas oma 40. aastapäeva, Viimsi 
muusikakool ja Viimsi kunstikool 
said äsja 45-aastaseks ja tähistasid 
seda koos muusikakooli pikaaegse 
õpetaja ja akordionivirtuoosi Henn 
Rebase 70. juubeliga. Kapell Viimsi 
tähistas oma 30. tegutsemisaastat. 

Muidugi ei saa eelmisest aastast 
rääkides üle ega ümber meie uue 
kultuuri- ja hariduskeskuse Viim-
si Artiumi valmimisest. See suure-
päraste võimalustega keskus annab 
Viimsi kultuurielule kümneteks 
aastateks suuna ja hoo. Kogukon-
nale kultuurielamuste ja haridus-
võimaluste pakkumise kõrval on 
uue keskuse ambitsioon viia Viimsi 
rahvusvahelise kõrgkultuuri kaar-
dile. Keskuse avasügise programm 
kinnitas antud julget väidet. Ma-
ja väisasid tuntud artistid nii Ees-
tist kui ka välismaalt. Viimsi Artiu-
mi põnev maja ja ümbrus pakkusid 
koheselt kultuuriaasta sündmus-
tele veel rohkem võimalusi ning 3. 
septembril toimus esmakordselt 
Viimsi tänavakunstifestival, mis tõi 
päeva ja õhtu jooksul Viimsi Arti-
umi ümber sadu inimesi erinevate 
tänavakunsti etteastetega tutvuma.

Aasta lõpust toon välja sündmu-
se, mida kultuuriosakonnal oli suur 
rõõm korraldada. 1. detsembril toi-
mus Viimsi Artiumi suures saalis 
Viimsi kultuuriaasta tänukontsert, 
kus esines üle 300 laulja, tantsija ja 
muusiku. Loodame selliseid ühen-
davaid sündmuseid veelgi korral-
dada.

Igatahes oli Viimsis võimas kul-
tuuri ja sporti täis aasta ning valla-
valitsuse kultuuriosakond koossei-
sus Paavo Nael, Ott Kask, abivalla-
vanem Nikolai Bentsler ning mina 
täname kõiki möödunud kultuuri-
aasta eest!

Jane Saks
Viimsi Teataja toimetaja

maa, ärkavad tegelased ellu,” kir-
jeldab ta.

Galerii aknal on näha Kommitza 
vitraažid “Killumängud” ehk näitus 
näituse sees. 

Tegemist on näitusmüügiga, see-
ga on võimalik soetada nii endale 
kui ka sõbrale kingitus, mis kestab 
julgelt üle sajandi. 

Näitus jääb avatuks jaanuari lõ-
puni. Eda Kommitz ja Viimsi kunstikooli direktor Matti Vainio näituse avamisel. Fotod: erakogu

Vitraažid “Killumängud”.Näitusmüügilt saab töid ka osta.

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna 
juhataja

Viimsi Artiumi 
avamine. 
Fotod: erakogu

Tänavakunsti-
festival.

Kapell Viimsi oma 30. sünnipäeva 
tähistamas.

Ühistantsi-
mine “Las 
käia see 
tants” Viimsi 
vabaõhu-
muuseumis. 
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VÄIKE PÄIKE
HUVIKOOL
Kraavi tee 1, Viimsi

ARENDAV 
RÜHMATUND

FÜSIOTERAPEUDIGA

MUUSIKARING

JALGPALL

4 - 12 kuud
Kolmapäeviti kell 11.25

1 - 3 aastat
Kolmapäeviti kell 10.30

3 - 4 aastat
Teisipäeviti kell 15.00

JUDO
5 - 7 aastat

Neljapäeviti kell 14.15

LAULUKLUBI
3 - 7 aastat

Kolmapäeviti kell 15.00

MINA ÕPIN 
EESTI KEELT

4 - 5 aastat
Kolmapäeviti kell 11.00

6 - 7 aastat
Kolmapäeviti kell 11.45

5 - 7 aastat
Teisipäeviti kell 14.15

KOKANDUS
3 - 6 aastat

Neljapäeviti kell 16.00

3 - 6 kuud
Teisipäeviti kell 11.30

6 - 12 kuud
Teisipäeviti kell 9.30

 1 - 2 aastat
Teisipäeviti kell 10.30

3 - 4 aastat
Kolmapäeviti kell 15.15

ROBOOTIKA

4 - 7 aastat
Kolmapäeviti kell 14.15

TEADUSE 
VÕLUMAA

5 - 7 aastat
Kolmapäeviti kell 14.10

VIISIKANNEL

TUGITEENUSED 
• Füsioteraapia
• Psühholoogiline nõustamine
• Logopeediline ravi 
• Pedagoogiline nõustamine
• Eripedagoogiline nõustamine

Vastuvõtt Viimsis (Kraavi tee 1) 
ja Tallinna kesklinnas (Tuukri 11)
Lisainfo: www.lasteklubi.ee

LISAINFO
ja REGISTREERIMINE:

huvikool@lasteklubi.ee
55 547 909

broneeri.lasteklubi.ee

3 - 4 aastat
Reedeti kell 15.15

5 - 7 aastat
Reedeti kell 14.30

ZUMBA

5 - 7 aastat
Teisipäeviti kell 14.15

5 - 7 aastat
Teisipäeviti kell 15.00

BEEBIDELE

Kontserdid ja 
teatrietendused

7. jaanuaril kell 17 esinevad 
ansambel 6hunesseq ja Tris-
kele. Viimsi Püha Jaakobi kiri-
kus. Tasuline.
8. jaanuaril kell 10.30 laste- 
ja perekontsert (vene keeles) 
“Flööt ja klaver”. Viimsi huvi-
keskuses. Tasuline.
20. jaanuaril kell 19 “Anne 
Paluver – ikka veel 27!”. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.
20. jaanuaril kell 19 muusika 
ja poeesia Viimsi Artiumi kaas-
aegse kunsti galeriis. Tasuline.
14. veebruaril kell 19 Vana 
Baskini Teater: “Aabitsa kukk”. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.

Eakatele

12. jaanuaril kell 15.30 Wäike 
TantsuTeater Meri lavastusega 
“Bremeni moosekandid”. Rand-
vere päevakeskuses. Tasuta.

Näitus

Kuni 31. jaanuarini Eda 
Kommitza isikunäitus “Eesti 
seeria”. Viimsi kunstikooli 
galeriis.

Varia

1.–22. jaanuaril Alexanderi 
tehnika jätkukursus. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.
10. jaanuaril kell 14.30–18.30 

Kultuurikalender
Viimsi doonoripäev. Viimsi 
huvikeskuses.
10. jaanuaril kell 18 loeng 
“Isepäiste laste kasvatamine”. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
17. jaanuaril kell 18 Aet Lass – 
pereterapeudi jututunnid. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
18. jaanuaril kell 17.30–19.45 
Marja Matiiseni uus algajate 
lapitöökursus. Viimsi raama-
tukogus. Tasuta.
21. jaanuaril kell 10–17 
maagilise reiki I astme koo-
litus. Viimsi huvikeskuses. 
Tasuline.
24. jaanuaril kell 18 loeng 
“Külmetushaiguste tulemuslik 
loodusravi”. Viimsi huvikes-
kuses. Tasuline.
31. jaanuaril kell 18 Aet Lass – 
pereterapeudi jututunnid. 
Viimsi raamatukogus. Tasuta.
4. veebruaril kell 16 maali-
õhtu – talveingli maalimine 
koos Helina Toateriga. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.
5. veebruaril kell 15 maali-
õhtu – talveingli maalimine 
koos Helina Toateriga. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.
7. veebruaril kell 18 loeng 
“Lastekasvatuse põhitõed”. 
Viimsi huvikeskuses. Tasuline.
14. veebruaril kell 18 loeng 
“Kuidas olla terve?”. Viimsi 
huvikeskuses. Tasuline.
14. veebruaril kell 18 Aet 
Lass – pereterapeudi jutu-
tunnid. Viimsi raamatukogus. 
Tasuta.

97 
  Erna Eha

96
  Heljo Kippar
  Aino Pavelson

95
  Leonid Nezgoda
  Ivar Kandre

94
  Eevi Mardna
  Luule Selg

93
  Valentina Salnikova
  Leeve Mõtsnik

92
  Osvald Kaerlepp

91
  Harri Leppik
  Armas Pennie

90
  Vambola Kivisaar
  Juta Kivi
  Udo Remmelgas

85
  Milvi Lindsaar
  Nora Raba
  Tiiu Kaasik
  Jevgenia Mitjakina
  Malle Sillandi
  Mati Luha
  Luule Semiskar
  Laine Ressar

80
  Mihhail Palmits
  Vello Paas
  Oili Hellevi Elisabet Liljenberg
  Luule Denissova
  Valve Škroba
  Reet Kukk
  Tiiu Rõivas

Palju õnne, Viimsi valla 
väärikad sünnipäevalapsed!

  Marvi Raud
  Anne Palmsaar
  Mai Loo
  Kristiina Kaasik

75
  Ljudmilla Martin
  Inge Mererand
  Mare Naumova
  Krista Riko
  Aleksander Stern
  Lindi Rekand
  Tiiu Koppa
  Viivi Steffens
  Alla Bauer
  Gennadi Šarapov
  Raivo Kübar
  Vello Elvelt
  Mai Alt
  Anne Saia
  Juhan Kits
  Helve Suurmägi
  Helgi Kruusmägi
  Linda Horn

70
  Georgy Nikonorov
  Ellen Johanson
  Lembit Kasvandik
  Tiit Koppel
  Inna Erikson
  Erik Kõrge
  Robert Vood
  Heli Klamas
  Tatjana Mištšenko
  Tatiana Solomonchuk
  Valentin Katsuba
  Vladimir Jegorov
  Lembe Jürisoo
  Eva-Ljudmilla Korbin
  Natalia Zenchenko
  Maia Nõu

Volikogus
VIIMSI VALLAVOLIKOGU 13.12.2022 VASTU VÕETUD 
OTSUSED
Nr 43 Üürilepingu sõlmimine SA-ga Kultuuri- ja haridus-
keskus Viimsi Artium
Nr 44 Viimsi vallas Lubja külas kinnistute Kallaku ja Serva 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmine

  Viimsi Vallavolikogu 13.12.2022 otsusega nr 43 otsus-
tati sõlmida Sihtasutusega Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi 
Artium üürileping järgmistel põhitingimustel:
1. leping sõlmitakse tähtajatult;
2. üüritavate ruumide pindala on 3266,17 m2, ruutmeetri 
üürihind on 6,85 eurot kuus (lisandub käibemaks), mille-
le lisanduvad kõrvalkulud. Ruumid on kasutusel sihtotstar-
beliselt hariduslikel ja kultuurilistel eesmärkidel, eelkõige 
Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide jaoks;
3. üüri ja kõrvalkulude arvestus algab 1. jaanuarist 2023. a.

  Viimsi Vallavolikogu 13.12.2022 otsusega nr 44 otsus-
tati jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hinda-
mine Viimsi vallas Lubja külas Kallaku ja Serva kinnistute 
detailplaneeringule.

VIIMSI VALLAVOLIKOGU 13.12.2022 VASTU VÕETUD 
MÄÄRUSED
Nr 20 Viimsi valla jäätmehoolduse arengukava aastateks 
2022–2032 kinnitamine
Nr 21 Viimsi Vallavalitsuse palgajuhend
Nr 22 Planeerimisalase tegevuse korraldamine Viimsi vallas
Nr 23 Viimsi vallas merepääste- ja päästetööde korralda-
mise ning turvalisusega seotud tegevuste rahastamise kord

NB! Volikogu 13.12.2022 otsuste terviktekstidega on võima-
lik tutvuda Viimsi valla veebilehel ning määrustega Riigi 
Teataja võrguväljaande veebilehel.

Projekteerimistingimuste menetlemine
  Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond kuu-

lutab välja projekteerimistingimuste eelnõu avaliku arutelu 
23.01.2023 kell 17 Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1) Volikogu 
suures saalis:
1. Haabneeme alevikus Randvete tee 6 kinnistule kaupluse-
hoone osaliseks ümberehituseks ja laiendamiseks.
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J aanuaris, uue aasta alguses on 
tavaliselt uute lubaduste and-
mise aeg. See on periood, mil 
spordiklubide (jõusaalide) ka-

sutajate numbrid kerkivad kõrgus-
tesse. Seepärast keskendume jaa-
nuaris Viimsi liikumisaasta puhul 
jõusaalikultuurile.

Tallinn Viimsi SPA spordiklubi 
treener Märt-Martin Märtson nen-
dib, et jõusaalis käimine ei ole su-
gugi meie ajastu nähtus – selle aja-
lugu ulatub kaugemale, kui ilmselt 
paljud julgeksid pakkuda. Ei ole 
täpselt teada, millal tekkisid esi-
mesed jõusaalid, aga jõutrenni on 
tehtud juba Antiik-Kreeka ajast. Se-
da fakti kinnitab sõna “hantel”, mis 
on pärit just Vana-Kreekast. Hant-
leid kasutati tollal treenimiseks ja 
võistlemiseks.

Tänapäeval teame aga jõusaa-
le kohana, kus külastajad saavad 
käia ennast nii vaimselt kui ka füü-
siliselt laadimas. Meie ühiskonnale 
omane istuv eluviis tekitab vajadu-
se liikuda. Jõusaalis saab seda te-
ha endale sobival ajal ja iseseisvalt. 
Kusjuures öeldakse, et jõutreening 
on parim vahend vananemise pi-
durdamiseks. 

“Täheldan oma igapäevatöös, et 

JÕUSAAL 2023 on kultuuriministeeriumi poolt 
välja kuulutatud liikumise teema-aastaks. Viimsi 
tähistab liikumisaastat uue rahvaspordisarja 
traditsiooni alustamisega, mis koosneb suusata-
mise, jooksu ja rattakrossi etapist. Samuti jätkatakse 
kogupere liikumise sündmuste korraldamisega. 
Ühtlasi suunatakse igal kuul tähelepanu ühele 
populaarsele liikumis- või spordialale.

viimase kümne aastaga on toimu-
nud jõusaali kasutajate vanuseline 
muutus ning aina enam on tõus-
nud noorte huvi jõusaalitreeningu 
vastu,” tõdes Märtson. Kui varem 
käisid jõusaalis noored pigem oma 
põhispordialale lisaks üldfüüsilist 
treeningut tegemas, siis nüüd on 
näha rohkem noori, kellele jõusaal 
on põhiliseks treeningviisiks. Aga 
tegelikult ei ole jõusaalitreenin-
gul vanuselisi piiranguid. Samad 
treenimise põhimõtted kehtivad 
nii noortele kui ka täiskasvanute-
le. Alustada tuleb vaikselt, kõige-
pealt ära õppida korrektne tehnika 
ja seejärel saab hakata raskuseid li-
sama.

Mida soovitada inimesele, kes 

pole varem jõusaalis käinud? “Hea, 
kui inimene teab, mida ta soovib 
jõusaali tulles saavutada. Kui on 
eesmärk, siis on ka palju lihtsam 
leida endale sobiv treeningviis,” 
kinnitas Märtson. Ühtlasi on ta 
märganud, et kui pole kindlat ees-
märki, siis kaob motivatsioon tren-
nis käia kiiremini. Ka treeneril on 
külastajat palju lihtsam aidata, kui 
treenija räägib, mis suunas ta liiku-
da soovib.

Üldised soovitused jõusaalis 
treenimiseks on samad, mis mu-
jalgi: olla viisakas, arvestada teiste-
ga ja panna asjad enda järel uues-
ti korda, et näiteks raskused saali 
peale maha ei ununeks. Trenniks 
sobivad mugavad spordiriided 
ning jalanõude puhul soovitab 
Märtson kõvema ja õhema talla-
ga jalatseid. Jooksutossud on ena-
masti väga pehme tallaga, mis või-

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna 
juhataja

Jõusaalid 
Viimsis

 Viimsis on võimalik jõu-
saalis käia Viimsi spaa 
spordiklubis, Forus spordi-
keskuse Golden Club spor-
diklubis, Viimsi keskuse 
MyFitnessis ja Viimsi kooli 
spordisaali jõusaalis.

vad osade harjutuste ajal kanna all 
“ujuda” ja seeläbi tehnilist sooritust 
rikkuda, mis omakorda võib soosi-
da vigastuste tekkimist.

“Kindlasti julgustan inimesi 

Liikumisaasta 
raames: 
jõusaalikultuur

pöörduma jõusaalis treeneri poole, 
kes oskab õpetada õigeid tehnikaid, 
aidata treeningukava koostamise-
ga ja kiiremini soovitud eesmärgini 
jõudmisega. Minu juurde satuvad 
paljud esimest korda läbi kelle-
gi tehtud kingituse või soovituse ja 
pärast esimest treeningut kaob ka 
kohe “hirm” treeneri ees,” sõnas ta.

Kui rääkida vigadest, mida jõu-
saalitreeningu juures vältida, siis 
üks, mida Märtson ka ise alguses 
tegi ja näeb praegu väga palju noo-
ri sama tegemas, on see, et jõutree-
ningule ei tehta juurde aeroobset 
trenni. “Jõutreeningu jaoks on li-
saks tugevatele lihastele ja luusti-
kule tarvis tugevat südant, kopse 
ja vereringet. Viimaseid saabki just 
läbi aeroobse treeningu arendada,” 
selgitas ta. Aeroobne treenitus ai-
tab rohkem jõutrenni teha, sellest 
paremini taastuda, mis omakorda 
tagab kiirema arengu. Üks täien-
dab teist!

Lisaks jõusaalidele on spordi-
klubide juures tänapäeval võima-
lus osaleda ka rühmatreeningu-
tes ning spaaspordiklubide puhul 
on suureks plussiks ka ujula. See-
ga uue aasta lubaduse asemel pa-
ne paika eesmärk, mida saavutada, 
ja kohtume jõusaalis. 

Head liikumisaastat!

Märt-Martin 
Märtson. Foto: 
Kretel Kuusk / 
Tallinn Viimsi 
SPA

hea teada
  Golden Club Viimsi fitnessklubi ootab 14. ja 15. jaanuaril tasuta 

treeningutele. 14. jaanuaril kell 10–14 ning 15. jaanuaril kell 16–20 
toimuvad erinevad rühmatreeningud. Mõlemal päeval 
kell 9–21 on avatud tasuta külastamiseks ka jõusaal 
ning soovi korral tehakse keha koostise mõõtmist. Täp-
sem info ja eelregistreerimine kodulehel goldenclub.ee 
või e-posti aadressil fitness@goldenclub.ee.

  MyFitness Viimsis kutsub jaanuarikuus järgmistele treeningutele: 
esmaspäeviti kell 18 Yoga, teisipäeviti kell 19.15 MyFit body ja püha-
päeviti kell 11 Kõht selg tuhar. Nimetatud treeningud on erihinnaga 
3 eurot treeningu eest, märksõna “Viimsi” alusel. MyFitnessi liikme-
tele on eelbroneerimise võimalus veebis, mitteliikmetel on võima-

lus treeningutel osaleda vabade kohtade 
olemasolul. Lisainfo kodulehel www.myfit-
ness.ee.
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R E A K U U L U T U S E D

Aiatööd
Ohtlike puude raie, võsa lõikus 
ja kruntide puhastamine võsast. 
Helista julgelt ja leiame lahen-
duse. Tel 5623 0373, Randy.

Ehitus
Kivi-, plekk-, eterniit- ja bituumen-
sindelkatuste pesu ning värvimi-
ne. Krohv-, plekk- ja plastikfas-
saadide ning akende õrnpesu. 
Tänavakivi pesu ning liivatamine. 
www.sunluna.ee, tel 5555 8730, 
Karl-Martin.
Worx OÜ teostab Viimsi, Pirita 
ja Mähe piirkonnas elamute eri-
nevaid ehitus- ja renoveerimis-
töid. Info tel 511 4761, info@
worxest.ee.

Muud teenused
Kogemustega õmbleja teostab 
Viimsis Aiandi teel parandus- ja 
õmblustöid. Tel 5625 1195, Tiiu.
Veoteenus/kolimine. Akuraatsed 
kolijad. Vana mööbli demon-
teerimine ja äravedu, sh rämp-
su äravedu. Metallijäätmeid (sh 
kodumasinad) viime ära tasuta. 
Töötame ka nädalavahetustel. 
Tel 502 8148.
Vahetan boilereid, WC-potte, se-
gisteid, valamuid, pesumasinate 
ühendamine ja vanade äravedu, 
väiksemad elektritööd. Tel 5904 
8011, e-mail looduse.3@hot.ee.
Viimsis asuv kogenud santehnik 
tuleb teile appi. Tel 551 8837, 
Pavel (vene keel).

Ost, müük, rent
Laias valikus ja soodsa hinnaga 
madratsid ja voodid (erimõõtu-
des tellimise võimalus). Hea hin-
naga kasukad ning naisteriided 
ja jalanõud otse USA-st poes 
Riietering. Viimsi, Randvere 6, 
2. korrus.
Ostame absoluutselt igas seisus 
autosid. Kustutame ARKist lit-
sentsi alusel. Tallinn ja lähiümb-
rus. Tel 5823 8310.
Ostan kasutult seisma jäänud 
või kiirmüügihinnaga sõidu-
keid. Toimivaid, avariilisi, rikete-
ga, arvelt maas, vanu ja lihtsalt 
kasutult seisvaid. Kohapeal kii-
re vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.
com või tel 5618 8671. Järgi tu-
len puksiiriga ja tasun sulara-
has. Vormistan ja arvelt maha 
võtan ise. Vaata lisaks www.sei-
sevauto.ee.
Soovin osta garaažiboksi Viim-
sis. Tel 515 2099, Raido.
Kuivad küttepuud 40 l võrkudes: 
lepp 6 eurot võrk, kuusk 6 eurot 
võrk, sanglepp 7 eurot võrk. Hin-
nad sisaldavad transporti koju 
kätte. Tel 528 8224.
Müüa kuiv kaminapuu 40 l võr-
gus pikkusega 30 cm ja hind 
koos kohaletoomisega: metsa-
kuiv 4 eurot, lepa-segu 5 eurot, 
must lepp 6 eurot ja kask 7 eurot. 
Tel 536 39579.
Müüa kuivad kase ja lepa klot-
sid 0,25 m ja 0,3 m 40-liitrises 
võrgus koos veoga. Tel 5349 
2771.
Uuemate ja vanemate raamatu-
te ja vanavara (fotod, postkaar-
did, margid, rahad, mänguasjad, 
heliplaadid, suveniirid, tarbeese-
med jm) ost. Tel 514 0618, Andres.
Ostan rinnamärke, vanu post-
kaarte, trükiseid ja dokumente, 
vanaraha ning muid kollektsio-
neerimise esemeid. Võib pakku-
da ka kasutatud tänapäevaseid 
raamatuid. Tel 602 0906 ja 501 
1628.

Kuulutuste avaldamise tingimusi vaata viimsivald.ee/uudised/reklaami-hinnad

T
erve päeva kestnud võist-
luste käigus selgusid 
kuus Eesti meistrit ja neli 
karikavõitjat. Kuna tege-

mist oli aasta viimase võistlusega, 
kuulutati välja ka aasta 2022 üld-
karikavõitjad, kes on kogunud lii-
du edetabelis enim punkte ja jää-
nud heade tulemustega silma kõigil 
etappidel.

Osalejaid oli seinast seina, alus-
tades pisikestest lastest, lõpetades 
täiskasvanutega. Kuigi suurem osa 
võistlejatest olid eestlased, siis olid 
kohal ka mõned välisriikide tantsi-
jad. 

Viimsist kasvab uusi 
tantsijaid
Viimsi vallas JJ-Street Tantsukoolis 
tänavatantsutreeninguid viljelev 
Mirell Karhu kinnitas, et oli sünd-
muse asukoha valikuga rahul. “Kui 
sain teada, et Eesti meistrivõistlu-
sed toimuvad Viimsis, olin selle üle 
väga elevil. Teadsin, et kohalikud 
noored olid juba ammu soovinud 
näha päris tänavatantsuvõistlust 
oma silmaga ja nüüd toodi see nei-
le koju kätte. Lisaks kiidan asuko-
ha valiku väga heaks, sest äsja val-
minud Viimsi Artium ongi loodud 
mõttega, et tuua kokku erinevad 
kultuurivaldkonnad,” tõdes Karhu.

Breiktantsu hindasid sel korral 
Inglismaalt pärit B-Boy Renega-
de, Eesti oma B-Boy Mykee ja Uk-
raina juurtega B-Boy Tino. Püstis-
te tänavatantsustiilide kohtunikeks 
olid sel korral veel teisedki Euroopa 
tipud – Shannon Whichaway Sha 
ja Oskar Supreme Pitre. “Mul on 

hea meel näha, et Eestis on täna-
vatantsul olemas nüüd katusorga-
nisatsioon ning siin rajatakse üht-
set süsteemi ja tugevat kommuuni,” 
kinnitas Shannon Whichaway Sha. 
“Iga võistlusega tase tõuseb. Kui vii-
mati käisin suvisel võistlusel Eestis, 
siis sellega võrreldes oli muutust 
juba näha ning igal juhul liigutak-
se õiges suunas,” lisas Oskar Sup-
reme Pitre. 

Mirell Karhu sõnul oli publik vä-
ga mitmekesine. “Tore oli näha, et 
lisaks tänavatantsijatele oli pealt-
vaatajate seas palju ka neid, kes 
puutusid sarnase võistlusega esi-
mest korda kokku. Võistleja rollis 
olin ka mina ning võrreldes varase-
mate kogemustega oli hoopis teine 
tunne tantsida piirkonnas, kus ise 
ka tihedalt käin ja tegutsen. Rahva 
toetus ja positiivsed sõnad tähen-
dasid mulle palju,” kirjeldas ta.

Päeva juhtis MC Culpas ja muu-
sikat mängisid DJ Sergucci ja DJ 
Koldun. Juba mitmendat võistlust 
puldis olev DJ Sergucci Lätist tun-
nistas, et on rõõmus, et saab pi-
devalt naaberriigi tänavakultuuri 
arengu juures viibida. “Kõige tore-
dam on näha, et alati on meeleolu 
ja energia väga hea ning organisaa-
torid on näinud vaeva, et korralda-
da tänavatantsuvõistlusi võrdväär-
selt teiste spordialade võistlustega,” 
nentis ta. 

Päevajuhi rolli täitnud MC Cul-
pas andis meistrivõistlustel ka kii-
re räpikontserdi, mille publik hästi 
vastu võttis. “Nii põnev on vaada-
ta, kuidas noored talendid küta-
vad tantsu ja annavad endast kõik. 
Inimesed Eestis, kes pole selliseid 
võistlusi veel näinud, peaksid kind-
lasti ennast kurssi viima,” rõhutas 
ta.

Viimsi vallas on Karhu tree-
ninguid noortele läbi viinud ala-

TÄNAVATANTS Detsembri alguses kütsid Viimsi 
Artiumis põranda kuumaks tänavatantsijad, et 
selgitada välja Eesti meistrid püstistes tänava-
tantsudes ja karikavõitjad breiktantsus. Võistlusi 
vedas Eesti Tänavatantsijate Liit, mis on alates 
möödunud aastast aktiivsemalt tegutsenud. Kohale 
tulnud ligi saja tantsija seas oli ka Mirell Karhu, kes 
ise Viimsis noortele tänavatantsu õpetab. 

Tänavatantsulahingud Eesti 
meistri- ja karikavõistlustel

tes septembrist. “Selle ajaga ole-
me suutnud kokku koondada väga 
energilised ja teotahtelised noored. 
Juba vähem kui poole aastaga ole-
me isegi noortega jõudnud esine-
mas käia ja on näha, et tants väga 
meeldib neile. See üks võistluspäev 
andis ka kindlasti noortele motivat-
siooni edasi treenimiseks, et tulevi-
kus ka ise suurtel lavadel esineda 
ja võistelda. Loodan, et saali leia-
vad jaanuarikuus tee ka need, kes 
seda ala veel proovinud pole,” sel-
gitas Karhu. Nimelt algab jaanua-

rikuus JJ-Street Tantsukoolil uute 
õpilaste vastuvõtt.

Veebruaris toimuvad Eesti meist-
rivõistlused breiktantsus 2022 ning 
uue aasta esimene karikaetapp täna-
vatantsudes. Eesti karika- ja meist-
rivõistluseid korraldab Eesti Tä-
navatantsijate Liit koostöös Eesti 
Tantsuspordi Liiduga. Kõik võist-
lustel osalevad tantsijad, kes on Eesti 
Tänavatantsijate Liidu liikmed, pää-
sevad automaatselt Eesti tänavatant-
sijate edetabelisse, mis on üleval ko-
dulehel www.tanavatantsijad.ee.

Lenel Karu
Viimsi Teataja 
kaasautor

MALE Novembris sai lõpu viiest 
mängust koosnev Viimsi mälu-
mängusari. 

Üldarvestuses võitis esikoha es-
makordselt sarjas osalenud Sta-
tiivi Wonder, kes mängis koos-
seisus Liisa Tagel, Liisi Poll, Siim 
Poll, Hendrick Rang, Thomas Mell 
ja Keiu Virro. Statiivi Wonder või-
tis viiest toimunud mängust kogu-
ni neli ning kogus kokku 251 punk-
ti. Viimase mängu esikoha jagasid 

Viimsi 2022. aasta mälumängusari sai läbi
omavahel Mähe ja Ränirahnud.

Teise koha saavutas kokkuvõttes 
213 punktiga eelmise hooaja võitja 
Mähe ning kolmanda koha Tempo 
209 punktiga. Esiviisikusse mahtu-
sid veel Rukkirääk 205 ning Lisakü-
simus Palun 198 punktiga.

Traditsiooniliselt autasustati 
hooaja kolme parimat võistkonda 
karikate ning raamatutega.

Viimsi mälumängusari toimus 
Viimsi huvikeskuses ning kok-
ku osales käesoleval hooajal 29 
võistkonda. Mälumängusarjaga 
on plaanis jätkata ka alanud aastal 
ning soovijatel palume oma huvist 
märku anda meiliaadressil and-
res@kaarmann.ee. 

Andres Kaarmann
Andrese Mälumängud korraldaja

Thomas Mell, Liisa Tagel, Liisi Poll, Hendrick Rang. Foto: Andres Kaarmann

Tulemused:
 Breiktantsu III karikaetapi võitjad:

Breaking lapsed 1vs1 (kuni 12-aastased) – Bboy M1ronMan, Miron 
Korabljov; Breaking juunior 1vs1 (13–16-aastased) – Bboy Potom 
Podumaju, Sergei Malinov; B-girl 1vs1 täiskasvanud (17+) – Bboy 
Genix,  Genneth Grünthal; B-boy 1vs1 täiskasvanud (17+) – Bgirl 
Rule, Lisanna Soots

 Eesti meistrid 2022 püstistes tänavatantsudes:
Locking 1vs1 – Kertu Kibal; Popping 1vs1 – Tauri Vosman; House 1vs1 
– Julius Marcus Simm (JuliO); Krump 1vs1 – Jelena Sibalova (One 
Shot); Hip-Hop Junior 1vs1 (kuni 14-a) – Milena Filjok; Hip-Hop 1vs1 
(15+) – Anete Allekõrs

 Eesti Tänavatantsijate Liidu üldkarikavõitjad 2022:
breiktantsus B-girl Melani; püstistes tänavatantsudes Tauri Vosman

Viimsis peeti 
esmakordselt 
tänavatantsu-
lahinguid 
Eesti meistri- 
ja karika-
võistlustel, 
fotol Mirell 
Karhu. Foto: 
Joonas Kreuz
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kadaka

Drive In

Viimsis: Muuli tee 10 
Viimsis teenindame kliente järjekorra alusel E-R 9-19 ja L 9-16. 

Tel: 623 7052; viimsi@abctehno.ee
Kadakas: Pilvetee 8/2

Peetris: Vana-Tartu mnt 74 

Vaata lisaks või broneeri: abctehno.ee

Viimsis

meisterviimistlus.ee
tel 5620 8888
info@meisterviimistlus.ee

REMONT ja EHITUS 
100% tervikliku lahendusena
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“Kannatlik ootus lootuses” 
(Lembit Peterson, Mare 
Peterson, Villu Veski,  
Marge Loik) 

MUUSIKA JA POEESIA 
@ VIIMSI ARTIUM:

20.01 kell 19

Tule naudi eesti luulet ja muusikat 
tipptegijate esituses!

viimsiartium.ee

Apelsinimahl Apelsinimahl 
viljalihaga võiviljalihaga või
troopiliste viljade troopiliste viljade 
mahl 100%mahl 100%
Don SimonDon Simon
1 L1 L

Caesari salat 
kanaga 
Delice
kg

-20%

-28%

Pesukapslid 
Sensitive Skin 
White või
Colour
Neutral
40 tk/pk

Pakkumised kehtivad 05.01-23.01.2023 või kuni kaupa jätkub.                            Piltidel on illustreeriv tähendus.

 05.01-23.01.2023

-16%-24%

Pikk singi-Pikk singi-
juustusaijuustusai
DeliceDelice
~260 g

9,499,49
tavahind 11,90tavahind 11,90

~1,29~1,29
tavahind ~1,80 / 4,99/kgtavahind ~1,80 / 4,99/kg

2,192,19
tavahind 2,89tavahind 2,89

14,9914,99
tavahind 17,99/ 0,37/tktavahind 17,99/ 0,37/tk

Minisõõrik maasika-
täidisega
Delice
~23 g

-26%

~0,39~0,39
tavahind ~0,53 / 16,99/kgtavahind ~0,53 / 16,99/kg

Kreveti-
kalamarjasalat
Delice
kg

-28%

19,9919,99
tavahind 27,99tavahind 27,99

UUS

Karri kanasalat
Delice
kg

-20%

11,9911,99
tavahind 15,99 / 23,98/kgtavahind 15,99 / 23,98/kg

UUS

~260 g~260 g


